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Személyi adatok   
Vezetéknév(ek) / 
Utónév(ek) 

Vezetéknév(ek) Utónév(ek) Dr. Bárányi Ferenc 

Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország : Románia Temesvár 1. 
Decembrie 1918 utca 14 sz. 3oo321 

Telefonszám(ok) Vezetékes:   0040-356-419535 Mobil: 0745-303-678 
Fax(ok) nincs 
E-mail(ek) ibaranyister@gmail.com 
Születési dátum 1936 május 13 
    
Szakmai tapasztalat   
    
Időtartam Külön tüntessen fel minden – betöltött állást, a legutóbbitól kezdve és visszafelé 

haladva.  
Foglalkozás / beosztás -Parlamenti képviselő 199o-2ooo  -Románia egészségügy minisztere 1998 április-

június –Aneszteziológus főorvos  a Temesvári Újklinikán 1965-199o – Falusi körorvos 
Socolon Krassószörény  megye 196o-1965 –Falusi körorvos (felcseri beosztásban) 
1959-196o Hudesti Suceava megye. 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

1959-199o között orvos voltam, 199o-2ooo között parlamenti képviselő 

A munkáltató neve és 
címe 

Nyugdíjas vagyok. 

Tanulmányok   
    
Időtartam Külön tüntesse fel – tanulmányait, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva.  
Végzettség / képesítés  -1965-1968 aneszteziológiai szekundár (rezidens)-képzés Bukarest- Temesvár. – 

1953-1959 Orvosi egyetem általános orvosi kar Marosvásárhely – 1949-1953 Magyar 
vegyes liceum Temesvár – 1946-1949 elemi Nagyszentmiklós- 1942-1946 elemi 
iskolák Kecskeméten, Ceglédbercelen, Szegedfelsőközponton Magyarországon. 



Végzettségem általános orvosi kar, aneszteziológus és reanimátor főorvos, az 
Orvostudományok doktora Phd, a Magyar Tudományos Akadémia külhoni tagja .stb 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

A Marosvásárhelyi Orvosi egyetem végzettje , magyar nyelven 

    
Egyéni készségek és 
kompetenciák 

Az orvosi szakma mellett  irodalommal foglalkozom, eddig 5 kötetem jelent meg, ( az 
egyik két, egy másik négy újrakiadást ért meg) tagja vagyok a Román 
Irószövetségnek , a Magyar Orvosirók és képzőművészek egyesületének, a román 
Anesteziologie szakmai folyóirat szerkesztőségének stb.stb. 

    
Anyanyelv Nevezze meg anyanyelvét  MAGYAR 
    
Egyéb nyelv(ek) Nevezze meg a nyelvet, majd a szintet, 

amelyen gyakorolja: 
  
  

A - alapfokú                  
K - középfokú   
F - felsőfokú                     
                                                      

Nyelv    Román F.   
Nyelv      Német  F   
Nyelv     Angol                Szerb  A           A   
      
Az RMDSZ-ben kifejtett 
tevékenysége  

Nálam a lakásomban alakult meg a Bánsági Magyar Demokrata Szövetség ( az 
RMDSZ legelsö szervezete) 1989 dec.22-én, 16 órakor. Barátaimmal, politikai 
társaimmal mi hoztuk létre a Temes. Megyei RMDSZ-t 

    
Az RMDSZ-ben  
(országos, területi, helyi) 
eddig betöltött és jelenlegi 
tisztségei 

Mint RMDSZ tagot legelsőnek választottak meg az Ideiglenes Temes- megyei 
önkormányzatba 199o februárjában, nem vállaltam a ,,prefektusi,, tisztséget, 
nemzetiségi-egészségügyi és szociális igazgató  lettem (voltam) a parlamenti 
választásokig. 199o májusában megválasztottak parlamenti képviselőnek, 1992-ben 
újraválasztottak és 1996-ba harmadszorra is, így három törvényhozási ciklusban tíz 
évig voltam parlamenti képviselő. ’99o-1996 között a Képviselőház Egészségügyi, 
Munkaügyi és Családügyi bizottságának voltam az elnöke, 1996-1998 között annak a 
titkára, 1998- ban egészségügy miniszter. Ezzel párhuzamosan a Forradalmárok 
jogait védő bizottság tagja voltam. 1995-ben a Képviselőházi RMDSZ frakció elnöke 
voltam. 1994-től a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt ( Mozgalom) politikai 
alelnöke vagyok jelenleg is. SZKT tag voltam mindig és vagyok. Minden RMDSZ 
kongresszuson részt vettem stb 

    
Civil szférában folytatott 
tevékenysége 

-A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat romániai elnöke vagyok 1992 óta. ( 
Hannover- Budapesti központtal, tevékenységünk fő területe a Székelyföld és a 
csángó vidék, több millió dolláros segélyekkel). 
-A Máltai Segélyszolgálat Romániában országos alelnöke vagyok 1993 óta. 
Tevékenységünk fő területe az erdélyi ( de nem csak) rászorultak megsegítése és a 
keresztény hit megtartása. 
-A Temes-megyei Román Írószövetség vezetőségének tagja vagyok stb.stb 
  



    
Kiegészítő információk  Az emberek orvos, író és (vagy) politikusként ismernek. Számos cikkem : szakmai, 

irodalmi, irodalomkritikai, színházkritikát, politikai stb cikkem jelent meg a belföldi és 
külföldi lapokban, díjakat is nyertem. Van négy kitüntetésem  és egy magyarországi 
díszpolgárságom. 
  

    
            
 


