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Profesorul Mircea NaNulescu –  
o viaţă închinată pediatriei 

prof. dr. Sorin Man
Disciplina Pediatrie III, Facultatea de Medicină,  

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca

IN MEMORIAM

Lumea medicală românească l-a pierdut în de-
cembrie 2019 pe Domnul Profesor Mircea 
Victor Nanulescu, o personalitate de excepţie, 

un Om şi un medic deosebit, dedicat profesiei şi paci-
enţilor săi.

Omul şi Profesorul Mircea Nanulescu ne-a fost, 
tuturor, de-a lungul anilor, un mentor şi un părinte, 
ne-a învăţat să fim oameni, colegi şi medici, să apre-
ciem adevăratele valori ale vieţii, să fim persuasivi în 
frumoasa artă pe care ne-am ales-o, căreia Domnul 
Profesor i s-a dedicat cu abnegaţie şi devotament.

La începutul activităţii Domniei sale de medic pe-
diatru, atunci când nu era convins că a ales specialita-
tea potrivită, unul dintre colegi i-a spus: „Pentru un 
artist nu este importantă mărimea scenei, ci cum inter-
pretează rolul“. Anii de fructuoasă activitate profesio-
nală, atât medicală, cât şi didactică, l-au făcut să afir-
me că nu are niciun regret că s-a specializat în 
domeniul pediatriei.

A ales să profeseze în Cluj-Napoca fiind motivat 
de provocarea medicală pediatrică, de relaţiile interu-
mane și de respectul reciproc, indiferent de scara ie-
rarhică.

Între 1991 şi 2005, a fost şeful Clinicii Pediatrie III 
Cluj-Napoca. În 1998, a înfiinţat Colegiul de Asistenţi 
Medicali din cadrul Universității de Medicină și Far-

macie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca, al cărui direc-
tor a fost până în 2005.

Domnul Profesor Mircea Nanulescu a fost preşe-
dintele Secției de Pneumologie Pediatrică a Societăţii 
Române de Pneumologie între anii 2003 şi 2010 și 
vicepreşedinte al Societăţii Române de Pediatrie, în 
perioada 2010 – 2014.

Domnul Profesor Mircea Nanulescu a fost, alături 
de Domnii Profesori Eugen Ciofu şi Adrian Georges-
cu, unul dintre cofondatorii Conferinţei Naţionale de 
Pediatrie „Ghiduri şi protocoale în pediatrie“/„Urgen-
ţe în pediatrie“/„Boli cronice în pediatrie“ (o vreme 
s-a optat pe alternanţa anuală a denumirii).

Domnul Profesor Mircea Nanulescu a fost un ade-
vărat vizionar, care a anticipat şi implementat în Ro-
mânia medicina bazată pe dovezi, fiind fondatorul 
seriei de mare succes şi impact în evoluţia pediatriei 
româneşti „Protocoale de diagnostic şi tratament în 
pediatrie“, coordonând primele 4 ediţii ale ghidului: 
2012, 2013, 2014 şi 2017.

Domnia sa a fost, alături de Domnul Profesor Ma-
rin Burlea, cofondator al „Şcolii de Vară de Pediatrie“. 
Sute de medici tineri, rezidenți sau tineri specialiști 
aflați la începutul carierei, au beneficiat de activitățile 
didactice și de abilitățile dobândite în cadrul ateliere-
lor practice în cursul celor 14 ediţii pe care dânsul le-a 
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coordonat alături de regretatul, la rândul său, Profeso-
rul Marin Burlea.

Domnul Profesor Mircea Nanulescu a fost cel care 
a înființat și redactorul-şef al revistei „Pediatru.ro“ 
până în anul 2010 şi coordonatorul seriei de conferin-
ţe „Pediatru.ro“, precum şi coordonatorul Forumului 
Pediatru.ro, care se bucură de un mare interes la scară 
națională în rândul medicilor pediatri și de medicină 
de familie, dar și din alte specialități. 

Domnia sa a fost unul dintre iniţiatorii Programu-
lui de colaborare cu Healthcare Leadership Council 
din SUA (Humana Inc Louisville şi Baylor Univer-
sity, Dallas), care s-a derulat în România pe parcursul 
a 13 ani, program care a adus protocoale medicale 
moderne şi algoritmi de diagnostic şi tratament inova-
tiv. În perioada 1996-1999, a pus bazele unui program 
medical de colaborare cu Amsterdam Medical Center 
din Olanda. Aceste colaborări au condus la progrese 
în asistenţa medicală şi în învăţământul medical din 
România. Numeroşi tineri medici şi asistente medica-
le au putut astfel să cunoască dimensiunea învăţămân-
tului şi asistenţei medicale internaţionale, într-o peri-
oadă în care abia se contura deschiderea spre Europa 
a ţării noastre, contribuţia acestor schimburi de expe-
rienţă fiind definitorie pentru cariera lor ulterioară. 

Motto-ul care i-a călăuzit întreaga activitate medi-
cală a fost cel aparţinând Profesorului Iuliu Haţiega-
nu, întemeietorul şcolii medicale clujene: „Medicina 
este ştiinţă şi conştiinţă“. 

Domnia sa a introdus în practica clinicilor de pedi-
atrie în care a activat numeroase tehnici inovative de 

diagnostic şi tratament în domeniul terapiei intensive, 
al patologiei respiratorii, hepatice, renale.  

A pregătit numeroase generaţii de studenţi, rezi-
denţi şi medici pediatri, cărora le-a insuflat, cu delica-
teţe şi perseverenţă, dorinţa de cunoaştere, abnegaţia 
şi pasiunea pentru arta de a fi un bun pediatru. Perso-
nalitate dinamică şi entuziastă, a fost mereu pentru 
studenţi şi rezidenţi un model de profesionalism şi 
dăruire, dorind să-i formeze pentru a deveni medici 
bine pregătiţi, dedicaţi, sufletişti şi empatici. 

Domnul Profesor a fost unul dintre dascălii emi-
nenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Hațieganu“ din Cluj-Napoca, fiind, an de an, o lumină 
care a aprins alte lumini, mentor pentru generaţii de 
medici pediatri sau de alte specialităţi.

Prin exemplul personal, a insuflat tuturor medici-
lor care au avut şansa de a-i fi alături dorinţa continuă 
de perfecţionare, provocarea participării la conferinţe 
şi congrese medicale şi stimularea cercetării ştiinţifi-
ce.

Cu sufletele triste, noi, colegii Domniei sale, me-
dici pediatri din Cluj-Napoca, din România sau de pe 
alte meridiane, dorim să aducem un gând de recunoş-
tinţă şi un pios omagiu pentru profesorul şi mentorul 
nostru, Domnul Profesor Mircea Victor Nanulescu. 

Domnul Profesor va rămâne mereu în sufletele 
noastre şi ne va călăuzi şi inspira mereu în a reda să-
nătatea şi speranţa copiilor şi familiilor acestora.

Ne vom strădui să îi păstrăm memoria, să-i cinstim 
spiritul şi să ducem mai departe prinosul de profesio-
nalism, abnegaţie şi dăruire pe care l-a oferit tuturor. 

rămas bun, domnule profesor!
v-aţi împlinit cu prisosinţă menirea!
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