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Curriculum Vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume 

Adresa(e) 

Mobil 
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

Sex 

ALDEA CORNEL OLIMPIU 
-

-
-

ROMANA 

08/06/1965 

Masculin 

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Centru de expertiza nationala pentru reumatologie pediatrica 

Experienţa profesională 

Perioada 20/12/2009 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat MANAGER  

Activităţi si responsabilităţi principale Manager General,  
Medic primar pediatrie,  
Medic primar nefrologie, 

Numele şi adresa angajatorului SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ NAPOCA 
Sectia de Nefrologie Copii 
(ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medic pediatru, nefrolog 

Perioada .../05/1995-20/12/.2009   
Funcţia sau postul ocupat MEDIC PEDIATRU, NEFROLOG 

Activităţi si responsabilităţi principale Am abordat toate domeniile nefrologiei clinice, inclusiv diagnosticul histopatologic prin punctie biopsie 
renala. Am abordat in mod egal si problematica terapiei de substitutie renala fiindu-mi recunoscuta 
priceperea in abordul vascular si perfectionarea tehnicilor de epurare extrarenala. Am aplicat toata 
gama de metode de epurare extrarenala: hemodializa, dializa peritoneala, hemoperfuzie, plasmafereza, 
dializa hepatica. Am aplicat aceste metode pentru toate varstele, incepand cu pacientii din perioada de 
nou-nascut si pana la varsta de adult.  
In anul 1995 m-am alaturat echipei condusa de Prof. Nicolae Miu si Conf. Aurel Bizo care a infiintat 
primul centru de dializa si epurare extrarenala pediatrica din tara. Alaturi de aceasta echipa am pus 
bazele nefrologiei pediatrice moderne la Cluj-N. Am urmat toate etapele de pregatire profesionala in 
materie de nefrologie. Catedra de Nefrologie adulti prin Prof Univ. Mirela Gherman si Prof Univ. Dan 
Vladutir, au fost un punct de sprijin si formatori pentru cariera de medic practician nefrolog, ajutandu-ma 
in paralel la desavarsirea tehnicilor de epurare extrarenala. 
In cadrul sectiei de nefrologie am diagnosticat si tratat bolnavi pe segmentul  de patologie nefrologica 
pediatrica. Experienta acumulata imi permite sa tratez boli sistemice cu afectare renala, pentru care am 
aplicat scheme de tratament imunosupresiv in pulsterapie precum si tratamentul crizelor de rejet din 
transplantul renal. Deasemenea, desfasor activitate specifica in compartimentul de toxicologie. 
Activitatea practica am concretizat-o si in activitate stiintifica, elaborand mai multe lucrari de specialitate, 
ca prim autor sau co-autor, prezentate in reviste de specialitate sau la diferite congrese si simpozioane 
din tara si strainatate. Rezultatele tezei de doctorat au fost primele comunicate si publicate la noi in tara. 
In anul 2006 am participat la grantul de cercetare CEEX 154/2006, acronim scanurgent.Am efectuat, sub 
indrumarea domnului Prof. Nicolae Miu, stagii de pregatire cu studentii in cadrul disciplinei de Pediatrie, 
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am sustinut cursuri postuniversitare organizate de Catedra Pediatrie II. Am organizat si sustinut alaturi de 
domnul conferentiar Aurel Bizo cursuri postuniversitare de supraspecializare in nefrologia pediatrica.  

Numele şi adresa angajatorului SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ NAPOCA 
Sectia de Nefrologie Copii (ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada  1995 
Funcţia sau postul ocupat  Sef sectie pediatrie 

Activităţi si responsabilităţi principale  Medic pediatru, sef de sectie pediatrie . 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul orasenesc Marghita 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Educaţie şi formare 

Perioada 2014 
Calificarea/diploma obţinută ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE IN MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE 

Sria C Nr 035816 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UMF Cluj-Napoca. MINISTERUL SANATATII 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Perioada 

2012 
ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE IN NEFROLOGIE PEDIATRICA 

  Conform abrobarii MS nr.RA/51/12.11.2012 

2010 
Calificarea/diploma obţinută  MANAGEMENT SPITALICESC 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

MANAGEMENT SPITALICESC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR. 
BUCURESTI (ROMANIA) 

Perioada 2010 
Calificarea/diploma obţinută  MANAGER DE PROIECT 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

S.C EXPERT TRAINING SRL

Numele şi adresa angajatorului S.C EXPERT TRAINING SRL CLUJ-NAPOCA

Perioada 2009  
Calificarea/diploma obţinută MEDIC PRIMAR NEFROLOG 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

NEFROLOGIE 
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dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Ordinul M.S. nr.1200/01.10.2009 

Perioada 1998-2005  
Calificarea/diploma obţinută DOCTOR IN DOMENIUL MEDICINA 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

“Nutritia, Cresterea si Dezvoltarea Bolnavului cu Insuficienta Renala Cronica la Varsta de Copil, in 
Conditii de Terapie Conservatoare, Dializa Cronica si Post Transplant Renal.” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  DE MEDICINA SI FARMACIE „IULIU HATIEGANU" 
CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) 

Perioada 2009 
Calificarea/diploma obţinută  Medic primar Nefrologie 

Perioada 

A doua specialitate – Nefrologie 
OMS 1200/10/2009 

   2000 
Calificarea/diploma obţinută Medic specialist Nefrologie 

A doua specialitate – Nefrologie 
Ordinul M.S. nr.414/23.05.2000. 

Perioada 1999 
Calificarea/diploma obţinută Medic primar pediatru 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Ordinul M.S. nr.637/1999. 

Perioada 1998 
Calificarea/diploma obţinută Competenta in Dializa 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
certificatul de competenta seria C nr.000678, nr.inregistrare 2902/1998. 

Perioada 1991-1994 
Calificarea/diploma obţinută Medic specialist pediatru 

Perioada 1990-1991 
Calificarea/diploma obţinută stagiatura 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

am efectuat anul de stagiu in Cluj-Napoca 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  DE MEDICINA SI FARMACIE „IULIU HATIEGANU" 
CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) 

Perioada 1984-1990 
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Calificarea/diploma obţinută Diploma de Doctor-Medic specializarea Medicina generala 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

In perioada 1984-1990 am urmat cursurile Facultatii de Medicina din Cluj-Napoca; Diploma de Doctor-
Medic specializarea Medicina generala cu nota 10 in urma examenului de diploma din sesiunea 
septembrie 1990. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  DE MEDICINA SI FARMACIE „IULIU HATIEGANU" 
CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) 

Perioada 1979-1983 
Calificarea/diploma obţinută BACALAUREAT 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Liceul  de Matematica-Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul  de Matematica-Fizica "Radu Negru" din Fagaras 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi sociale COMUNICARE VERBALA SI NONVERBALA ADECVATE UNOR SITUATII FOARTE DIFERITE -   
situatii conflictuale  etc. Responsabilitate, capacitate de comunicare și adaptare spirit de echipă, 
onestitate, corectitudine,    
SPIRIT DE ECHIPA - excursii pe munte in timpul liber 
MUNCA IN ECHIPA – Comitet Director 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de mobilizare și coordonare echipe de lucru (rezidenți, medici) pe probleme medicale,   
științifice (programe), administrative; organizare de  manifestări științifice (Congresului National de 
Pediatrie Sociala din 1997, 2004 Meetingului Anual de Nefrologie, Dializa si Transplant Pediatric din 
1998). Membru fondator si secretar al Societatii  Romane de Nefrologie si Urologie Pediatrica din 
anul 2000, pana in anul 2010..  
Membru al urmatoarelor societati stiintifice de prestigiu: Societatea Română de Nefrologie, 
Societatea Română de Nefrologie şi Urologie Pediatrică, European Dialysis Transplantation 
Association, Membru fondator al Societatii de Genetica Medicala din Romania. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competențe tehnice în: hemodializă, hemofilatrare,   tehnice plasmafereză, dializă peritoneală, 
dializă hepatică; puncție biopsie renală. Competență în utilizarea mijloacelor bio-informatice. 
Analiza statistica a bazelor de date si grafica computerizata (SPSS, Excel). 
In cadrul activitatii de pregatire a tezei de doctorat am dobandit cunostinte aprofundate privind 
aplicarea diferitelor tipuri de chestionare (de exemplu privind evaluarea calitatii vietii pacientilor 
studiati), centralizarea in baze de date si prelucrarea statistica a datelor, interpretarea si identificarea 
relevantei acestora. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- OPERARE CALCULATOR, INTERNET, MICROSOFT OFFICE (WORD, PPT, EXCEL)
- SPSS

Competente si aptitudini artistice Critic 

Alte competenţe şi aptitudini Sport 

Permis de conducere B Cornel Olimpiu ALDEA




