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Inaugurat în anul 1923 ca un spital de nivel european şi cel mai mare din România (34 
paviloane, 2000 paturi), Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA” din Bucureşti, 
poartă numele ctitorului şi primului său director, fapt consfinţit după 75 de ani prin Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr. 342 din 4 martie 1998, care îndeplineşte o triplă reparaţie: istorică, morală şi de 
patrimoniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Alexandru OBREGIA (1860 - 1937) - 
Bustul ctitorului realizat şi donat Spitalului de sculptorul Frederic STORCK 

 
 

PERFORMANŢĂ, CLASIFICARE, COMPETENŢĂ 
 

 

Ministerul Sănătăţii - prin Ordinul MS nr. 562 din 20 mai 2011 a clasificat Spitalul în Categoria I 
M, care reprezintă maximul de competenţă şi clasa cea mai înaltă de performanţă. 

Cu o tradiţie şi continuitate de peste 90 de ani, Spitalul a asigurat progresul naţional şi excelenţa 
internaţională în psihiatria românească, printr-o dezvoltare permanentă şi un sistem integrat de 
premiere, priorităţi şi unicate - devenite referinţă - în domeniul psihiatriei bio-psiho-sociale şi neuro-
ştiinţelor: 
• dezvoltarea continuă a asistenţei medicale de înaltă calificare; 
• perfecţionarea permanentă a învăţământului universitar - postuniversitar; 
• avangarda realizată prin cercetarea ştiinţifică avansată; 
• dobândirea performanţială a nivelului academic românesc;  
• afirmarea competitivă şi promovarea pe plan internaţional a realizărilor spitalului. 
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SERVICII MEDICALE OFERITE 
 

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” (cu 1229 paturi) asigură asistenţă 
medicală psihiatrică de mare complexitate - profilactică, curativă, de recuperare şi integrativă - bio-
psiho-socială, pentru adulţi, copii şi vârstnici - femei şi bărbaţi, prin unităţile sale: 17 Secţii de 
psihiatrie (dintre care 9 Secţii clinice psihiatrie adulţi, 2 Secţii toxicomanii, 1 Secţie clinică Psihiatrie 
Pediatrica), 1 Secţie clinică neurologie pediatrică, Cameră de gardă psihiatrie, Ambulator integrat  pentru  
servicii medico - chirurgicale, 3 Laboratoare (analize medicale, explorări funcţionale şi radiologie), 
Farmacie, Centru de sănătate mintală al Sectorului 4 (cu 180 locuri) şi Staţionar de zi psihiatrie toxicomani 
(cu 70 locuri), 3 Unităţi de cercetare psihiatrică, Punct de documentare şi informare psihiatrică, 
Compartiment pentru diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cognitive „Centrul Memoriei”, Compartiment 
de psihiatrie comunitară şi reintegrare psihosocială „Trepte”, Centrul de prevenire a tentativelor de suicid 
la copii şi adolescenţi.  

Spitalul efectuează prin specialiştii săi diagnostice multi-axiale, evaluări complexe în vederea 
stabilirii discernământului prin expertize medico-legale la Institutul Naţional de Medicină Legală, examene 
riguroase şi complexe: biologice - psihiatrice - psihologice, dozări în sânge / urină a medicamentelor 
psihotrope, neurotrope şi a drogurilor, cât şi tratamente moderne (medicamente psihotrope - de ultimă 
generaţie), psihoterapii multiple, reintegrare psihosocială şi comunitară, consiliere şi educaţie medicală a 
pacientului şi familiei acestuia.   
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ŞI POSTUNIVERSITAR 
 

 

Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA” Bucureşti reprezintă unul 
dintre cele mai puternice centre universitare din ţară, aici desfăşurându-şi activitatea cele 4 (patru) 
catedre ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti (Universitatea de profil nr. 
1 din România):  
 

• Facultatea de Medicină:  
- Catedra de Psihiatrie (a adultului şi vârstnicului),  
- Catedra de Psihiatrie şi Psihologie a Copilului şi Adolescentului,  
- Catedra de Neurologie Pediatrică şi 

• Facultatea de Medicină Dentară:  
- Catedra de Psihiatrie şi Psihologie Medicală.  

 

Învăţământul universitar şi postuniversitar de specialitate este integrat în spital şi realizează toată 
gama diversificată de pregătire de înaltă calificare: licenţă, masterat, doctorat, specializare, perfecţionare, 
supraspecializare şi educaţie medicală continuă (EMC). 

Cele peste 29 de cadre universitare asigură pregătirea profesională a celor 9424 de studenţi. Astfel, 
Spitalul a devenit cel mai mare centru de pregătire din ţară în domeniul rezidenţiatului de psihiatrie, cu 
peste 200 de medici rezidenţi cuprinşi în Programul de educaţie postuniversitară de 4 ani. Alături de ei se 
pregătesc în domeniul psihiatriei şi viitorii neurologi, geriatri, medici de medicină internă şi medici de 
familie. 

Spitalul desfăşoară parteneriate, colaborări şi contracte cu Universităţi şi Facultăţi de profil, 
precum: Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi 
altele.  

Competenţele universitare, de cercetare şi academice ale Spitalului sunt dovedite prin publicarea de 
cărţi, tratate şi monografii de referinţă, materiale metodologice, cursuri în toată aria psihiatriei-
psihopatologiei-psihologiei, a sănătăţii mintale şi sănătăţii publice, a neuro-ştiinţelor, medicinei stresului şi 
adaptării, medicinei anti-îmbătrânire şi ştiinţelor longevităţii. Prezentăm o selecţie a câtorva tratate 
reprezentative publicate în ultimii ani: 
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Prof. MANEA   Prof. TUDOSE Prof. PRELIPCEANU      Acads. RIGA 
   2012   2013       2011   2008 

          
Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA” asigură într-

un sistem integrat şi pluridisciplinar, prin secţiile şi compartimentele sale, o gamă 
extinsă de servicii în asistenţa medicală de înaltă calificare: 
 

• diagnosticul şi tratamentul întregii patologii psihiatrice; 
• evaluări complexe în vederea expertizării discernământului la Institutul Naţional 

de Medicină Legală; 
• evaluări clinice şi paraclinice a capacităţii de muncă (inclusiv anchete sociale); 
• psihoterapie individuală şi de grup; 
• consiliere şi psiho-educaţie pacienţilor şi a familiilor lor; 
• reevaluări psihiatrice periodice ale pacienţilor externaţi; 
• stagii de pregătire clinică universitară - postuniversitară pentru studenţi şi 

rezidenţi; 
• nursing psihiatric. 
 

Secţia Clinică Psihiatrie I  -  75 paturi, registratură, tel. int. 359 
• Şef secţie: Şef de lucrări Dr. Adela Ciobanu, m. 

pr. psihiatrie, dr. în şt. med., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila”, 
specializare postuniversitară în Managementul 
Proiectelor. 

• Dr. Nora Căpraru, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. 
med. 

• As. univ. Dr. Alexandra Mihăilescu, m. sp. 
psihiatrie, dr. în şt. med., UMF „Carol Davila”   

• Psih. Oana Marina Ciocan, psiholog principal 
clinician, psihoterapeut  

• As. Şef: Nicula Constantinescu, as. med. pr. 
licenţiat. 

 
Secţia Clinică Psihiatrie II  -  60 paturi, registratură, 

tel. int. 523 
• Şef secţie: Prof. Dr. Cătălina Tudose, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. 

medicale, profesor universitar la disciplina Psihiatrie 
departamentul de Neurochirurgie, Neurologie şi Psihiatrie al 
Facultăţii de Medicină Generală din UMF „Carol Davila", 
competenţe în managementul serviciilor de sănatate, 
psihogeriatrie, expertiză medicală şi recuperare a capacitaţii de 
muncă; responsabil de formarea în psihogeriatrie la nivel 
naţional, secretar general al ARPP - Asociaţia Romană de 
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Psihiatrie şi Psihoterapie, Preşedinte al Societăţii Române Alzheimer, Vicepreşedinte al Societăţii de 
Psihoneuroendocrinologie, Editor Şef al Revistei Psihiatru.ro, membru în Societăţi Europene şi 
Internaţionale de Psihiatrie, Psihogeriatrie şi boala Alzheimer, expert al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
în domeniul Demenţelor. 

• Şef lucrări Dr. Valentin Matei, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. medicale, Şef lucrări la Facultatea de 
Medicină UMF „Carol Davila”. 

• As univ. Dr. Alina Roşca, m. sp. psihiatrie, dr. în şt. med., UMF „Carol Davila” 
• Dr. Nicoleta Popa, m. sp. psihiatrie, psihoterapeut 
• Florin Grigoruţă, psiholog principal, psihoterapeut 
• As. social:  Mirela Isabella Romdhani  
• As. Şef: Daniela Barbu, as. med. pr., licenţiat  
 
Secţia Clinică Psihiatrie III  -  83 paturi, registratură, tel. int. 349 
• Şef secţie: Conf. Dr. Maria Ladea, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., UMF „Carol Davila”   
• Dr. Ruxandra Iacob, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut, dr. în şt. med. 
• Dr. Dumitru Scorţescu, m. pr. psihiatrie 
• As. univ. Ana Maria Exergian, m. sp. Psihiatrie, UMF „Carol Davila”   
• As. social:  Iulia Nicolschi  
• As. Şef: Jianu Simona, as. med. pr., licenţiat 
 
Secţia Clinică Psihiatrie IV  -  75 paturi, registratură, tel. int. 352 
• Şef secţie: Prof. Dr. Psih. Mirela Manea, m. pr. psihiatrie, dr. în 

şt. med., Sef al Disciplinei de Psihiatrie şi Psihologie la 
Facultatea de Medicină Dentară UMF „Carol Davila”, abilitată 
pentru conducerea de doctorate, coordonator din partea UMF 
„Carol Davila” departamentul de Perfecţionare pentru 
pregătirea medicilor rezidenţi, competenţă în Managementul 
Serviciilor de Sănătate, absolventă a Facultăţii de Psihologie, 
Cursuri de Licenţă, Universitatea „Titu Maiorescu” în anul 
2013, membru în Asociaţia Psihiatrică Română, Liga Română 
pentru Sănătate Mintală, Asociaţia Europeană de Psihiatrie - 
American  Psychiatric Association, autor şi coautor la 11 
manuale de Psihiatrie, Psihologie Medicală, Pedagogie pentru 
studenţii Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Psihologie. 

• Şef lucrări Dr. Psih. Bogdan Eduard Patrichi, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., UMF „Carol Davila”, 
competenţă în sănătate publică şi management sanitar. 

• Dr. Mădălina Stănescu, m. pr. psihiatrie  
• Dr. Marian Boitan, m. sp. psihiatrie  
• Elisabeta Alexe, psiholog principal, doctor în psihologie, 

membru în Colegiul Naţional de Psihologie şi Expert Psiholog 
formator în Psihologie Judiciară, Supervizor pentru psihologi 
clinicieni, Psihoterapeut specialist în Psihoterapie Cognitiv 
Comportamentală 

• As. Şef: Corina Gagiu, as. med. pr. licenţiat, reprezentantul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” la 
OAMGMAMR – filiala Bucureşti. 

 
Secţia Clinică Psihiatrie VI  -  75 paturi, registratură, tel. int. 394 
• Şef secţie: As. univ. Dr. Camelia Petcu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., UMF „Carol Davila”, 

psihanalist membru SRP. 
• Prof. Dr. Maria Lidia Nica Udangiu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., supraspecializare în 

psihoterapie cognitiv-comportamentală, competenţă în managementul serviciilor de sănătate, 
competenţă în economie sanitară şi management financiar. 

• Şef lucrări Dr. Eduard Motoescu, director medical, m. pr. psihiatrie, doctor în psihologie, 
psihoterapeut,  Universitatea „Titu Maiorescu” 
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• Dr. Denise Anca Buda, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., competenţă în educaţia pentru sănătate, 

sănătate publică şi managementul serviciilor de sănătate  
• Dr. Andreea Giliana Mandaş, m. pr. psihiatrie, m. sp. MG/MF, competenţă în planificare familială 
• Dr. Lavinia Ţilea, m. sp. psihiatrie, psihoterapeut în supervizare. 
• Dr. Costin Emilian Rovenţa, m. sp. psihiatrie, dr. în şt. med. 
• Corina Neamţiu, psiholog principal, psihoterapeut  
• As. Şef: Gherghina Ghencea, as. med. pr.  
 
Secţia Clinică Psihiatrie VII  -  70 paturi, registratură, tel. int. 501 

 
• Şef secţie: Şef lucrări Dr. Victor Marinescu, m. pr. psihiatrie, dr. 

în şt. med., UMF „Carol Davila”, competenţe homeopatie şi 
psihoterapie  

• Dr. Elena Simona Cornistu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med. 
• Dr. Margareta Adriana Cumpătă, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med. 
• As. social: Ion Stan  
• As. Şef: Mihaela Ştefănescu, as. med. pr. 
 
 

 
Secţia Clinică Psihiatrie VIII  -  70 paturi, registratură, tel. int. 374 
 
• Şef secţie: Prof. Dr. Gabriela Marian, m. pr. psihiatrie, dr. în 

şt. med, competenţă în managementul serviciilor de sănătate, 
psihoterapeut, specializare în medicina legală, Universitatea 
„Titu Maiorescu” 

• Dr. Maria Silvia Trandafir, m. pr. psihiatrie, dr. în  şt. med, 
psihoterapeut, masterat în managementul serviciilor sanitare 

• Alina Uţă, psiholog practicant autonom, competenţă în expertiza 
psihiatrică clinică şi judiciară 

• As. Şef: Marta Maieran, as. med. pr. licenţiat 
 
 
Secţia Clinică Psihiatrie IX  -  90 paturi, registratură, tel. int. 432 
 
• Şef secţie: Prof. Dr. Dan Prelipceanu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med.,  Şef al Catedrei de Psihiatrie 

la Facultatea de Medicina UMF „Carol Davila”, expert în 
psihofarmacologie, terapia toxicomaniilor, psihiatrie 
judiciară şi alcoologie, competenţă în Managementul 
serviciilor de sănătate, Editor Şef al Revistei Române de 
Psihiatrie, preşedinte - onorific al Alianţei pentru Lupta 
Împotriva Alcoolismului şi Toxidependenţelor (ALIAT), 
vicepreşedinte în Comisia de Psihiatrie a Ministerului 
Sănătăţii, membru în Comitetul de Publicaţii al Asociaţiei 
Internaţionale de Studiu a Tulburărilor de Personalitate, 
membru activ în alte Asociaţii internaţionale de specialitate 

• As. univ. Dr. Anca Talaşman, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. 
med., UMF „Carol Davila” 

• Dr. Rodica Fuiorea, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut  
• Dr. Marian Popa, m. pr. medicină generală şi psihiatrie, dr. în şt. med.  
• Dr. Cristina Cojocaru, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut, logoped  
• Dr. Diana Cristina Ene, m. pr. psihiatrie 
• Dr. Adriana David, m. pr. psihiatrie  
• Magdalena Ioan, psiholog clinician, psihoterapeut  
• As. Şef: Viorica Niculae, as. med. pr., licenţiat 
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Secţia Psihiatrie X  -  70 paturi, registratură, tel. int. 518  
 
• Şef secţie: Dr. Irina Ana Dan, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med. 
• Dr. Mihaela Grimberg, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., psihoterapeut 
• Dr. Ileana Plăviţu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med. 
• Dr. Marina-Roxana Codreanu, m. sp. psihiatrie, psihoterapeut  
• Ruxandra Ştefănescu, psiholog  clinician practicant autonom, psihoterapeut  
• As. Şef: Marin Marinela, as. med. pr.  
 
Secţia Psihiatrie XI  -  80 paturi, registratură, tel. int. 492 
• Şef secţie: Dr. Anca Elena Tănase,  m. pr. psihiatrie, psihoterapeut  

• Dr. Mihail Luis Gherghel, m. pr. psihiatrie 
• Dr. Anca Sârbulescu, m. pr. psihiatrie,  
• Dr. Geraldine Maria Stanciu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med.   
• Dr. Eugen Costin Zeletineanu, m. pr. psihiatrie, competenţă în 

homeopatie 
• Sorina Pătraşcu, psiholog clinician 
• As. social: Horia Echim  
• As. Şef: Ana Maria Ilie, as. med. pr. 
 

Secţia Psihiatrie XII  -  72 paturi, registratură, tel. int. 383 
• Şef secţie: Dr. Dorina Sima, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. 

med., competenţă în managementul serviciilor sanitare, în 
psihoterapie şi în gerontopsihiatrie  

• Dr. Liliana Chiculiţă, m. pr. psihiatrie, competenţă în 
managementul serviciilor sanitare 

• Dr. Dan Roşca, m. pr. psihiatrie, competenţă în 
managementul serviciilor sanitare 

• Dr. Silvia Constantinescu, m. pr. psihiatrie, competenţă în 
managementul serviciilor sanitare 

• Honorina Iuliana Călinescu, psiholog practicant, 
psihoterapeut  

• As. Şef: Gabriela Irimia, as. med. pr. 
 
Secţia Psihiatrie XIII  -  50 paturi, registratură, tel. int. 386 
 

• Şef secţie: Dr. Corina Mihaela Pânzaru, m. pr. psihiatrie, 
competenţă în managementul serviciilor de sănătate  

• Dr. Elena Gherman, m. pr.  psihiatrie, dr. în şt. med., c. şt., 
competenţă în conducerea serviciilor medicale şi sociale 

• Dr. Ecaterina Sandu, m. sp. psihiatrie  
• Dr. Diana Valerica Taleb, m. sp. psihiatrie   
• As. şef: Maria  Duca, as. med. pr., licenţiat 
 

 
Secţia Psihiatrie XIV  -  65 paturi, registratură, tel. int. 388 

• Şef secţie: As. univ. Dr. Carmen Elena Udrea, m. pr. psihiatru, dr. în şt. 
med., UMF „Carol Davila”, psihoterapeut  

• Dr. Ana Liana Giurgiucă, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., competenţă în 
conducerea serviciilor medicale şi sociale 

• Dr. Dan Sergiu Cojocaru, m. pr. psihiatru, psihoterapeut şi logoped  
• Dr. Iuliana Nicoleta Radu, m. pr. psihiatru, psihoterapeut  
• Iulia Maria Borangic, psiholog clinician    
• As. şef: Daniela  Pătraşcu,  as. med. pr., licenţiat  
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Secţia Psihiatrie XV  -  70 paturi, registratură, tel. int. 391 
 

• Şef secţie: Dr. Magdalena Carmen Bujor, m. pr. psihiatrie 
• Dr. Rodica Năstase, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med., cercetător ştiinţific 

gradul 3, competenţă în conducerea serviciilor medicale şi sociale, 
preşedintele Fundaţiei „Delphi” pentru Apărarea Drepturilor Pacientului,  

• Dr. Adela Ivanov, m. pr. psihiatrie, doctorand  
• Dr. Ştefan Iordache, m. sp. psihiatrie 
• Alexandra Ioniţă, psiholog stagiar 
• As. Şef: Cristina Pislan,  as. med. pr.   
 
 

Secţia Psihiatrie XVI - Toxicomanii (Dezintoxicare) -  25 paturi, registratură,  
tel. int. 465 

• Şef secţie: Dr. Carmen Steliana Iacob, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. med, psihoterapeut în sistemul 
cognitiv-comportamental  şi Gestalt-terapie, experienţă în comunităţi terapeutice în Belgia şi Membru 
al Colegiului Medical Francez  din 2008 până astăzi. 

• Dr. Lucian Mihail Vasilescu, m. pr. psihiatrie, supraspecializări DIS, terapie contextuală, DIU 
psihosomatică, DEA psihanaliză 

• Dr. Andreea Ştefanache, m. sp. psihiatru 
• Cristina Oprea, psiholog clinician 
• Eugen Olaru, psiholog clinician 
• Alina Miron, psiholog clinician 
• As. social: Ana-Maria Tudor, master în asistenţă specializată pentru pacienţi toxicomani 
• As. Şef: Gheorghe Tanasie, as. med. pr. licenţiat   
 

Servicii: oferă servicii specializate în adicţii, continuator al Centrului Pilot de toxicomanii înfiinţat 
în anul 1996 care şi-a continuat şi diversificat activitatea. Dispune de un colectiv  bine instruit în 
psihiatrie şi în particular, în adicţii. Conţine un număr de 25 locuri pentru asistenţă de bază de 
dezintoxicare bărbaţi. Se fac tratamente de dezintoxicare la toate categoriile de substanţe psiho-active 
şi alcool şi se iniţiază tratament de substituţie pentru opiacee, asigurându-se apoi continuarea 
tratamentului în ambulator sau prin cele trei comunităţi terapeutice din Romania. 

    Este singurul serviciu de specialitate de dezintoxicare bărbaţi care asigură tratament în sistem 
închis, pacientul fiind internat la cerere sau la solicitarea unui reprezentant al familiei, poliţiei, 
procuraturii, medic sau a unei persoane ce acţionează în interesul pacientului când acesta reprezintă o 
urgenţă psihiatrică sau somatică generată de sevraj. 

 
Secţia Psihiatrie XVII - Toxicomanii (Dezintoxicare) -  34 paturi, registratură, 

 tel. int. 455 
• Şef secţie: Dr. Florin Ene, m. pr. psihiatrie, dr. în 

psihologie, psihoterapeut, competenţă în adicţii 
(dependenţe), cadru didactic asociat la Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative şi 
Universitatea Hyperion 

• Dr. Doina Constantinescu, m. pr. psihiatrie, dr. în şt. 
med., psihoterapeut, membru fondator şi supervizor al 
grupului de Alcoolici Anonimi (AA), competenţă în 
adicţii 

• Dr. Elena Coman, m. sp. psihiatru, competenţă în 
adicţii 

• Antonia Vornicu, psiholog clinician practicant, master psihologie clinică, psihoterapeut 
• As. Şef: Dumitru Drăgan, licenţiat în asistenţă socială, competenţă în adicţii  
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Servicii: 
• Comportamentul problematic legat de alcool are legături cauzale pe care le putem întâlni în istoria 

noastră de viaţă, în mediul nostru relaţional, familial, profesional, iar consecinţele sunt de la afectarea 
confortului nostru psihic, la afectarea funcţionalităţii noastre psihice şi chiar la apariţia unor boli cum 
ar fi : gastrita, ciroza, nelinişte şi anxietate, tulburări sexuale. 

• Echipa terapeutică priveşte comportamentul problematic cu scopul de a ajuta clientul (pacientul) 
să identifice şi să conştientizeze problemele pe care acesta le are cu scopul de a construi 
împreună cu el un plan de intervenţie care să-l uşureze de suferinţa în care este blocat, 
înţelegându-l atât din punct de vedere psihologic, cât şi familial şi medical. 

• Intervenţiile psihoterapeutice şi farmacologice, planul terapeutic incluzând şi iniţierea în structuri 
de tip post cură, după internare, cum ar fi grupul de suport AA, precum şi un plan terapeutic pe 
următoarele 3 – 12 luni.     

• Abordarea terapeutică a psihozelor, nevrozelor, tulburărilor de personalitate, asociate sau nu cu 
dependenţa de substanţe; 

• Intervenţii psihoterapeutice, cognitiv-comportamentale, de creştere motivaţională, de evaluare a 
situaţiilor de risc au ca rezultat creşterea stimei de sine, recâştigarea autonomiei, independenţei, a 
posibilităţii de a face faţă în mod adaptativ problemelor viitoare. 

• În secţie funcţionează din 1993 primul grup de suport din Bucureşti al Asociaţiei „Alcoolicii Anonimi” 
(AAA), care a fost extins la 8 grupuri din Bucureşti, cât şi în alte oraşe din România;  

Asociaţia este afiliată la Organizaţia Internaţională AAA, cu sediul la 
New York, USA. Activităţile Grupului Alcoolicilor Anonimi din 
secţia XVII se desfăşoară cu o frecvenţă de 4 întâlniri pe săptămână, 
fiecare întâlnire având o durată de o oră la care participă aproximativ 
20-30 de persoane; aceste întâlniri sunt în zilele de luni, miercuri, joi 
şi vineri orele 1700, în sediul pavilionului. La grup participă atât 
pacienţi internaţi în secţie, care sunt iniţiaţi în programul AA, precum 
şi alcoolici abstinenţi care au urmat tratament în anii anteriori.   
 

Servicii specifice 
• Psihodiagnoză 
• Evaluarea funcţiilor cognitive, investigarea personalităţii şi afectivităţii. 
• Evaluarea efectelor tratamentului.  
Întervenţii psihoterapeutice : 
 cognitiv-comportamentale (individual) 
 consiliere suportiv-corectivă (individual) 
 consiliere cu membrii familiei 
 informare, discuţii, relaxare (grup) 
 meloterapie, desen, pictură (grup)  
Parteneriate:  
 Comunitatea Alcoolicilor Anonimi www.alcoolicianonimi.ro;  
 Comunitatea terapeutică Crucea Albastră, Şura Mică, Sibiu (colaborare); 
 Universitatea Hyperion, Facultatea de Psihologie; 
 Şcoala Naţională de studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice; 
 Asociaţia de Psihoterapie Psihanalitică Jungiana. 

 
Secţia Clinică Psihiatrie Pediatrica  -  70 paturi, registratură, tel. int. 364 (Va) şi 537 

(Vb), FAX 334.90.74, E-mail: psihiatrie_copii@yahoo.com 
• Şef secţie: Prof. Dr. Iuliana Dobrescu m. pr. neuropsihiatrie infantilă, dr. în şt. med., psihoterapeut 

TCC (terapie cognitiv-comportamentală), psihoterapeut TF (terapie familială), Şef al Catedrei de 
Psihiatrie si Psihologie a Copilului şi Adolescentului la Facultatea de Medicina UMF „Carol Davila”, 
Editor Şef al Revistei Române de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, preşedinte fondator şi 
onorific al ARPCAPA (Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiilor 
Asociate), membru fondator ARPPP (Asociaţia Română de Psihologie şi Psihiatrie Perinatală), 
vicepreşedinte la Comisia de psihiatrie şi psihologie a Colegiului Medicilor din România, Expert al 
Ministerului Sănătăţii şi al OMS în Sănătatea Mintala a Copilului, membru în Comisia de Psihiatrie şi 

http://www.alcoolicianonimi.ro/
mailto:psihiatrie_copii@yahoo.com
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Psihiatrie Pediatrică a Ministerului Sănătăţii, Preşedinte şi membru fondator Asociaţia pentru Copii cu 
Dizabilităţi „Norocel”;  

 Printre cărţile publicate se enumeră: Psihiatria Copilului şi Adolescentului vol. I-II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dr. Bogdan Budişteanu, m. pr. psihiatria pediatrică, membru fondator ARPCAPA, membru fondator 

Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi „Norocel”. 
• Dr. Corina Ciobanu, m. pr. neuropsihiatrie infantilă, dr. în şt. med., psihoterapeut şi formator în 

terapie adleriană, expert în Medicină Legală, preşedinte şi membru fondator în Asociaţia pentru 
Prevenirea şi Tratamentul Tulburărilor de Alimentaţie. 

• As. univ. Dr. Raluca Grozavescu, m. pr. psihiatria copilului şi adolescentului, dr. în şt. med., 
psihoterapeut în terapia familiei, membru fondator ARPCAPA, membru fondator Asociaţia pentru 
Copii cu Dizabilităţi „Norocel”. 

• Dr. Simona Macovei, m. pr. psihiatria pediatrică, 
dr. în şt. med, psihoterapeut TF, membru în Comisia 
de Psihiatrie şi Psihiatrie Pediatrică a Ministerului 
Sănătăţii, expert în Medicina Legală, membru 
fondator Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi 
„Norocel”.  

• As. univ. Dr. Laura Mateescu, m. pr. psihiatria 
copilului şi adolescentului, drd. la Universitatea 
Turku Finlanda, psihoterapeut TF, preşedinte 
ARPCAPA, membru în Comisia de Psihiatrie şi 
Psihiatrie Pediatrică a Ministerului Sănătăţii, 
membru fondator ARPPP, membru fondator 

Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi „Norocel”. 
• As. univ. Dr. Florina Rad, m. sp. psihiatria copilului şi adolescentului, drd. UMF „Carol Davila” 

Bucuresti, psihoterapeut în formare terapie TCC, membru în comitetul editorial al  Revistei Române de 
Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, membru ARPCAPA. 

• As. univ. Dr. Cristina Anghel, m. sp. psihiatria copilului şi adolescentului, drd. UMF „Carol Davila”, 
psihoterapeut în formare TCC, membru în comitetul editorial al Revistei Române de Psihiatrie a 
Copilului şi Adolescentului, membru ARPCAPA. 

• Gelu Lefter, psihopedagog, psiholog clinician, psihoterapeut în formare TCC, membru fondator 
Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi „Norocel”, membru ARPCAPA. 

• Mariana Dodan, psiholog clinician, cercetător ştiinţific grd. II, membru al Asociaţiei Psihologilor 
Sportivi, supervizor în Colegiul Psihologilor, membru 
ARPCAPA. 

• Maria Cristina Nedelcu, asistent social, psiholog clinician, 
drd. UMF „Carol Davila”, psihoterapeut terapie 
comportamentală aplicată pentru copii cu tulburare de 
spectru autist, membru ARPCAPA. 

• As. Şef: Radu Robert, as. med. pr.  
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Dotare:         

• saloane cu paturi - un total de 70 de paturi, 35 paturi în pav. VA şi 35 paturi în pav. VB; 
• săli de mese; 
• cabinete medicale special amenajate pentru lucrul cu cei mici; 
• săli de terapie prin joc, nondirectiv, unde cei mici pot petrece momente plăcute, supravegheaţi de una 

din asistentele specializate în îngrijirea psihiatrică;  
• săli de terapie de grup cu un design modern care creează o atmosferă de relaxare şi confort, propice 

desfăşurării terapiei de grup pentru adolescenţi şi nu numai; 
• cabinete de psihologie – psihologie / psihometrie. 
 
Servicii medicale: 

 
• Evaluarea statusului psiho-neuro-biologic; 
• Stabilirea diagnosticului pozitiv şi diferenţial pentru toate bolile psihice ale copiilor şi adolescenţilor 

conform criteriilor ICD 10 şi DSM IV TR; 
• Utilizarea instrumentelor de diagnostic (Gold Standard Diagnostics): ADI-R, ADOS, NEPSY, KID-

SCID, ADHD-RS, ABAS, Carolina, WISC IV, RAVEN, PANSS, KIDDIE SADS-PL, STONY 
BROOK, CARS, CDI, CBCL, YSR. 

• Instituirea programului de intervenţie individualizat care cuprinde: 
- tratament psihofarmacologic conform ghidurilor europene în cazul tulburărilor psihice severe 

precum psihoze, tulburări obsesive, somatoforme / disociative, anxioase, de conduită. 
- program de psihoterapie: consilierea familiei, psihoeducaţie, iniţiere în psihoterapie 

comportamentală aplicată (Applied Behavior Analysis), terapie de grup pentru copii şi 
adolescenţi, terapie suportivă pentru familiile aflate în dificultate, terapie cognitiv-
comportamentală individuală; 

- evaluarea contextului familial, social, economic şi cultural în care se manifestă problemele 
psihice ale copilului (ancheta socială); identificarea nevoilor, informare asupra drepturilor şi 
beneficiilor sociale (incluzând instruirea în problematica specifică persoanelor cu handicap), 
îndrumarea către instituţiile terioriale ce asigură diferite servicii de Asistenţa socială. 

 
  PROIECTE ACTUALE 

 
 Strategia în Sănătate Mintală pentru Copii şi Adolescenţi 

(Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional de Sănătate 
Mintală), proiect aflat în derulare din anul 2007; 

 Parteneriatului Public-Privat încheiat între asociaţie şi 
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” – Nr. 
18240/02.09.3013 (începând cu luna septembrie 2013, 
serviciile de psihoterapie sunt furnizate în Clinica de 

Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului de către psihoterapeuţi, angajaţi ai  Asociaţiei „Norocel”); 
 Experţi şi consultanţi în Programul de cooperare Elevetiano- Roman - proiect „Împreună suntem o 

voce!" - Exemple de bune practici în implementarea intervenţiilor şi metodologiilor aplicate pentru 
integrarea socială a persoanelor cu autism în Europa; 

 UMF „Carol Davila” - aplicaţie: proiecte CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior) în colaborare cu catedra de Farmacologie; 

 UMF „Carol Davila” - aplicaţie: proiect COST în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
„Cantacuzino”;  

 UMF „Carol Davila”- Proiecte de cercetare ştiintifică în 
derulare în cadrul şcolii doctorale;  

 Consultant - expert în proiectul Ministerului Sănătăţii - 
Programul de prevenţie 0.1 privind copiii cu Tulburare de 
spectru autist şi ADHD, program în derulare în judetele Dolj 
şi Bihor. 

 Colaborarea activă cu instituţii naţionale şi internaţionale 
precum: Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie, 
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ESCAP (European Society for Child and Adolescent), IACAPAP (The International Association for 
Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), Comittee de Liaison Franco-Roumaine en 
Psychiatrie du l'enfant et adolescent, Asociaţia Română de Psihologie a Copilului şi Adolescentului, 
Asociaţii de părinţi (FEDRA, Help Autism, AITA, ATCA, ANCAR).  

 
PROIECTE DE VIITOR  
 
• Finalizarea Strategiei Naţionale în Sănătate Mintală pentru Copii şi Adolescenţi; 
 Indexarea Revistei Române de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului în BDI (Index Copernicus, s.a) 
 Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Rezidenţilor în Psihiatria Copilului şi Adolescentului;  
 Colaborarea cu Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihologie Perinatală (fondator Psih. Radu 

Stoenescu); 
 Susţinerea dezvoltării reţelei naţionale de tratament multidisciplinar pentru copiii cu Tulburare de 

spectru autist; 
 Aplicaţii pentru Granturi CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior), UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării)  

 
 
Secţia Clinică Neurologie Pediatrică  -  80 paturi, registratură, tel. int. 343 
 
• Şef secţie: Profesor Cristina Craiu, m. pr. neurologie pediatrică, dr. în şt. med., competenţă 

neurofiziologie (EEG, EMG, PEC), Şef Catedră UMF „Carol Davila”.  
Printre cărţile publicate se enumeră: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• As. univ. Dr. Ioana Minciu, m. pr. neurologie pediatrică, competenţă EEG 
• As. univ. Dr. Catrinel Mihaela Iliescu, m. pr. neurologie pediatrică 
• Dr. Carmen Magdalena Burloiu, m. pr. neurologie pediatrică, competenţă EEG 
• Dr. Rodica Adriana Gherghiceanu, m. pr. neurologie şi psihiatrie pediatrică 
• Dr. Niculina Butoianu, m. pr. neurologie pediatrică 
• Dr. Oana Tarţă Arsene, m. pr. neurologie pediatrică 
• Dr. Diana Gabriela Bârca, m. sp. neurologie pediatrică 
• Cleopatra Bran, psiholog principal 
• Lolia Pope, psihopedagog  
• Mirela Marilena Colţoş, kinetoterapeut principal 
• Cristina Bojan, kinetoterapeut principal 

 
Dotare: 
  

 2 pavilioane cu saloane şi rezerve de 2 şi 4 paturi, rezervă cu 2 
paturi monitorizată, dotată cu camere video de supraveghere 
pentru diagnosticul fenomenelor paroxistice la copil; 

 2 cabinete şi aparatură de monitorizare video-EEG computerizate, 
potenţiale evocate vizuale sau auditive, pentru diagnosticul 
epilepsiei (unic în România) şi altor afecţiuni neurologice; 



13 
 

înregistrări EEG de durată şi de somn;  
 aparatură performantă de monitorizare cardio-respiratorie şi puls-oximetrică a pacienţilor acuţi, 

electrocardiograf, oscilometru, glicoteste; 
 2 săli de recuperare medicală, pentru copilul mic şi copilul mare dotate cu aparatură de recuperare 

funcţională neuromotorie, neurostimulator;  
 pentru copii: săli amenajate cu aparatură audio-video, săli de joacă şi ergoterapie (cu personal 

calificat), spaţiu verde protejat pentru joacă.  
 
SERVICII MEDICALE: 
 
Activităţi: 
• Îngrijirea bolnavilor (diagnostic şi tratament) 
• Baza de învăţământ universitar şi postuniversitar (studenţi, medici, doctoranzi)  
• Baza de cercetare  
Practica epileptologiei moderne 
• Epileptologie clinică, cercetare – 3 laboratoare EEG cu 

dotări video-EEG şi polisomnografie  
• > 30 înregistrări de veghe şi 2-4 înregistrări de somn/zi  
• Program Naţional de diagnostic precoce şi prevenire a 

recurentelor epilepsiei la copil  
• Înregistrări de lungă durată (1-6 zile) - prechirurgical  
• Grupul de lucru pentru chirurgia epilepsiei  
• Clinca boala Dravet, Boala Rett 

 
PROIECT DE VIITOR – înfiinţarea departamentului de epileptologie, Unitate Monitorizare a Epilepsiei 

Îngrijirea bolilor neuro-musculare 
• Electromiografie clinică, cercetare; 
• Colaborare IML Bucureşti – laborator genetică;  
• Colaborare Facultatea de Biologie – laborator genetică;  
• Patologie: neuropatii ereditare, miopatii, patologia nervilor periferici;  
• 1 medic specializat în ţară şi în străinătate (1 luna EMG) 
• Publicare carte – „Actualităţi în bolile neuromusculare la copil”, sub redactia Prof. Dr. Sanda 

Măgureanu – premiată de Academia Română – premiul Gh. Marinescu (2006); 
• Publicare carte – „Distrofinopatiile – algoritmi de diagnostic şi urmărire” sub redactia Dr. Dana Craiu 

– 2013 
PROIECT DE VIITOR – departament de boli neuro-musculare 
 

Activitatea de recuperare neuro-motorie (compartimentul de 
recuperare) 
• Proceduri:  
o Kinetoterapie Bobath, Vojta, Kabat s.a.  
o Electroterapie  
o Tratament decontracturant cu toxina botulinică pentru 

spasticitate (Program Naţional) 
•  Patologie – Paralizii Cerebrale, nervi periferici, întârzieri în 

dezvoltarea psiho-motorie 
•    Parteneriate: Fundaţia Română de Neurologie şi Epileptologie RONEP 
 
Dignosticul şi tratamentul tulburărilor cognitive   
• 2 cabinete psihologie  
• Diagnostic – tulburări psihice asociate patologiei neurologice – colaborare psihiatrie  
• Evaluări neuropsihologice – epilepsie (encefalopatii epileptice) teste existente parţial 
• Terapie cognitiv-comportamentală  
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Activitate de recuperare psihică şi motorie fină (terapie ocupaţională) 
• 2 cadre medicale specializate – psihopedagogie (terapie 

cognitiv-comportamentală) şi terapie ocupaţională  
• Lucru individual 
• Patologie acoperită: întârzieri mintale, paralizii cerebrale 
 
Boli genetice şi metabolice 
• Medic pasionat în genetica neurologică şi dismorfologie 

clinică (autodidact) 
• Colaborare cu Institutul Victor Babeş – diagnostic şi 

cercetare  
•  Proiect de  viitor – departament boli metabolice şi genetice  
 
Proiecte de cercetare în desfăşurare:  
• A demarat în 2014 primul studiu consacrat terapiei cu celule stem prelevate din cordonul ombilical sau 

sângele din placentă, folosite în cazul a trei copii veniţi pe lume cu paralizie cerebrală, care se 
derulează la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”. Studiul este coordonat de Conf. Dr. 
Dana Craiu în colaborare cu Dr. Adriana Coliţă, de la Clinica de Hematologie a Institutului Clinic 
Fundeni.  

• Euroepinomics - Genetica sindroamelor epileptice rare (2011-2014). Proiectul nostru este Proiect 
partener al consorţiului European Euroepinomics FP7. 

• E-Epilepsy (Chirurgia Epilepsiei la Copil - 2014-2017) – Proiectul nostru este Colaborator al 
Consorţiului European FP7 E-Epilepsy care reuneşte clinici ce au activităţi în domeniul chirurgiei 
epilepsiei. 

• Determinarea bimarkerilor în Distrofia Musculară Duchenne – Colaborare cu Institutul de Miologie din 
Paris – 2012-2014. 
 

Programe naţionale:  
• Programul Naţional de tratament al sclerozei multiple la copil  
• Programul Naţional de tratament al bolilor inflamatorii şi autoimune (polineuropatii demielinizante 

acute, miastenii, polineuropatii inflamatorii demielinizante cronice, scleroză multiplă sub 12 ani, 
(boala Rassmussen)  

• Programul Naţional de diagnostic şi urmărire a Distrofiei Musculare Duchenne şi Becker şi a 
Amiotrofiei spinale  

• Programul Naţional de diagnostic precoce, prevenire a recurentei şi evitare a complicaţiilor epilepsiei, 
paraliziilor cerebrale şi întârzierilor mintale la copil şi adolescent 

 
Proiecte sociale:       

 

• Camera cu poveşti – camera de joacă pentru copii 
realizată prin parteneriatul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie „Prof. Dr.  Al. Obregia” cu Club Rotary;  

• Atelierul de pictură OCTO – proiect care vizează 
destigmatizarea copilului cu Boli Neurologice – cu 
sloganul „Copilaria e la fel pentru toţi copiii” – realizat 
prin colaborarea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr.  
Al. Obregia”, Fundaţiei RONEP şi Clubului Rotary. 
OCTO este deja un proiect cu tradiţie – prima ediţie – 
Crăciun 2013 (7 decembrie 2013); a doua ediţie – 1 Iunie 
– ziua copilului (8 mai 2014) 
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AMBULATORIU INTEGRAT pentru servicii medico-chirurgicale 
- tel. int. recepţie 382 

 
 Medic coordonator  Dr. Moţoescu Eduard - Director medical 
 Medicină internă:  
• Dr. Cristian Mihăilescu, m. pr. medicină internă, 

dr. în şt. med., competenţe în ecocardiografie 
generală (acreditare europeană), explorări  
funcţionale - tel. int. 401 

• Dr. Carmen Elisabeta Stoia Djeska, m. pr. 
medicină internă - tel. int. 541   

 Chirurgie generală: Dr. Cristian Oprea, m. sp. 
chirurgie generală, competenţă ecografie generală, 
curs internaţional management MBA - tel. int. 396 

 Neurologie: Dr. Antoaneta Carmen Netejoru, m. 
pr. neurologie, competenţă EEG computerizat - tel. 
int. 542 

 Obstetrică - ginecologie: Dr. Septimiu Celus Tarpan, m. pr. obstetrică-ginecologie - tel. int. 521 
 Endocrinologie: Dr. Alina Maria Şuţa, m. pr. endocrinologie, nutriţie, diabet zaharat şi boli 

metabolice - tel. int. 370 
 Alergologie: Dr. Elena Berghea, m. pr. alergologie, 

as. univ - tel. int. 560 
 Oftalmologie: Dr. Roxana Popa, m. sp. 

oftalmologie - tel. int. 344 
 Oto-rino-laringologie (ORL): Dr. Paulina Vonica, 

m. pr. oto-rino-laringologie - tel. int. 514 
 Stomatologie: Dr. Mihaela Popescu, m. pr. 

stomatologie generală - tel. int. 456 
 
 
 
 
CAMERA DE GARDĂ PSIHIATRIE  
 

În Camera de Gardă funcţionează Biroul de internări al 
spitalului, prin care se realizează fiecare internare în spital. 
Este, practic, „poarta de intrare" a spitalului. 

Camera de Gardă dispune de un numar de 15 paturi. Aici 
sunt primiţi pacienţii care constituie o urgenţă psihiatrică 
majoră care, în funcţie de amploarea patologiei, sunt retinuţi 
în Camera de Gardă pentru o supraveghere atentă până la 
remisiunea parţială a acesteia şi apoi trimişi pe una dintre 
secţiile spitalului. 

   
În acest departament lucrează medicii din spital, împreună cu o 
echipă de asistenţi şi infirmieri specializaţi în practică psihiatrică 
de urgenţă. 
Camera de Garda a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alex. Obregia” are contracte de colaborare cu marile spitale de 
urgenţă din Bucureşti, cu acoperirea principalelor specialităţi de 
urgenţă; în acest fel, există posibilitatea intervenţiei prompte şi 
în cazul urgenţelor somatice. 
Camera de Garda a Spitalului „Prof. Dr. Alex. Obregia” 
deserveşte Municipiul Bucureşti şi judetele limitrofe. 

 
 



16 
 
Laborator de Analize Medicale  -  tel. int. 437 
acreditat RENAR – 2012 
 
• Şef  laborator: Dr. Elena Postolache, m. pr. 

medicină de laborator şi microbiologie, responsabil 
Comitetul de biosiguranţă al spitalului 

• Daniela Boghici, biolog principal  
• Diana Constantinescu, chimist principal 
• Carmen Mogoş, biolog principal  
• Nicoleta Mitroi, biolog principal   
• 8 asistenţi de laborator principali  
 

Servicii de analize medicale: 
• sânge - analize biochimie: glicemie, hemoglobină glicată / 

glicozilată, proteine totale, electroforeza proteinelor serice, 
uree, creatinină, acid uric, trigliceride, colesterol (total, HDL, 
LDL), bilirubină (totală, directă, indirectă), enzime: 
transaminaze - AST/TGO şi ALD/TGP, 
gamaglutamiltranspeptidaza - GTP, fosfataza alcalină,  

• analize hematologie: hemogramă completă, VSH, frotiu sânge 
periferic 

• analize coagulare: fibrinogen, timp Quick, INR, APTT 
• dozare bioelemente: litiu-Li, sodiu-Na, potasiu-K, calciu-Ca (total şi ionic), magneziu-Mg, cupru-Cu, 

sideremie-Fe 
• dozare hormoni: TSH, LH, FSH, prolactină, tT3, tT4, fT4, cortisol, testosteron, progesteron 
• markeri tumorali: AFP, CEA, Sla/CA 19.9, OVCA/CA 125, 

27.29/15-3, PA/PSA 
• dozări medicamente antiepileptice în ser: acid valproic, 

carbamazepină, fenitoină, fenobarbital, benzodiazepine  
• analize imunologie: IgG, IgM, IgA, complement seric C3, 

C4, factor reumatoid, crioglobuline, anticorpi antinucleari, 
complexe imune circulante, ASLO, serologie sifilis-RPR, 
confirmare TPHA, ceruloplasmina 

• analize virusologie: pentru hepatita B şi C, SIDA/HIV-1 şi 2 
• analize microbiologie: exudat faringian şi nazal 
• examen urină: sumar şi sediment, dozare Cu, urocultură,  
• determinări droguri în urină: opiacee, canabis, cocaină, 

amfetamine, metamfetamine, metadona  
• examen coproparazitologic, coprocultură  
 
Laborator de Explorări Funcţionale tel. int. 524 

 
În cadrul Laboratorului de Explorări Funcţionale se fac înregistrari de 
EKG, EEG şi spirometrii cu interpretare la pacienţii (copii şi adulţi) 
internaţi sau cu bilet de trimitere în ambulatoriu. 
• Prof. Dr. Bara Constantin - med. pr. explorări funcţionale, 

medic primar imunologie clinică şi alergologie, dr. în şt. med., 
UMF „Carol Davila”. 

• 5 asistenţi medicali pr. 
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Laborator de Radiologie tel. int. 503 
 
• Dr. Firicel Floarea med. pr. radiologie 
• Dr. Efimov Vladimir Andrei m. sp. radiologie, as.universitar 
• 3 asistenţi medicali pr. 
Dotari : 

Sectia de Radiologie este echipată cu un aparat modern de fluoroscopie (Siemens Luminos RF) care 
asigură o bună calitate a imaginii utilizând doze mici de radiaţie X şi un aparat Mercury cu care se pot 
efectua toate tipurile de radiografii utilizate în 
practica medicală actuală. 
  Pentru pacienţii în ambulatoriu se pot efectua:  
 examinări Fluoroscopice: 
- tranzit baritat faringo-esofagian 
- tranzit baritat eso-gastro-duodenal 
 radiografii:  
- cord-pulmon / torace osos 
- abdomen nativ / RRVS  
- craniu / SAF / piramida nazală 
- segmente coloană vertebrala / bazin / membre 
 
 

Centrul de Sănătate Mintală al Sectorului 4  -  tel. 021/450.34.86 - 180 locuri 
Str. Argeşelu nr. 8, Sector 4, 040874 - Bucureşti  7 

 
 

• Medic Şef: Dr. Mihaela Cleopatra Roşca, m. 
pr. psihiatrie, competenţă în psihoterapie  

• Dr. Rodica Emanuela Boţan, m. pr. psihiatrie 
• Dr. Ion Chiriac, m. pr. psihiatrie 
• Dr. Tatiana Călina Mănăilă, m. pr. psihiatrie 
• Aur Florin Urs, psiholog specialist  
• Corina Liliana Fusărea, sociolog principal 
• Mariana Drăgan, psiholog principal 
• Irina Mihaela Urs, psiholog specialist 
• As. social: Renata Baciu  
 
Servicii medicale: 
• diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor psihice; 
• evaluări ale potenţialului psihologic restant în tulburările psihice şi ale stării psihice actuale (necesare 

în expertizele de psihiatrie judiciară); 
• psihoterapie individuală şi de grup;  
• psihoprofilaxie şi strategii de sănătate mintală;  
• sistem de asistenţă socială. 

 
Stationar de zi toxicomanii  -  70 locuri  
 
• Dr. Alma Alexandra Cârstoiu, m. sp. psihiatrie  
• Paul Sorinel Pletea, m. sp. psihiatrie 
• Daniela Bălan, psiholog principal 
• Florin Mihail Predescu, psiholog specialist 
• Andreea Marocescu, psiholog practicant 
 
Servicii medicale: 
• asistenţă psihiatrică în tratamentul dependenţelor de substanţe psihoactive, specializat în terapie de 

menţinere pe metadonă 
• tratamentul afecţiunilor de tipul tulburărilor de personalitate 
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• diagnostic şi tratament psihotrop al comorbidităţii psihiatrice 
• evaluări de psihologie clinică, psihiatrie şi psihodiagnostic 
• psihoterapie individuală şi de grup  
• consiliere pentru pacient şi familie.  
 

Compartiment de psihiatrie comunitară şi reintegrare psihosocială  „Trepte” 
- tel. int. 381 

 
• Medic coordonator: Dr. Radu Teodorescu, m. pr. psihiatrie, dr. în 

şt. med., psihoterapeut,  
• Dr. Adela Carmen Sălceanu, m. pr. psihiatrie, psihoterapeut 
• Elena Pană, psiholog specialist, psihoterapeut  
• 2 asistente medicale principale 
 
Activităţi: 
• evaluări multidimensionale: funcţională şi psihosocială, psihologică 

şi psihiatrică. 
• intervenţii de grup şi individuale cognitiv-comportamentale (terapie 

cognitivă individuală, trainingul abilităţilor sociale, grupuri de 
rezolvare de probleme etc.). 

• grupuri de psihoeducaţie pentru pacienţi şi familie. 
• activităţi recreative, educaţionale şi ocupaţionale (activităţi tip club, grupul jurnal, grupul calculator, 

grupul de teatru, artterapie). 
• activităţi de implicare a beneficiarilor (grupul de self-help, activităţi ale Asociaţiei „ARIPI” a 

beneficiarilor). 
• design de activităţi şi cercetare în domeniul reabilitării psihosociale. 
• training în psihoterapie cognitiv-comportamentală şi reabilitare psiho-socială a pacienţilor psihotici 

cronici. 
• cercetare în intervenţii destinate pacienţilor psihotici cronici.  
 

Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi 
TEL. VERDE : 116.123, www.preveniresuicid.ro 

 
• Dr. Elena Brănaru, m. pr. neuropsihiatrie infantilă, dr. 

în şt. med.,   
• echipă de voluntari pentru suport, susţinere şi 

consiliere zilnică în situaţii de urgenţă şi criză, pentru 
informare on-line. 

Funcţionează în cadrul spitalului din anul 2009 graţie 
eforturilor d-nei Dr. Branaru Elena – medic primar 
neuropsihiatrie. 
Este un nou tip de serviciu de sănătate mintală ce corespunde 
normelor europene şi legislaţiei privind sănătatea mintală din 
România armonizată cu legislatia europeană. 
 

ACTIVITATE: 
 Consiliere în situaţii de urgenţă prin tel-verde destinat persoanelor indiferent de vârsta cronologică 

aflate în situaţie de criza emotională cu un comportament posibil autodistructiv; 
 Informare online, prin mass-media şi în şcoli asupra nocivităţii din punct de vedere individual şi social 

a suicidului la copii şi adolescent; 
 Implementare, analiză şi management al prevenirii conduitei suicidare la copii şi adolescent prin 

inclusiv aplicarea în şcolile din România de teste specific validate în România; 
 Suport, consiliere şi psihoterapii individuale personalizate; 
 Lobby pentru reglementări juridice împotriva persoanelor ce provoacă abuzul emoţional, neglijarea 

afectivă a copiilor; 

http://www.preveniresuicid.ro/
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 Colaborări şi schimburi de experienţă cu alte instituţii şi formatori la nivel naţional şi internaţional pe 

tema consilierii telefonice în criză şi aplicarea testelor de depistare a vulnerabilităţii copilului şi 
adolescenţilor în scopul depistării riscului suicidar; 

 Programe de instruire pentru părinţi având ca scop diversificarea şi creşterea calităţii comunicării cu 
proprii copii pentru o mai bună armonizare a relaţiei părinte-copil; 

 Schimbarea atitudinii societăţii faţă de problematica suicidului; 
 Sprijinirea şcolilor care integrează copii cu cerinţe educative special; 

Compartiment pentru diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cognitive 
„Centrul Memoriei” -  tel. int. 403 

 
Coordonator: Prof. Dr. Cătălina Tudose, m. pr. psihiatrie, dr. 
în şt. med., Preşedinte al Societăţii Române Alzheimer. 

Este singura din ţară de acest tip şi are drept obiectiv 
depistarea precoce, diagnosticul şi tratamentul tulburărilor 
neurocognitive, reprezentând un serviciu pilot iniţiat de către 
Societatea Română Alzheimer şi organizat în parteneriat cu 
Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru 
OBREGIA”  în anul 2000, în a cărei organigramă este 
prevăzut. 

Centrul Memoriei se remarcă prin câteva trăsături 
originale: existenţa unei echipe funcţionale cu caracter 
multidisciplinar alcătuită din 5 medici psihiatri, 1 medic neurolog, 3 psihologi, asistent coordonator, care 
aplică o metodologie specifică prin stabilirea unor standarde de nivel internaţional privind protocoalele de 
examinare medicală generală, neuropsihologică, psihiatrică, neurologică, neuroimagistică, documente de 
evidenţă special elaborate, bază de date computerizată. 

În cadrul Centrului desfăşoară programe complexe: grupuri de suport pentru familiile persoanelor cu 
demenţă, cursuri şi stagii clinice pentru rezidenţi în psihiatrie, neurologie, geriatrie, medicină de familie, 
cursuri şi lucrări practice pentru medici specialişti în domeniul psihogeriatriei, neuroimagisticii, 
neuropsihologiei, neuroştiinţelor, cursuri de instruire pentru îngrijitori, linie telefonică pentru consiliere. 

Centrul Memoriei şi-a demonstrat necesitatea, fapt certificat prin următorul bilanţ:   
• număr total de pacienţi (prime consultaţii) - 6800  
• număr participanţi la grupurile de suport - 5567 
• număr apeluri telefonice pentru consiliere - 15500 
• număr participanţi cursuri şi stagii clinice - 1300 
  
Compartiment de prevenire şi combaterea infecţiilor nozocomiale (CPCIN)  
 
• Medic coordonator: Dr. Georgeta Petrescu, m. pr. epidemiologie 
Personal: 3 asistenţi principali de igienă şi 1 agent DDD 

Compartimentul CPCIN desfăşoară activităţi antiepidemice având ca obiectiv prevenirea şi combaterea 
infecţiilor nozocomiale (IN) la asistaţii şi personalul spitalului. Componentele specifice măsurilor 
antiepidemice aplicate cu caracter permanent şi oportun sunt:  

• Supravegherea epidemiologică a IN prin măsurarea indicatorilor de frecvenţă ai acestora, 
determinarea tendinţei de evoluţie a IN, identificarea factorilor de risc pentru IN, promovarea 
acţiunilor şi programelor de prevenire şi control a IN şi evaluarea activităţilor desfăşurate în acest 
scop; 

• Analiza specifică asupra morbidităţii, a aspectelor şi caracteristicilor epidemiologice a tulpinilor de 
microorganisme circulante, analiza epidemiologică a utilizării preparatelor antiinfecţioase, analiza 
gravităţii IN privind formele clinice, decesele, complicaţiile sau a eventualelor sechele; 

• Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat şi a episoadelor epidemice de IN pentru 
stabilirea factorilor care au dus la această manifestare şi stabilirea măsurilor de control; 

• Elaborarea şi revizuirea periodică a Ghidului de prevenire a IN cu interes general incluzând 
diagnoza, normativele legislative în vigoare, supravegherea IN, procedurile şi precauţiile de izolare, 
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tehnicile aseptice, igiena spitalicească, activităţile antiepidemice de prevenire a IN, normative de 
sterilizare şi alte componente de interes particular; 

• Activităţi de evaluare şi de măsurare a eficienţei diverselor activităţi medicale urmând circuitul 
informaţional şi confidenţialitatea datelor; 

• Realizarea imunizărilor active adaptate populaţional şi contextului epidemiologic, în colaborare cu 
forurile reprezentante ale autorităţilor de sănătate publică. 

Farmacie  
• Farmacist şef: Lucia Săhleanu, farmacist primar 
• Constantin Neicu, farmacist 
• 13 asistenţi principali de farmacie    
• Punct farmaceutic în Centrul de Sănătate Mintală  
 
Punct de Documentare şi Informare -  tel. int. 402  

Punctul de Documentare şi Informare îşi desfăşoară activitatea într-
un Amfiteatru modern, iar unitatea dispune de:   

• o bază de documentare modernă: tratate şi monografii recente de 
psihiatrie şi colecţii ale unor serii de reviste ştiinţifice 
internaţionale reprezentative de psihiatrie şi 

• oferă specialiştilor acces la informaţii ştiinţifice moderne publicate 
în reviste şi monografii şi/sau accesate în sistemele informatice mondiale: Internet, Medline, 
Geroline etc.  
 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN PSIHIATRIE  
ŞI SĂNĂTATEA MINTALĂ 

 

Spitalul este integrat cu performanţe notabile în strategiile naţionale şi programele avansate 
de cercetare ştiinţifică prin 3 compartimente, care asigură de asemenea impactul şi promovarea pe 
plan internaţional a realizărilor Spitalului: 

• Laboratorul de Cercetare Psihiatrie  
• Compartimentul de Cercetare Genetică Psihiatrică Biometrică şi Psihopatologia Dezvoltării 
• Compartimentul de Profilaxie şi Cercetare a Stresului.  

 
Laborator de Cercetare Psihiatrie  -  tel. int. 553 

 
• Medic coordonator: Şef lucrări Dr. Magdalena Budişteanu, c. şt. pr. gr. 3, m. pr. neurologie 

pediatrică, dr. în şt. med., supraspecializare în citogenetică, dismorfologie 
• Adina Cristina Popescu, c. şt. pr. gr. 2, psiholog clinician principal, dr. în psihologie 
• Dr. Patricia Teodora Constantinescu, c. şt., m. pr. psihiatrie  
• Dr. Ana Maria Nicolescu, as. cercet., m. pr. psihiatrie, psihoterapeut  
• Dr. Alice Denisa Dica, c. şt., m. sp. neurologie pediatrică 
• Dr. Carmen Sandu, c. şt., m. sp. neurologie pediatrică, dr. în şt. med. 
• Mihaela Gorgan, as. med. pr. 
• Adriana Neacşu, as. med. pr. 
Activitate: 
• cercetări în domeniul bolilor afective, gerontopsihiatriei, consumului de droguri şi cercetări de 

psihofarmacologie clinică; 
• studii de genetică în retardul mintal, cariotip şi testare pentru sindromul X fragil; 
Laboratorul asigură cercetări de pionierat prin Proiecte şi Programe naţionale de neurologie-psihiatrie-

psihologie în neuro-genetică, psiho-geriatrie şi neuro-ştiinţe, care cuprind toate ciclurile vieţii: copil, 
adolescent, tânăr, adult şi vârstnic.   
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Compartimentul de Cercetare Genetică Psihiatrică Biometrică 
şi Psihopatologia Dezvoltării  -  tel. int. 334 

 
• Coordonator Compartiment: Dr. psih. Maria Şerbănescu, 

c. şt. pr. gr. 1, profesor asociat, Laureat al Premiului 
Academiei Române, expert al Comunităţii Europene pentru 
cercetare, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 
Medicale, reprezentant Europa de Est în Task Force al 
Societăţii Internaţionale de Genetica Psihiatrică, membru în 
corpul de experţi evaluatori ai Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, Premiul Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice - 2013 

• Elvira Marinescu, as. med. pr.     
• Mihaela Hrestic, as. med. pr. 
• Elena Cânciu, as. med. pr.  

Compartimentul desfăşoară colaborări şi studii medicale internaţionale şi a publicat lucrări ştiinţifice 
în prestigioase reviste medicale: Journal of Affective Disorders, Psychiatric Genetics, American Journal of 
Neuropsychiatric Genetics, British Journal of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavica, Journal of 
Youth and Adolescence, New England Journal of Medicine, Nature Communications etc.; 

 
Compartimentul de Profilaxie şi Cercetare a Stresului  -  tel. int. 405 

 
• Medic coordonator: Dr. Sorin Riga, c. şt. pr. gr. 1, dr. în şt. med., m. pr. psihiatrie, Dr. HC, membru 

titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Diplomă şi Placheta Gala Premiilor 
Academice 2009, înscris în Enciclopedia Medicală Românească din 2001 şi 2009, Diploma  de 
Excelenţă pentru Promovarea Cercetării Româneşti în Lume 2013 etc. 

• Dr. Dan Riga, c. şt. pr. gr. 1, dr. în şt. med., m. pr. neurologie, DrHC, membru titular al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, Diploma de Excelenţă şi Medalia „Vasile Goldiş” 2006, 
evindenţiat în Enciclopedia Medicală Românească din 2001 şi 2009 etc. 

• Mihaela Zaharia, as. med. pr. 
Compartimentul elaborează concepte bio-medicale noi, terapii avansate şi invenţii româneşti anti-stres 

şi anti-îmbătrânire, brevetate la nivel mondial  (în 25 ţări) şi cercetări medicale moderne publicate în 
monografii şi reviste ştiinţifice internaţionale: Brain Research, Annals of the New York Academy of 
Sciences, volumele primelor 2 Congrese Mondiale de Stres, Archives of Gerontology and Geriatrics, 
Gerontology, Age, Biogerontology, Journal of Anti-Aging Medicine (Rejuvenation Research), Anti-Aging 
Therapeutics, Journal of Novel Physiotherapies etc.  

Cele 3 unităţi de cercetare avansată - prin realizările de marcă obţinute, promovează competitiv 
imaginea Spitalului la nivel naţional şi internaţional - prin sute de citări în Science Citation Index, Web of 
Science, Web of Knowledge, ISI-Thomson-Reuters, USA National Library of Medicine, MEDLINE, 
GEROLINE, Index Medicus, etc. 

 
O performanţă de marcă a Spitalului a fost câştigarea competiţiei naţionale pentru Proiectul 

Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe. Acesta este în curs de derulare 
începând din 21 decembrie 2013, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei. 
Echipa managerială - constituită din profesioniştii spitalului şi în colaborare multidisciplinară are 
programat anul 2016 pentru ca Spitalul să beneficieze de una dintre cele mai performante baze de studii 
integrate şi translaţionale din ţară în domenii de vârf ale cercetării mondiale.  

Proiectul se va materializa în crearea unei noi infrastructuri de neuro-imagistică metabolică, 
structurală, funcţională şi vasculară cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, 
biochimie performantă, neuropsihologie, evaluări neurocognitive, medicina stresului/adaptării şi studii 
preventive, clinice şi terapeutice. Aprofundarea cunoaşterii patologiei psihice, neurocognitive şi 
neurodegenerative impune realizarea unor cercetări integrative, bazate pe investigaţii multimodale. 
Cercetările avansate şi complexe vor contribui la un spor de cunoaştere a factorilor implicaţi în apariţia şi 
patogeneza tulburărilor psihice, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea profilaxiei, diagnosticului, 
prognosticului şi terapiei. Se va asigura astfel un mediu de cercetare şi de educaţie medicală continuă de 
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înalt nivel ştiinţific pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători, cadre universitare, specialişti 
din ţară şi din străinătate. 

Profesioniştii Spitalului sunt editori şefi şi membri în Consiliile editoriale şi ştiinţifice a celor 6 
reviste naţionale de specialitate, precum şi altor reviste medicale din România: 

- Revista Română de Psihiatrie;  
- Psihiatru.ro; 
- Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România;  
- Revista Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului; 
- Jurnalul Român de Psihofarmacologie;  
- Revista Română de Sănătate Mintală.  
- Fiziologia-Physiology;  
- Romanian Medical Journal; 
- Palestrica of the Third Millennium;  
- Studies of Science and Culture; 
- Medical Connections 

(România - Israel); 
- Archives of the Balkan Medical Union;  
- Bulletin of the South-East European  

Society of Neurology and Psychiatry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborarea specialiştilor Spitalului din clinică-învăţământ-cercetare se finalizează prin 
organizarea la nivel naţional şi cu participare internaţională a Congreselor, Conferinţelor şi 
Simpozioanelor de Psihiatrie şi Sănătate Mintală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În baza competenţelor, experienţei şi afirmării naţionale, după anul 1990 specialiştii Spitalului au 
devenit membri fondatori ale unor asociaţii / societăţi profesionale de specialitate: 

- Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie; 
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- Fundaţia „Delphi” pentru Apărarea Drepturilor Pacientului; 
- Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România; 
- Asociaţia pentru Copii cu Dizabilităţi „Norocel”; 
- Asociaţia Română de Psihiatria Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate; 
- Societatea Română Alzheimer; 
- Asociaţia pentru Prevenirea şi Tratamentul Tulburărilor de Alimentaţie; 
- Liga Română pentru Sănătate Mintală. 

 
Standardul performanţial de excelenţă academică românească 

 

Spitalul a atins excelenţă academică prin reprezentanţi ca: 
 

• Dr. Dan Riga - membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (nivelul 2); 
• Dr. Sorin Riga - membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dr. Ştefan Milea - membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale (nivelul 3); 
• Psih. Maria Şerbănescu - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale. 
Profesionişti ai Spitalului au fost aleşi ca membri în Academii din străinătate: 
• New York Academy of Sciences  (NYAS);  
• American Association for the Advancement of Science  (AAAS);  
• American Academy of Anti-Aging Medicine  (A4M).  

 

De asemenea, echipa Drs. Sorin şi Dan Riga a fost desemnată în Comitetele Ştiinţifice ale celor 3 
reviste academice din România:  

- Proceedings of the Romanian Academy (nivelul 1);  
- Annals of Academy of Romanian Scientists şi Medica Academica (nivelul 2).  

 

Rezultatele de excelenţă academică sunt atestate de asemenea prin obţinerea de înalte titluri, 
distincţii, premii şi diplome: 

• D o c t o r    H o n o r i s    C a u s a  (echipa Drs. Sorin şi Dan Riga); 
• S p i r i t u s    R e c t o r    M e d i c i n a e  (echipa Drs. Sorin şi Dan Riga); 
• Premii ale Academiei Române şi premii decernate de Asociaţii / Societăţi şi Universităţi 
• Premii şi Diplome, Medalii şi Plachete acordate pentru excelenţă ştiinţifică, de instituţii medicale, 

ştiinţifice, universitare şi biografice din ţară şi străinătate. 
 

Afirmarea competitivă şi promovarea pe plan internaţional 
 

 

 Spitalul Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA” promovează continuu 
imaginea, performanţele şi excelenţa ROMÂNIEI în întreaga lume, în societatea globalizată a 
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informaţiei şi cunoaşterii - prin scientometrie, webometrie şi longevitate ştiinţifică de peste 40 de ani 
(1974-2014) în psihiatrie, bio-medicină şi neuro-ştiinţe - unicate naţionale în domeniu. 

O selecţie foarte rezumativă de fapte demonstrează continuu competitivitatea ştiinţifică şi profesională, 
cunoaşterea şi impactul Spitalului nostru la nivel mondial/global: 
• 1994-2005: obţinerea unui patent mondial = 27 brevete, 2 organizaţii (WIPO/PCT şi EPO),  

în 25 ţări (toate statele G8) din 5 continente: 
- America de Nord  (2): Canada, USA 
- Europa  -  E P O (17): Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, 
             Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg,  
             Monaco, Olanda, Portugalia, România, Spania, Suedia 
- A  s  i  a (4):  Rusia, China, Japonia, Coreea de Sud 
- America de Sud     (1): Brazilia 
- A u s t r a l i a     (1): Australia; 

• 1994-2010: selecţionarea de  N A S A, USA a 6 lucrări ştiinţifice, publicate continuu timp de  
17 ani în Annals of the New York Academy of Sciences, USA;  

• 2004-2009: ocuparea locului 1 (primul) în Competiţia - Clasamentul internaţional TOP 20 -  
Orthomolecular Therapy: Relevant BioMedical Research, cu 1 lucrare Ştiinţifică (2004) 
publicată în Tratatul Strategies for Engineered Negligible Senescence (SENS): Reasons why 
Genuine Control of Aging may be Foreseeable, 2004;  

• 2009-2014: 2 lucrări ştiinţifice (1996, 2006) incluse ca referinţă în 3 Programe americane  
TRANSCEND - USA - de cercetare în neuroştiinţe şi medicină translaţională: 
(Treatment Research And NeuroSCience Evaluation of Neurodevelopmental Disorders)  
- A  Whole  Body  Approach  to  Brain  Health 
-  Glial  Cells - The Other Brain that the Neurons can’t live without 
-  Autism  Research; 

• 2012: nominalizarea studiilor de referinţă româneşti, publicate în Brain Research, 1974 -  
organul oficial al IBRO - International Brain Research Organization, în  
Programul global INHAND (INternational HArmonization of Nomenclature and Diagnostic 
Criteria for Lesions) - 2012: Europa, Japonia, America de Nord, demonstrând o longevitate 
scientometrică de 40 de ani; 

• 2013-2014: publicarea a 2 lucrări ştiinţifice: în New England Journal of Medicine şi în Nature 
Communications (printre cele mai prestigioase reviste internaţionale):   

 

2 0 1 3 -2 0 1 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 2013: obţinerea a 3 distincţii - medalia de aur, diploma şi felicitările juriului internaţional la  

Expoziţia mondială de Invenţii - Geneva Invention - 2013: 
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• 1974-2014: citarea lucrărilor în peste 75 de reviste ştiinţifice cu titluri şi profiluri diferite  

şi în peste 80 tratate şi monografii internaţionale. 
• 2012-2014: alegerea în Colegiul editorial/ştiinţific a 6 (şase) Reviste internaţionale: 

- International Journal of Brain and Cognitive Sciences; 
- International Journal of Prevention and Treatment; 
- Translational Medicine; 
- Journal of Gerontology and Geriatric Research; 
- Journal of Novel Physiotherapies - Executive Editor; 
- International Journal of Advances Nursing Studies.  

 
Istoria, activitatea, rezultatele şi progresul înscris timp de peste 90 de ani (1923-2014) de Spitalul 

Clinic de PSIHIATRIE „Prof. Dr. Alexandru OBREGIA”, ca cea mai mare şi performantă instituţie de 
profil din România, sunt relevate, demonstrate şi înscrise în: Enciclopedia Medicală Românească - 2009, 
Analele Universităţii din Oradea - 2009, Capitole de istorie a psihiatriei româneşti - 2013. 
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CLINIC I   

  

CLINIC II   

AS.SEF.  Lidia DUMITRU 359 AS.SEF. Maria DUCA 523 
REGISTRATURA 361  REGISTRATURA  536 

    CLINIC III   CLINIC IV   

AS.SEF. Simona JIANU 349 AS.SEF. Corina GAGIU 352 
REGISTRATURA 348 REGISTRATURA  330 

        

CLINIC VI   CLINIC VII   

AS.SEF.Adina GHENCEA 394 AS.SEF. Mihaela STEFANESCU 501 
REGISTRATURA 394 REGISTRATURA  499 

        

CLINIC VIII   CLINIC IX   

AS.SEF Marta MAIEREAN 374 AS.SEF Viorica NICULAE  342 
REGISTRATURA 374 

 

REGISTRATURA 511 

        

CLINIC X   CLINIC XI   

AS.SEF.Marinela MARIN 518 AS.SEF.Ana Maria ILIE 492 
 REGISTRATURA  387 REGISTRATURA 558 

  
    

CLINIC XII   CLINIC XIII   

AS.SEF. Gabriela Irimia 383 AS.SEF. Catalina IONESCU 386 
REGISTRATURA 528 REGISTRATURA 447 

    
          

        

CLINIC XIV   CLINIC XV   

AS.SEF.Daniela PATRASCU 388 AS.SEF.Cristina PISLAN 391 

REGISTRATURA 474 REGISTRATURA 482 

        

        

        

CLINIC XVI   CLINIC  XVII   

AS.SEF- Gigi TANASIE 355 AS.SEF- Dumitru DRAGAN  455 
REGISTRATURA 538  REGISTRATURA  546 
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CSM   4   
  

 
 

 
CENTRALA CSM   

  021 4503486   
  021 4502102   
  021 4501805   
      

  TOXICOMANI 532 
  

  
    

 CAMERA DE GARDA ADULTI 399 CAMERA DE GARDA  COPII 409 
ASISTENT  SEF                       414 / 540     

ASISTENTI / BIROU INTERNARI 445 
PREVENIRE SUICID COPII SI 
ADOLESCENTI 309 

BIROU EXTERNARI 414 DR. BRANARU  -  0800080100 309 

  
    

    AMBULATORIU INTEGRAT   TREPTE-PSIH.COMUNITARA 381 

AS SEF + EEG 524 
  RECEPTIA 382 
  

    CLINIC V-A   CLINIC V-B   

AS SEF. Robert RADU 362 ASISTENTI 537 

REGISRATURA 389 MEDICI REZIDENTI 350 

    KINETOTERAPIE  408 

  
EEG COPII 408 

    NEUROLOGIE COPII 1 
 

NEUROLOGIE 2   

AS.SEF. Nicoleta TRASNEA   343 ASISTENTE 463 
REGISTRATURA  547 REGISTRATURA 322 
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CENTRALA TELEFONICA   

          21.334.42.66 

 21.334.43.02 

21.334.44.83 
21.334.46.65 
21.334.49.73 
21.334.49.93 
21.334.50.77 
21.334.51.75 
21.334.59.10 
21.334.70.65 
21.334.76.82 
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