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Curriculum Vitae 

 

Nume: Heinz Vajasdi 

 

Educație: 

1971 – 1979 Școala Elementară, Alba Iulia, România 

1979 – 1983  Liceul electrotechnic, Alba Iulia, Romania 

1985 – 1991 Cursurile Facultății de mine 

1996 – 1967 Construcții și management de proiect - Instruire specială în domeniul 

construcțiilor (infrastructură) și management de proiect pentru 

profesioniști, Viena 

1996 Academia TÜV Austria – Managementul calității – cu examen 

1996 – 1997 Instituția de Învățământ Superior / Management de Proiect și de Proiect, 

Viena 

2000 -  2004 Universitatea de științe aplicate din Viena – Managementul Technic al 

Proiectelor și proceselor – Inginer diplomat în domeniul tehnico-științific 

Dipl.-Ing.(FH) 

 Dezvoltarea unui modul EEG – lucrare practică de cercetare (prototip) 

2016 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice / Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice - Formator 

2016 - 2017 Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în 

Domeniul Sanitar București – Perfecționare Management Spitalicesc – 

cu examen 
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Professional Experience: 

 

1987 – 1991    Petroșani, Romania 

Poziția: Technician (TESA) 

Normarea și organizarea muncii 

1995 - 1997 WTA, Vienna; 

Poziția: Electrotehnic/Electro 

Instalații electrice – PIF (punere în funcțiune), 

Planificare și proiectare, Soluții tehnice, 

Consultanță beneficiari 

1997 - 1999 Howe Bau AG; 

Poziția: Responsabil soluții tehnice / organizare și 

aprovizionare, programare instabuss  

Technician: Inginerie tehnică 

1999 - 2001 EUCONSULT ENERGIE + BERATUNGS- UND 

PLANUNGSGESM.B.H. 

Poziția: Inginer Electrotehnic 

Inginerie de proiectare și soluții tehnice (birouri, 

spitale, școli, centre,), controlul, monitorizarea 

proiecte  

2001 - 2003 Fa. Klenk & Meder, St. Poelten; 

Pozția: Manager proiect 

Monitorizarea proiectelor, Controlling, 

Implementare 

2001 – 2004 Insight Instruments 

 Activitate de cecetare desfașurată pentru 

elaborarea lucrarii de diploma – EEG, EMG, ECG, 

Atem – inginerie medicala;  

2003 - 2004 Insight Instruments, Hallein; 

Poziția: Medical engineer 

Calibrare dispositive medicale, consultanță și 

inițiere dispositive medicale beneficiari, dezvoltare 

și cercetare echipamente medicale, Evaluarea 

datelor si parametrilor medicali și testarea pentru 

HeartBalance 
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2004 - 2009 Consultanță management – Servicii management 

Pozitia: Manager de proiect 

Manager de proiect – Proiectare și coordonare de 

infrastructura spitaliceasca (instalații electrice, 

climatizare, ventilare, sisteme de siguranță 

control), monitorizare si Telemedicină 

Management de proiect, implementare, 

coordonare a echipamentelor medicale și 

funcționare, inițierea personalului medical și 

tehnic, coordonare și control – Spitalul Clinic 

Colțea București 

2009 - 2017 UNIPLAN Medizintechnik GesmbH & CoKG, 

Vienna; 

Poziția: Proiect Manager – Tehnologie inginerie     

medicală pentru Spitalul Clinic Colțea și alte 

proiecte în derulare respectiv în curs de derulare. 

Administrator Sediu Permanent România 

Management de proiect, proiectate și 

implementare tehnologie medicală, configurare și 

reconfigurare infrastructură spitalicească, 

elaborare concepte, Achiziții, Consultanță  

Din 2003 Manager / Administrator – Med Technik Consult 

SRL 

 Marketing, dezvoltare planuri de afaceri – 

elaborare concepțe infrastructură spitale și clinici, 

analiza tehnică a tehnologiei si instalațiilor 

medicale, consultanță - investiții în domeniul 

sănătății, consultanță - strategii de sănătate și 

analiza datelor, elaborare studii 

Din 2016 Fondator si Presedinte al Asociatiei Vehmed 

Pentru Sanatate / Associetion Vehmed For Health 

_ Ingrijiri la Domiciliu si Ingrijiri Paliative la 

Domiciliu 

 

Competențe lingvistice 

Limba maternă: Româna 

Limbi străine: Germană (C2), Engleză (B2) 
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Aptitudini 

Proiect Management, Analiză și evaluare spitale, Cercetare, Tehnolog aparatură și sisteme 

medicale complexe și de Telemedicină 

Competențe și aptitudini informatice 

Microsoft Office, ACAD, AS 400, Adobe, Edraw Max, GanttProjec, SPSS basic 

Competențe și abilități sociale 

Spirit de echipă, Jucător de echipă, Abilități bune de comunicare 

Experiență în consultanță 

Adaptabilitate 

Achiziții 

 

Permis de conducere 

Categoria A și B 

Competențe și abilități tehnice 

Managementul proiectului, planificarea proiectului, controlul calității, implementarea și 

controlul calității 

Pregătirea documentației tehnice pentru tehnologia medicală 

Dezvoltarea analizelor tehnice și economice, dezvoltarea planului de afaceri 

Analiza și evaluarea documentelor tehnice și economice 

 

Comuncări tehnice și științifice / Publicații 

 Vajasdi H, Aspecte importante în management (prezentare), Conferinta Optimizarea, 

Performanta si Calitatea in Sanatate (Houston NPA), Poiana Brasov, 2015 

 Vajasdi H, Management Spitalicesc / Surse de finanțare / Tarife spitalizare / Tarife 

hoteliere, Conferinta Optimizarea, Performanta si Calitatea in Sanatate (Houston NPA), 

Poiana Brasov, 2015 

 Povestea unui proiect de infrastructură de succes sau cum să nu arunci banii pe 

fereastră prin proiecte inutile- prezentare la Conferința Națională „Optimizarea, 

Performanța și Calitatea în Sănătate”, 24-26 martie 2017, Poiana Brașov 

 Vajasdi H, Palliative Care Services In Romania- Analysis Of Utilization, Funding And 

Coverage(abstract)- Value in Health, Volume 20, Issue 9, pa515, October 01, 2017 

 Vajasdi H. Chiriac N D, Ghid practic pentru unitățile sanitare și autoritățile locale în 

domeniul proiectelor de investiții și nu numai, Editura BALCANIC, 2017, ISBN:978-606-

94093-2-9 
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 Vajasdi H, Chiriac N D, Analiza caracteristicilor serviciilor de îngrijiri paliative în 

Romania versus nevoia de îngrijire, pornind de la analiza spitalizărilor pe secțiile de 

îngrijiri paliative în perioada 2014-2016- Management în sănătate, XXI/2/2017; pp. 14-

22 

 Vajasdi H, Markidanu M, Chiriac D F, Chiriac C, Cadrul conceptual al Clasificării 

Internationale pentru Siguranța Pacientului versiunea 1.1: Raport Tehnic Final - 

Organizația Mondială a Sănătății 2009 - traducere în limba română, ISBN: 978-606-

94093-7-4, Editura BALCANIC 

 Vajasdi H, Chiriac N D, Minca D G, The assessment of morbidity and the use of hospital 

services in a county, for better planning hospital infrastructure, Acta Medica 

Transilvanica . Jun2019, Vol. 24 Issue 2, p1-5. 5p. 

 Vajasdi H, Chiriac N D, Minca D G , Development of a methodology for hospital beds 

planning, according to the population and morbidity, Acta Medica Transilvanica 

June;25(2):6-10 

 

Experiența profesională 

 

Dl. Heinz Vajasdi a lucrat în domeniul tehnic din 1987, combinând activitatea tehnică cu cea 

de planificare și proiectare, normare și organizare a muncii, în domeniul instalațiilor, dar nu 

numai. Experiența sa profesională sa extins și în domeniul ingineriei tehnice și al 

managementului de proiect, în calitate de angajat al unor companii private, având ca principale 

responsabilități designul și ingineria soluțiilor tehnice pentru birouri, spitale și școli, dar de 

asemenea controlul și managementul proiectelor. 

 

Începând cu anul 2003 activitatea sa principală s-a desfășurat în domeniul ingineriei medicale, 

asigurând service-ul aparaturii, asistență și consultarea beneficiarilor, dezvoltarea sistemelor 

de tehnică medicală, evaluarea, respectiv analiza datelor și testări. O mare parte din activitatea 

sa a fost orientată către managementul și coordonarea proiectelor pentru planificarea 

echipamentelor electrice și de instalații, de inginerie și echipamente medicale.  

 

Dl. Heinz Vajasdi a fost consultant extern pentru proiecte mari ale unor companii multinaționale 

mari (de ex. Siemens), în calitate de manager și responsabil pentru proiectele de instalații de 

infrastructură spitalicească și dotări tehnico-medicale. A fost de asemenea angajat în calitate 

de tehnolog și manager de proiect în alte companii private (ca UNIPLAN Medizintechnik 

GesmbH & CoKG), în domeniul ingineriei tehnico-medicale, dezvoltării și configurării spitalelor 

și clinicilor, lucrând în proiecte implementate în Austria, Bosnia-Hertegovina, Germania și 

România. A facut parte din diverse echipe de evaluare în calitate de specialist (cooptat) pentru 
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evaluarea ofertelor și specifiicațiilor tehnice medicale, utilajelor medicale și non-medicale în 

mai multe proiecte. 

 

De asemenea, conduce propria sa firmă, activând în domeniul administrării afacerilor și 

management, iar multe spitale publice și private soliciă expertiza sa în proiectarea, 

implementarea și managementul proiectelor pentru echipamente și aparatură medicală.  

 

Are peste 20 ani de experiență în conducerea echipelor de consultanță tehnică pentru 

evaluarea nevoilor, planificare, elaborarea scenariilor de afaceri, și transpunerea  cerințelor  

 

clinice în specificați tehnice relevante și valide, pentru o gamă variată de produse și servicii, 

de la echipament medical la infrastructură de spitale și configurații de infrastructură 

spitalicească.  

 

Experiența sa îi permite să armonizeze, în proiecte coerente și unitare, designul pentru 

infrastructura și echipamentele spitalului cu nevoile reale ale medicilor și pacienților, și să 

recomande cele mai bune metode de implementare, pentru a maximiza rezultatele asupra 

sănătății și pentru a îmbunătăți managementul spitalicesc. 

 

In Romania, dl. Heinz Vajasdi a contribuit la dezvoltarea și implementarea unor proiecte 

importante cum ar fi cele pentru spitalul Coltea, SJU Targoviste, SM Toplita, SJU Arad, SJU 

Sf. Gheorghe, SJU Piatra Neamț, Spitalul Universitar Banja Luka (Bosnia-Hertegovina), KBZ 

Zagreb (Croatia), Spitalul Universitar Kiel (Germania), Clinica Universitara St. Pölten (Austria) 

precum și spitale private.  

 

Recunoașterea publica a aportului adus de dl. Heinz Vajasdi, de către conducătorii acestor 

spitale, cu diferite ocazii (ex. conferințe) este o dovadă a calității rezultatelor obținute precum 

și a profesionalismului de care da dovadă. 

 

Lista de referințe profesionale: 

  

Recarom Alexandria / România      2008 - 2010 

Recarom Baia Mare / România      2008 - 2010 

Recarom Târgoviște / Romania      2008 - 2010 

Recarom Vaslui / România       2008 - 2010 

Centru de reabilitare/ Bosnia                                                  2009                                                     

Spitalul Clinic Colțea București      2004 – 2009 
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Spitalul Județean de Urgență Târgoviste      2009 - 2013 

Centru medical privat Jucu de Mijloc – Jud. Cluj    2014 - 2015 

Spitalul Municipal Toplița        2015 

Spitalul Clinic Dr. Alexandru Obregia      2014 - 2015 

Spitalul Județean de Urgență Arad      2015 

Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof Sf. Gheorghe  2009 - 2010 

Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof Sf. Gheorghe  2014 - 2016 

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț     2016 

UKH St. Pölten – Austria       2016 

Spital privat București       2016 – 2017 

Spitalul Universitar Banja Luka                 2015 - 2018 

Spitalul Militar București (SPF)      2019 

Spitalul Universitar Kiel       2019/2020 

Spitalul Național de Copii Croația      2020- 

 

 

 

 

Data: 05.04.2021       Semnatura 


