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Dragi colegi, 

Avem onoarea să vă invităm la prima ediție a Școlii de Vară de 
Psihopatologie, organizată de către Asociația Română de Psihiatrie 
și Psihoterapie în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.                     
Gheorghe Preda” Sibiu și cu Facultatea de Medicină din cadrul 
Universității Lucian Blaga, Sibiu. 

Psihopatologia este esențială în pregătirea oricărui medic psihiatru 
prin studiul sistematic al experiențelor subiective ale pacientului, 
ordonarea și clasificarea lor pentru crearea unei terminologii valide și 
a fundației pe care se bazează diagnosticul și clasificarea entităților             
patologice în psihiatrie.

De la bun început, ființele umane sunt creaturi cu mentalitate socială. 
Cu toate acestea, relațiile sociale nu sunt întotdeauna lipsite de 
dificultăți. Tulburările de personalitate reprezintă o entitate nosologică 
caracterizată prin anumite modele atipice, în mare parte persistente și 
inflexibile în relaționarea cu ceilalți. Perspectiva psihopatologică asupra 
persoanelor cu tulburări de personalitate ne oferă imaginea subiectivă 
a experiențelor alterate ale acestora în ceea ce privește relația cu ceilalți, 
percepția asupra celorlalți precum și experiențele alterate ale graniței 
dintre sine și non-sine. 

Ne propunem reluarea discuțiilor și înfruntării ideilor, de data aceasta 
privind psihopatologia și importanța ei, la Păltiniș, în tradiția „Școlii 
de la Păltiniș”, un fenomen important în istoria culturii române 
contemporane. Constantin Noica se retrăgea la „4000 de picioare 
deasupra omenirii”, unde continuă „antrenarea spiritelor” printr-un 
dialog de tip socratic, într-o Românie postbelică.

Cuvânt de Bun Venit

Ș.L. Dr. Ana Giurgiuca Ș.L. Dr. Ciprian Băcilă



Mircea Lăzărescu absolvă Facultatea de 
Medicină din Cluj în 1961, urmând psihiatria 
cu Prof. Eduard Pamfil; stagiu la Instituția 
Republicană de Neuropsihiatrie Infantilă 
Păclișa cu Dr. Vasile Ilea, cu preocupări 
privitoare la instabilitate psihomotorie și 
psiho-cibernetică cu Prof. Bălăceanu Stolnici; 
stagiu la Sanatoriul de nevroze Săvârșin cu Dr. 
Arthur Dan, cu experiență în psihodiagnostic, 
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psihodramă și logo-terapie. Din 1965 activează ca și cadru didactic la 
Clinica Psihiatrică Timișoara; doctorat în 1969 - Psihopatologia spațiului 
trăit-agorafobie; prima carte publicată în 1973 - Patologie obsesivă, 
Ed. Medicală București; în anii 1970-1980, preocupări în psihiatria 
comunitară, cu experiențe inovatoare în domeniu; din 1983 preia 
conducerea Clinicii Psihiatrice Timișoara, unde promovează  evaluările 
cantitative în psihopatologie, psihopatologia clinică și antropologică și 
înființează un registru de cazuri de psihoze, care funcționează de 30 
ani; între 1977-1987, dialoguri la Păltiniș cu Constantin Noica. După 1990 
devine profesor, conducător de doctorat, membru emerit al Academiei 
de Științe Medicale și primul președinte al Asociației Psihiatrice 
Române; sprijină formările în psihoterapie și înființarea Asociației 
Române de Psihoterapie în 1998; publică cărți de psihopatologie clinică 
și antropologică, eseuri de antropologie filosofică și memorialistică; 
după 2000, preocupări sistematice de psihopatologie antropologică, 
publică monografii - Bazele psihopatologiei clinice, 2010, Ed. Academiei; 
participă la dezbateri internaționale anuale de psihopatologie la 
Paris și publică sinteze în acest domeniu - Psihopatologia psihozelor, 
2016. Cărțile publicate sunt în  domeniul psihopatologiei, eseisticii de 
antropologie filosofică și memorialistică.

Luís Madeira are 39 de ani, construindu-
și cariera în patru direcții, simultan. Este 
psihiatru, absolvind Medicina la Universitatea 
din Lisabona în anul 2008, medic specialist 
din 2015, lucrând la Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (CHLN) și la Hospital CUF Descobertas. 
Deține un Master în Filosofie (Universitatea 
din Lancashire), un doctorat în domeniul 
filosofiei psihiatriei (Universitatea de Medicină 



din Lisabona), un Master în Administrarea Afacerilor – Management 
(Catholic University) și este profesor de Etică Medicală și Deontologie 
și de Psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității din Lisabona 
și de Sănătate Mintală la Universitatea Catolică din Lisabona. Este 
membru în board-ul Comitetului Național de Etică în Științe ale Vieții 
– corpul național responsabil de cele mai înalte decizii în Portugalia. 
De asemenea, este psihoterapeut acreditat al Societății Portugheze 
al Psihoterapiei Centrată pe Client și Orientată pe Persoană. Este 
vicepreședintele Societății Portugheze de Psihiatrie și Sănătate Mintală.

Aurel Nireștean este șeful Disciplinei de 
Psihiatrie din cadrul UMFST Târgu Mureș și 
președintele Asociației Române de Studiu a 
Personalității. A fost și este implicat de câteva 
decenii în evaluarea și descrierea  personalității 
normale și patologice,  a tulburărilor de 
comportament precum și a diversității 
de condiții psihopatologice comorbide. În 
ultimii ani a abordat, inclusiv în cadrul unor 

manifestări științifice cu caracter național și internațional, componenta 
spirituală, inclusiv cea religioasă a persoanei umane, pe teritoriul 
dintre normalitate și anormalitate. Este autor și coautor a peste 150 de 
lucrări de specialitate publicate în țară și în străinătate și de asemenea 
a peste 20 volume, cursuri și monografii centrate pe patologia 
personalității, dar și pe tulburările afective, depresive și anxioase și pe 
cele arondate patologiei profesionale. A organizat anual, începând cu 
anul 2003, Simpozioanele Naționale ale Asociației Române de Studiu 
a Personalității, două Conferințe Naționale și un Congres Național ale 
ARPP, un Congres European al Asociației Internaționale de Studiu a 
Personalității precum și WPA 2015 Bucharest International Congress 
on Primary Care Mental Health.



Ciprian Băcilă își desfășoară activitatea în 
cadrul Facultății de Medicină Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu ca Șef Lucrări și 
în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. 
Gheorghe Preda” Sibiu ca director medical. 
Este absolvent al Universității de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca,  
iar ca studii postuniversitare are o diplomă de 
master  în domeniul managementului  sanitar  

și un doctorat în Științe Medicale. A coordonat  diverse  proiecte  în sfera 
sănătății  mintale, proiecte în domeniul managementului sănătății 
mintale  care includeau  și aspecte sociale ale managementului 
cazurilor psihiatrice, care aveau ca scop intensificarea conștientizării 
patologiei psihiatrice   în  comunitate  și dorința de a reduce stigma  
pacienților psihiatrici. A participat la mai multe cursuri de formare, 
specializându-se ca psihoterapeut în psihoterapie pozitivă și training 
autogen. Are o pregătire de bază în bune practici pentru monitor în 
studii clinice și, de asemenea, competență în domeniul medicinei de 
urgență. Ca profesionist în domeniul sănătății mintale, a fost implicat 
în diverse proiecte de voluntariat atât în comunitate, cât și în domeniul 
medical. De asemenea este  membru al Asociației Române de Psihiatrie 

(2009), psihoterapie analitic existențială, SAEL Romania (2013), 
psihoterapie analitic existențială, GLE International (2013, Viena). 
Master în Performanță în Sport, Universitatea Națională de Educație 
Fizică și Sport, București (2016), Studii doctorale – Performanța în Sport, 
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (2015-2018).

Petre Rădescu este consilier, psihoterapeut 
și psihiatru în București, din 2012;  formare în 
psihoterapie din 2014. A absolvit Facultatea 
de Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova (2003) și a devenit medic 
specialist psihiatru, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila”, București (2011). 
Formare specializată în logoterapie, suport și 
consiliere analitic existențială, SAEL Romania 
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Ana Giurgiuca, la 37 de ani, este Președintele 
Elect al Asociației de Psihiatrie și Psihoterapie 
din România. Își desfășoară activitatea 
clinică de medic primar psihiatru în cadrul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” și pe cea didactică ca Șef 
Lucrări la Disciplina Psihiatrie a Universității 
de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, din 
București. A obținut doctoratul în științe 

medicale în anul 2017 pe tema riscului suicidar în tulburarea afectivă 
bipolară, la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, 
Cluj Napoca. Încă din perioada rezidențiatului s-a implicat în activități 
de cercetare, educaționale și de leadership în domeniul psihiatriei, 
urmând un traseu ascendent, în cadrul Asociației Medicilor Rezidenți 
în Psihiatrie din România, European Forum of Psychiatric Trainees, 
Asociației de Psihiatrie și Psihoterapie, Centrului Național de Sănătate 
Mintală. În prezent este membru al Comisiei de Psihiatrie din cadrul 
Ministerului Sănătății, Membru al Comisiei de Psihiatrie al Colegiului 
Medicilor din România și membru al Secțiunii de Educație al World 
Psychiatric Association. Dr. Giurgiuca a acumulat o experiență vastă 
pe parcursul pregătirii ca medic psihiatru și, având ca arie specială de 
interes psihopatologia, dorește să vă invite la prima ediție a Școlii de 
Vară de la Păltiniș, unde vă va fi alături atât în demersul de cunoaștere, 
cât și în dialogul intergenerațional și interdisciplinar.

și Psihoterapie, membru al Alianței Prevenirii Suicidului din România, 
vicepreședinte al Asociației de Psihiatrie Socială din România. Pe 
lângă activitatea sa clinică, a participat la numeroase evenimente 
științifice naționale  și internaționale, fiind implicat și în cercetare, 
publicând articole în domeniul său de expertiză: depresie, schizofrenie, 
comportament suicidar, servicii de sănătate mintală și managementul 
sănătății. 



Duminică - 24.07.2022

17:00 Înregistrare și cazare participanți

20:00 Cină de bun venit

Luni – 25.07.2022

8:00 - 9:00 Mic dejun

09:00 - 10:00 Cuvânt de bun venit, prezentare participanți

10:00 - 12:00
De la Psihopatologia generală a lui Jaspers la DSM-III-5 și 
doctrinele actuale
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Jeni Blajovan

12:00 - 12:30 Pauză de cafea

12:30 - 14:00
Introducere în psihopatologie. Importanța psihopatologiei 
(curs pre-înregistrat – lb. engleză)
Prof. Dr. Luís Madeira

14:00 - 15:00 Pauză de masă

15:00-17:00
Personalitatea umană – între temperament, caracter, trăsă-
turi și simptome psihopatologice (curs pre-înregistrat)
Prof. Dr. Aurel Nireștean

17:00 - 17:15 Pauză de cafea

17:15 - 19:00
Workshop: Aplicarea Scalei EAWE de evaluare a experiențelor 
subiective psihopatologice
Șef Lucrări Dr. Ana Giurgiuca

20:00 Cină

Programul Primei Ediții a Școlii de Vară de Psihopatologie



Marți – 26.07.2022

08:00 - 09:00 Mic dejun

09:00 - 10:30
Subiectivitatea - esența psihopatologiei. 
Reconsiderând empatia (curs pre-înregistrat – lb. engleză)
Prof. Dr. Luís Madeira

10:30 - 11:00 Pauză de cafea

11:00 - 13:00

Psiohopatologia delirului. Don Quijote, delirurile mono-
tematice, delirul primar și tematica fantastică a lumilor 
delirante; spectrul paranoid
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Conf. Dr. Cristina Bredicean

13:00 - 14:00 Pauză de masă

14:00 - 16:00 Randament în relația medic-pacient – trăsături paranoiace
Psihoterapeut Dr. Petre Rădescu

16:30 - 18:00

Vizită de prezentare a Centrului de Cercetare al Spitalului 
Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda, Sibiu (neuro feed-back, 
stimulare magnetică transcraniană, terapie electro-convulsivantă)
Șef Lucrări Dr. Ciprian Băcilă

20:00 Timp liber în Sibiu sau cină la Păltiniș

Miercuri – 27.07.2022

08:00 - 09:00  Mic dejun

09:00 - 10:30 Psihopatologia timpului (curs pre-înregistrat – lb. engleză)
Prof. Dr. Luís Madeira

10:30 - 11:00 Pauză de cafea

11:00 - 13:00

Tulburările comportamentale developmentale externalizate 
și Clusterul B al tulburărilor de personalitate; tulburarea de 
personalitate borderline și problematica psihopatiei
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Drd. Dr. Ioana Riviș

13:00 - 14:00 Pauză de masă

14:00 - 16:00 Randament în relația medic-pacient – trăsături borderline
Psihoterapeut Dr. Petre Rădescu

16:00 Drumeție montană cu ghid, organizată de Salvamont Sibiu

20:00 Cină și seară de film



Joi – 28.07.2022

08:00 - 09:00 Mic dejun

09:00 - 10:45

Psihopatologia spațiului. Psihopatologia corporalității. 
Psihopatologia sinelui
(curs pre-înregistrat – lb. engleză) 
Prof. Dr. Luís Madeira

10:45 - 11:00 Pauză de cafea

11:00 - 13:00

Dedublarea egodistonă din patologia obsesiv compulsivă
și tulburarea de personalitate corelativă (anancast-psihastenică)
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu
Șef Lucrări Dr. Cătălina Giurgi-Oncu

13:00 - 14:00 Pauză de masă

14:00 - 16:00 Randament în relația medic-pacient – trăsături obsesionale
Psihoterapeut Dr. Petre Rădescu

17:00 – 19:00 Vizită a Schitului de la Păltiniș; Rolul culturii în terapie
Prof. Dr. Necula Constantin

20:00 Cină

Vineri – 29.07.2022

08:00 - 09:00 Mic dejun

09:00 - 10:30

Prezentări ale participanților folosind scala EAWE
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Prof. Dr. Cătălina Tudose, Conf. 
Dr. Cristina Bredicean,Șef. Lucr. Dr. Ana Giurgiuca, Psihoterapeut 
Dr. Petre Rădescu

10:30 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 12:30

Prezentări ale participanților folosind scala EAWE
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Prof. Dr. Cătălina Tudose, Conf. 
Dr. Cristina Bredicean,Șef. Lucr. Dr. Ana Giurgiuca, Psihoterapeut 
Dr. Petre Rădescu

12:30 - 13:15
Spravato - O terapie inovatoare pentru pacienții cu Tulburare 
Depresivă Majoră, care încă suferă
Conf. Dr. Mihaela Stănculete

13:15 - 14:00 Discuții finale. Premierea celei mai bune prezentări. 
Încheierea școlii de vară de psihopatologie

14:00 - 15:00 Masă de prânz



Cazarea și cina sunt asigurate pentru participanți inclusiv pentru 
seara de vineri, 29.07. Check-out-ul cel târziu sâmbătă,

30.07.2022, ora 10:00.

Locație:
Centrul de Cercetare și Perfecționare al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu

Păltiniș, județul Sibiu, 550001




