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Etapele specializării și formării profesionale efectuate în România, Austria și 

Franța în perioada 1991-2008: 

-1988-1990-perioada de stagii de specialitate în cadrul Spitalului Județean Brașov; 

-1991-1994- Specializare  în  “Neuro-psihiatrie infantilă”(ca urmare a admiterii la concursul national de 

rezidentiat,sesiunea Oct.1990); 

-1995-Medic Specialist „Neuro-Psihiatria Copilului și Adolescentului “; 

-1999-Medic Primar „Neuro-Psihiatria Copilului și Adolescentului”; 

-1992-1994-participare la Academia de vară, organizată la Iași de către Organizația „Pentru Copiii 

România“, Austria; 

 -seminarii, cursuri și ateliere: psihiatria copilului și adolescentului, pedagogie  psihanalitică, psihologie 

clinică, euritmie,terapii de grup de inspirație holistică, criminologie  juvenilă; 

-1994-Training de inițiere în Somatoterapie-Somatoanaliză, Dr.Meyer (Strasbourg), Piatra Neamț; 

-1995-(1-30 August) - stagiu de formare profesională în cadrul Clinicii de Psihiatrie a Copilului și 

Adolescentului, Spitalul Universitar Viena, Austria; 

-1996-(Aprilie-Iulie) stagii de dezvoltare profesională în instituții medico-psihologice și pedopsihiatrice, 

Franța (la invitaţia A.D.A.P.E.I. – asociația amicilor și părinților copiilor cu dizabilități); 

-1995-1997- formare în „Psihoterapie psihanalitică de grup” (stagii bianuale) - formator Prof.Dr. Andre 

Sirota, Universitatea Nanterre, Paris; 

-1998-Training de Formare în Terapia  Copilului Victimă a Abuzului - Sibiu,Organizația „Salvați Copiii”; 

-2000, Iunie - Seminarul „Tulburări ale afectivității“, Iași; 

-Nov.2002-Nov.2003 - Atestare în Specializare Aprofundată în Pedopsihiatrie, Universitatea „Henri 

Poincaré”, Facultatea de Medicină, Nancy, Franța; 

-Nov.2003-Mai 2004 - Specializare Aprofundată în Psihiatrie Generală, Facultatea de Medicină Nancy, 

Stagiu de dezvoltare profesională în cadrul Centrului Psihoterapeutic și a Unității de Primire Urgențe 

Psihiatrice-Spitalul Central din Nancy; Absolvirea Seminarului de Psihoterapie a Copilului si 

Adolescentului - Prof.Dr. Sibertin Blanc și a Cursului de Pedopsihiatrie – Prof.dr.C.Vidaillet, Facultatea 

de Medicină, Nancy; 

-2003 - participare la Zilele  Naționale ale Societății Franceze de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului, 

Toulouse, cu tema „La pensée dans le corps, le corps dans la pensée”; 

- 2003,12-14 Iunie - participare la Zilele Asociației Psihiatrilor din Sectorul infanto-juvenil din Franța 

(Beaune, Bourgogne); 

-2005,16-23 Oct. - Participare la Întâlnirea Anuală a „American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry, Toronto, Canada; 

-2004-2006 - seminariile Epi-Expert - patologie neuro-psihiatrică generală și pediatrică; 

-2007 - Training de Dezvoltare Personală (Psihoterapie integrativă: Gestalt-terapie, psihanaliză, hipnoză -

pnl și analiză tranzacțională) organizat în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola” de către Dr. 

Andre Moreau, Neuropsihiatru, Gestalt-terapeut (Belgia), - acreditare Colegiul  Medicilor din România; 

-Septembrie 2008 – ianurie 2009 practician atașat CHS Saarguemines France 

Domenii profesionale de interes: 

-Tulburările de atașament și reflectarea în structurarea personalității; 

-Relația terapeutică în pedopsihiatrie; 

-Psihoterapia de grup cu adolescenți  dupa 2 ani de experiență clinică; 

-Psihotraumatologie și reziliența  la copil si adolescent; 

-Tulburările emoționale în contextul etapelor de dezvoltare; 



-Dezvoltările dizarmonice ale personalității; 

-Abordări psihoterapeutice pentru copii, adolescenți și ghidarea terapeutică a părinților; 

-Neuroștiințele și mintea; 

-Factorii socio-culturali în psihodinamica dezvoltării psihice; 

-Sănătatea mintală și noile paradigme educative și etologice; 

-Strategii în sănătatea mintală la copii și adolescenți. 

Membră a SNPCAR (Societatea de Neurologie si Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din 

România) 

Parcursul profesional: 

-1994-1995-medic specialist N.P.I. – Secţia de Bolnavi Neuropsihici Copii şi Adulţi Galata, 

Spitalul de Psihiatrie „Socola” , Iaşi; 

-1995- L.S.M. - copii şi adulţi, Spitalul „Socola”; 

-1995- activitate de voluntariat în terapia complexă a copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii, 

în cadrul Organizaţiei „Casa Speranţei” Iaşi; 

-1995-1996 - susținerea Cursului și Seminarului de Psihanaliză, Facultatea de Psihologie, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir “ Iași; 

-1996-1997- voluntariat în terapia complexa a „copiilor străzii” - Organizaţia „Familia Nostra” 

Iaşi; 

-1998-1999 - activitate benevolă de consultaţii pedopsihiatrice - Policlinica nr.1 Iaşi; 

-1998-1999 - colaborare prin consultaţii şi intervenţii terapeutice pentru copiii monitorizaţi de 

„Organizaţia Salvaţi Copiii” Iași; 

- din1995 și în prezent: medic al secției de Neuropsihiatrie pentru copii şi adolescenţi Institutul de 

Psihiatrie „Socola” Iaşi; 

-1998 -2009 - Membră a Comisiei de Expertiză Medico-legală Psihiatrică a Minorilor, Iași; 

-1999-2009 - intervenții în mass-media, cu scop de informare medicală pe probleme de psihologia 

şi psihiatria copilului, adolescentului şi a familiei; 

- 2000-2005 - Medic Șef Secție, Secția de Neuropsihiatrie a copilului și adolescentului, Institutul 

de Psihiatrie „Socola”, Iași; (concurs național, Bucuresti, 2000); După desființarea secției și 

transformarea în compartiment, medic coordonator, temporar; 

-2000-2002 - membră a Comisiei de Evaluare Complexă din cadrul Direcției Generale de 

Protecție a Copilului Iași; 

-2005-2009 - membră a grupului național de experți în ADHD; 

-2009 și în prezent - activitate ambulatorie la Centrul Medical Transmedexpert Iași. 


