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 În perioada 1999-2010 a fost șeful Clinicii de 

Neurochirurgie în cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

"Bagdasar-Arseni" din București (denumire completă 

realizată în anul 1999-2005 atunci când a fost director 

general).

 A continuat în dezvoltarea acestei specialități în 

București și în țară. Sub directa sa conducere, proiectare și cu 

ajutorul direct al Ministerului Sănătății, se realizează primul 

"CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN DOMENIUL 

NEUROLOGIEI ȘI NEUROCHIRURGIEI" din țară, 

inaugurat oficial în anul 2005. Acest Centru de Excelență a 

creat toate condițiile de integrare europeană în specialitatea 

dificilă a neurochirurgiei, având dotările necesare clinice, 

operații și mai ales neuroimagistice.

 De remarcat în acest Centru de Excelență a fost 

implementată aparatură completă de Gamma Knife Surgery 

(GKS), care funcționează și în momentul de față, în parametrii 

internaționali – la acea dată fiind printre puținele aparate din 

Europa.

Domnia Sa a obținut prin concurs, titlul de Cercetător 

Științific gradul I, în anul 2009 (MSc) și a coordonat 18 

proiecte naționale de cercetare.  



 Un alt rol important l-a avut Domnia Sa, atât la nivelul 

Capitalei, reușind implementarea și dezvoltarea 

neurochirurgiei în Spitalul Universitar de Urgență Elias, 

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii "Grigore 

Alexandrescu", dar și în țară, departamentele de 

neurochirurgie din cadrul Spitalelor Județene din Sibiu, 

Brașov, Constanța, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, 

Ploiești. 

În toată perioada, căt a fost Președintele Societății 

Române de Neurochirurgie 1996-2006,  dar și ca 

Președinte de Onoare – în prezent, Domnia Sa a continuat la 

dezvoltarea neurochirurgiei din România, având și 

recunoaștere internațională.

 

Nu în ultimul rând, Domnia Sa, s-a afirmat ca un 

pasionat și însuflețit făuritor de relații între instituții și oameni 

de știință din țară și din străinătate.

A organizat multiple simpozioane, conferințe, congrese 

naționale și internaționale, și un rol important în cursuri de 

pregătire neurochirurgicală (EMC – EDUCAȚIE 

MEDICALĂ CONTINUĂ), atât teoretice cât și practice, la 

cel  mai  înalt  nivel. 
















