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Abstract 
The paper synthetically deals with Prof. Dr. Alexandru Obregia’s personality and work, 

followed by his foundation: Central Hospital of Mental and #ervous Diseases. The authors present 
all the periods to bring into life this hospital: stages of juridic-legislative statement (1892-1906), 
substantiation and prognosis (1893-1906), housing project-architecture (1905-1907), and of 
building and equipment (1907-1923), as well as its inaugural and management (1923-1930), and 
finish with conclusions about this outstanding achievement. 

Al. Obregia’s foundation - historical reality (de facto) is in contrast with by rights Gh. 
Marinescu’s inadvertence, namely anachronism of eponymous confusion and failure for 75 years of 
Al. Obregia’s inheritance - intention (1923-1951) and injustice (1951-1998) periods. 

By rights carrying out of Al. Obregia’s restitution was realized in a 3 years period (1995-
1998), by a programme-strategy of officialization and institutionalization. Restitution of Al. 
Obregia’s inheritance represents a pattern of applied and comparative history,  patrimony, culture 
and civilization.  

 

Rezumat 
Lucrarea descrie în sinteză personalitatea şi opera Prof. Dr. Alexandru Obregia, urmată de 

ctitoria sa: Spitalul Central de Boli Mintale şi #ervoase. Autorii prezintă toate perioadele care au 
condus la înfiinţarea şi funcţionarea acestui spital: etapele juridică-legislativă (1892-1906), de 
fundamentare şi prognoză (1893-1906), de proiectare-arhitectură (1905-1907), de construcţie şi 
dotare (1907-1923), precum şi inaugurarea şi conducerea spitalului (1923-1930) şi concluzii 
privind remarcabila realizare. 

Ctitoria Al. Obregia - realitatea istorică (de fapt) este în opoziţie cu Gh. Marinescu -
inadvertenţa de drept, anacronismul confuziei eponimice şi eşecul de 75 ani al restituţiei Al. 
Obregia - perioadele intenţiilor (1923-1951) şi nedreptăţii (1951-1998). 

Înfăptuirea restituţiei de drept Al. Obregia s-a realizat în 3 ani (1995-1998), urmând un 
program-strategie de oficializare şi instituţionalizare. Restituţia moştenirii Al. Obregia reprezintă 
un model de istorie aplicată şi comparată, patrimoniu, cultură şi civilizaţie.   

 
Key words: Prof. Dr. Alexandru Obregia’s foundation - Central Hospital of Mental and #ervous 
Diseases; restitution failure (1923-1998) - periods of intentions (1923-1951) and injustice (1951-
1998); restitution carring out (1995-1998); model of history, inheritance restitution, culture and 
civilization.  
Cuvinte cheie: ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi 
#ervoase; eşecul restituţiei (1923-1998) - perioadele de intenţii (1923-1951) şi nedreptate (1951-
1998); înfăptuirea restituţiei (1995-1998); model de istorie, restitutie de patrimoniu, cultură şi 
civilizaţie.   
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���� Personalitatea şi opera Prof. Dr. Al. Obregia - sinteză 
Alexandru Obregia s-a născut la Iaşi în 20 iulie 1860 şi a murit în 24 iulie 1937 la Bucureşti. 

Este întemeietorul (de fapt şi de drept) al Spitalului Central de Boli #ervoase şi Psihice din 
Bucureşti, care din 1998, prin restituţia făcută şi-a dobândit - după 75 ani de existenţă continuă - 
eponimul de drept: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. 

În 1888, la numai 28 de ani, îşi susţine Teza de doctorat în medicină la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti, în perioada 1888-1891 se specializează în psihiatrie şi neurologie la Berlin 
şi Paris, din 1893 devine medic primar psihiatru la Ospiciul „Mărcuţa”, iar din 1905 directorul 
Ospiciului. În 1908, introduce, aplică şi publică - primul în lume - în practica medico-chirurgicală 
puncţia suboccipitală, în 1909 devine - prin concurs - profesor de psihiatrie la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti (până în 1934), iar în 1922 este ales Preşedinte al Societăţii Române de 
Psihiatrie (1). 

 

 
 

Prof. Dr. Alexandru Obregia 

(1860 - 1937) 

 
Este personalitatea care impune incontestabil psihiatria românească la standarde europene şi 

internaţionale. Figură luminoasă şi profesionist desăvârşit, îşi aduce o contribuţie de marcă, 
acoperind productiv şi unitar toate sectoarele psihiatriei: medical, ştiinţific, universitar, instituţional-
administrativ şi legislativ. Contemporanii îl considerau o enciclopedie vie. Valoroasele sale studii, 
metode şi lucrări profund originale şi novatoare, inclusiv premiere în domeniu (în ceea ce astăzi 
definim ca neuroştiinţe, sănătate mintală, sănătate publică) în neuropatologie, neurologie, 
psihiatrie biologică, psihiatrie, profilaxie, organizare sanitară, prezentate la congrese/expoziţii 
internaţionale şi publicate în revistele de prestigiu din Germania şi Franţa au fost elogiate de 
savanţii vremii, iar contribuţiile sale de excelenţă au fost incluse şi citate în tratatele de referinţă ale 
timpului (1, 2).  

Prof. dr. Al. Obregia râmâne în istoria medicinei româneşti şi ca unul dintre cei mai 
remarcabili organizatori de medicină socială/sănătate publică pe care i-a avut România în secolul 
20. Între 1899-1901 şi 1905-1907, prof. dr. Al. Obregia a fost director al Direcţiei Sanitare din 
Ministerul de Interne (director general al Serviciului Sanitar al ţării - post echivalent cu cel al 
Ministrului Sănătăţii), funcţie prin care a contribuit din plin la înfiinţarea şi dezvoltarea reţelei 
medicale şi sanitare din România. În 1900 la expoziţia de la Paris, serviciului sanitar român, 
organizat de prof. dr. Al. Obregia, i s-a decernat Marea Diplomă de Onoare. Tot în acelaşi an, a 
lansat planul naţional de construire a 34 de spitale, câte unul pentru fiecare judeţ - Spitalele jubiliare 
„Regele Carol I” şi de asemenea a organizat Secţia sanitară română (1). 
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Numai câteva zeci de lucrări şi o binemeritată monografie ar putea evidenţia şi demonstra 
contribuţia covârşitoare adusă de prof. dr. Al. Obregia în dezvoltarea psihiatriei (ca ştiinţă şi 
practică medicală), în crearea legislaţiei specifice şi instituţionalizarea sa ca sănătate publică.  

���� Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi �ervoase 
Reprezintă perioada faptelor. În fapt (istoric), Spitalul de psihiatrie a fost conceput, 

fundamentat (studii de prognoză), localizat (în afara oraşului), proiectat, organizat şi condus (1923-
1930) de Prof. Dr. Al. Obregia, reprezentând pe bună dreptate ctitoria Prof. Dr. Alexandru 
Obregia (3-18). 

Ca fondator al celui mai mare spital de specialitate din Europa (implicit şi din România) - 34 
pavilioane cu un total de 2000 paturi, Prof. Dr. Al. Obregia a luptat şi a muncit enorm timp de peste 
30 de ani pentru a-şi realiza opera capitală. Adevărat patriot, a învins cu spirit de sacrificiu 
vicisitudinile şi tragediile vremurilor: tulburările politice şi sociale grave, primul război mondial 
(1914-1918, când a fost arestat şi demis din funcţii de ocupanţi), marile transformări ale societăţii 
româneşti, realizate prin înfăptuirea României Mari (1918) şi reconstrucţia ţării devastate de 
războiul purtat pe întreg teritoriul României. Perioada faptelor a cuprins munca de o viaţă a unui om 
- aproape 40 ani (1893-1930) şi este alcătuită din complementaritatea şi sinergismul etapelor: 
juridică-legislativă, de fundamentare şi prognoză, de proiectare-arhitectură, de construcţie şi dotare, 
de inaugurare şi conducere a spitalului (19-24). 

2.1. Etapa juridică-legislativă (1892-1906)  
Printr-o activitate susţinută şi continuă a finalizat următoarele: 
• la 25 mai 1892 se aprobă Legea pentru construirea ospiciilor de alienaţi, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 47, din 2 iunie 1892;  
• în anul 1904 înaintează un Raport adresat Domnului Ministru de Interne cu privire la 

necesitatea urgentă a clădirii unui Ospiciu central de alienaţi lângă Bucureşti - lucrare care a 
fundamentat Legea specială pentru construirea Spitalului Central; 

• în anul 1906, la propunerea comună cu Gr. Gh. Cantacuzino (ce deţinea funcţia de Prim-
Ministru şi Ministru de Interne) se votează Legea pentru construirea unui spital de alienaţi lângă 
Bucureşti; esenţial este că Legea - pe lângă oficializarea cadrului juridic, asigura legal de la bugetul 
statului resursele financiare - suma de 2500000 lei - pentru construcţie; 

• perioada 1894-1922: adoptarea - în paralel cu legile pentru construirea ospiciilor de 
alienaţi (bolnavi cu afecţiuni mintale/psihice şi nervoase/neurologice) - a cadrului legislativ 
specializat pentru asistenţa medicală a acestor categorii de bolnavi: 

- Legea nr. 4090 asupra alienaţilor din 10 dec. 1894,  
publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 15 dec. 1894; 
- Regulament nr.4307 al Legii asupra alienaţilor din 10 dec. 1894,  
publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 13 nov. 1896; 
- în 1922, prof. dr. Al. Obregia - în calitate de Preşedinte al Societăţii Române de 

Psihiatrie şi ca autoritatea nr. 1 în psihiatria românească - este însărcinat cu elaborarea unui proiect 
de Lege pentru alienaţi. 

2.2. Etapa de fundamentare şi prognoză (1893-1906)  
Etapa a atestat, atât profesionalismul şi vizionarismul savantului Al. Obregia, cât şi 

excelenţa de nivel european (Cortez et al., 1974 citat la pct. 6.2. şi referinţa 22): 
• în perioada 1893-1907, ani de febrilă activitate de studiu, de cercetări realizează o 

amplă şi detaliată informare pe teren, la faţa locului, vizitând în vacanţa mare, mai toate clinicile 
psihiatrice din Apus şi foarte multe ospicii şi azile de alienaţi mai moderne, de unde am adus multe 
date şi planuri, care au servit la clădirea noului ospiciu de alienaţi al Ministerului de Interne, Dlui 
Gr. Călinescu (Al. Obregia, Expunere de titluri şi lucrări, p. 4, Bucureşti, 1910), inclusiv ca să le 
adapteze tradiţiilor arhitecturale româneşti; 

• în anul 1906 înaintează la Guvern, împreună cu Gr. Gh. Cantacuzino, un Raport (ceea ce 
reprezintă în zilele noastre un Studiu de prognoză şi de fundamentare): Se impune aşezarea sa 
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lângă Capitală, deoarece ea, împreună cu judeţul său, dau un număr mare şi crescând de cazuri şi 
înlesneşte mai bine mijloacele de administrare, întreţinere şi de personal medical.  

2.3. Etapa de proiectare - arhitectură (1905-1907) 
Principalele momente ale acestei perioade au fost: 
• în anul 1905, arhitectul Gr. Călinescu, în calitatea sa de arhitect al Eforiei Spitalelor 

Civile elaborează noile planuri ale Spitalului Central, care sunt apoi aprobate de Consiliul Tehnic 
Superior; 

• în anul 1906 se repartizează oficial de către Eforia Spitalelor Civile, terenul de 120 ha 
(parte din moşia Popeşti, de pe platoul Filaretului), necesar construcţiei spitalului; 

• în anul 1907, în baza documentaţiilor Al. Obregia, care demonstrau standardul european, 
a rapoartelor înaintate şi a studiului de prognoză-fundamentare, grupul de arhitecţi renumiţi ai 
vremii - Călinescu, Socolescu, Scărlătescu, Meidlinger, Bucholtzer şi Peternelli definitivează 
planurile Spitalului Central, cel mai mare spital din România: 34 pavilioane, 2000 paturi. 

2.4. Etapa de construcţie şi dotare (1907-1923) 
Desfăşurată pe o perioadă de 16 ani, această etapă a cuprins: 
• în anul 1907 începe construcţia spitalului; 
• în anul 1910 sunt gata la roşu cele 34 de pavilioane proiectate; 
• în anul 1911 este  terminată construcţia Spitalului Central de lângă capitală; 
nu pot fi obţinute fonduri pentru dotările aferente; 
• finalizarea Spitalului este blocată de perioada războaielor (cele 2 războaie balcanice: 1912-

1913, primul război mondial: 1914-1918), înfăptuirea României Mari (1918) şi reconstrucţia ţării. 
2.5. Inaugurarea ctitoriei Obregia şi conducerea Spitalului (1923-1930) 
Inaugurarea, conducerea şi ecourile peste ani reprezintă momente cheie ale ctitoriei: 
• în august 1923 se deschide primul pavilion din Spitalul Central, şi anume pavilionul de 

ergoterapie, condus de dr. Mircea Bruteanu (1882-1957); în cursul anului 1923, bolnavii de la 
ergoterapie au ajutat la amenajarea celorlalte pavilioane ale spitalului;  

• pe 1 octombrie 1923 este deschiderea oficială a Spitalului Central de Boli Mintale şi 
Nervoase din Bucureşti, sub direcţia ctitorului său - prof. dr. Al. Obregia, care va conduce spitalul 
până în anul 1930; 

* astfel, la 63 ani, după o viaţă de muncă şi luptă continuă, dintre care aproape 40 de ani 
pentru crearea şi conducerea spitalului, marele savant şi organizatorul desăvârşit de sănătate publică 
îşi vede visul său devenit realitate; 

• în anul 1927 prof. dr. Al. Obregia este numit Director superior tehnic şi administrativ al 
Spitalului Central, prin Înalt Decret Regal (ÎDR); 

• în anul 1929, fotografii ale Spitalului Central şi ale Clinicii de Psihiatrie sunt expuse pe 
cîteva panouri la Expoziţia Internaţională de la Barcelona; 

• anul jubiliar 1973 - la aniversarea a 50 ani de la inaugurarea ctitoriei Obregia, vrednicii 
urmaşi din spital ai magistrului aveau sa caracterizeze evenimentul astfel (Diaconescu et al., 1974 şi 
Cortez et al, 1974 citaţi la pct. 6.2.): 

- Dar acela care avea să lase în patrimoniul ţării nostre opera supremă a vieţii sale - 
Spitalul Central de Boli Mintale şi #ervoase - nu şi-a văzut visul împlinit decât mult mai târziu, la 
vârsta de 63 de ani; 

- Multiplele sale preocupări, orcât de deosebite ar fi părut, au avut unele trăsături comune: 
metoda ştiinţifică riguros aplicată şi ţelul comun: contribuţia la îmbunătăţirea condiţiei umane. 
Cheia succesului a fost capacitatea sa de organizator, cultura sa vastă, perseverenţa, competenţa şi 
neobişnuita sa putere de muncă şi mai presus de toate, dragostea faţă de om şi faţă de ţară. 

2.6. Concluzii privind însemnătatea Spitalului Central de Boli Mintale şi �ervoase 
Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi #ervoase din 

Bucureşti reprezintă realizarea celui mai mare şi mai modern Spital public de specialitate din 
România şi din Europa (la acea dată posibil şi din lume): 34 pavilioane cu 2000 de bolnavi. 
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Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia înscrie un important progres european în asistenţa 
medicală şi sănătatea publică şi de asemenea numeroase premiere/pionierate de excelenţă în 
domeniu, ceea ce fac un unicat din acest spital: 

- conceperea ştiinţifică şi managementul organizatoric unitar al tuturor etapelor, de la 
asigurarea cadrului legislativ, până în final la inaugurare şi conducere; 

- localizarea spitalului - lângă Capitală - datorită profilului specialităţii şi pentru deservirea 
atât a capitalei, cât şi a judeţului; 

- dimensionarea spitalului - în baza cercetărilor privind statistica morbidităţii prin boli 
psihice, precum şi studii de prognoză, privind perspectivele morbidităţii şi ale dezvoltării psihiatriei 
în România; 

• astfel Spitalul Central este prima instituţie medicală din România realizată pe baza unor 
cercetări de prognoze, fapt care avea să devină practică europeană mult mai târziu; 

- structurarea multifuncţională, interdisciplinară, integrativă şi în viitorologie a spitalului: 
• ca unitate de asistenţă medicală - învăţământ universitar - cercetare ştiinţifică; 
• în dimensiune bio-psiho-socială (secţii clinice de - psihiatrie, neurologie, neurochirurgie 

malario-terapie, endocrinologie, ergoterapie şi laboratoare - de analize medicale, anatomie 
patologică); 

• ca dezvoltare, diversificare şi perspectivă (privind psihiatria, neuro-psiho-biologia, 
cercetarea creierului), deci, ceea ce peste 100 de ani - în prezent, la începutul secolului 21 - am 
denumi un centru integrat de neuroştiinţe. 

De aceea, posteritatea, caracterizează după trecerea a 50 de ani ctitoria Al. Obregia astfel: 
Dezvoltarea personalităţii complexe a lui Obregia a fost favorizată de un teren special, „format din 
aluviunile unei seculare culturi”, dublat de ceea ce Pasteur numea „secretul victoriei sale” şi anume 
tenacitatea. Prin ereditate, prin perseverenţă, prin vocaţie, prin formaţia sa, prin vasta sa cultură 
şi dragoste de oameni, în luptă cu imense greutăţi, întâmpinând multe obstacole a reuşit să creeze o 
vastă operă în centrul căreia se află spitalul sărbătorit, care continuă a fi cel mai mare aşezământ 
spitalicesc din România. 

Conceput de o minte luminată, după un program ştiinţific alcătuit, cu funcţii medicale 
complexe terapeutice intricate cu funcţii didactice şi de cercetare biosocială, Spitalul Central avea 
inclus de ctitorul său virtuţile concepţiei foarte moderne a „plasticităţii şi mai ales a 
extensibilităţii”. 

Evoluţia sa în cei 50 de ani confirmă acest punct de vedere. Încă din timpul vieţii sale 
Obregia a putut vedea cum cresc secţiile de psihiatrie, a asistat la geneza neurologiei, a 
endocrinologiei (prima secţie din lume) şi neurochirurgiei (Cortez et al., 1974 citat la pct. 6.2.). 

���� Realitatea istorică (de fapt) - cronologia inaugurării ctitoriei Al. Obregia 
• Anul 1923 - inaugurarea la 01 oct. a ctitoriei psihiatrului prof. dr. Alexandru Obregia: 

deschiderea oficială în calitatea sa de director a Spitalului Central de Boli Mintale şi #ervoase, de 
lângă Bucureşti (în anul 2010, cartierul Berceni); 

• Perioada 1923-1930: prof. dr. Al. Obregia este numit primul director al Spitalului 
Central de Boli Mintale şi #ervoase;   

• Anul 1935 - solemnitatea din 22-23 iunie a dezvelirii Bustului din bronz al prof. dr. Al. 
Obregia, prezidată de Ministrul Sănătăţii dr. I. Costinescu; 

 - bustul (devenit ulterior monument istoric) este opera reputatului sculptor Frederic Storck 
 (1872-1942) şi este amplasat în faţa pavilionului central al spitalului; 
 - pe soclul Bustului a fost inscripţionată realitatea istorică (de fapt) a ctitoriei: PROFESOR  
Dr. AL. OBREGIA, Î#TEMEIETORUL SPITALULUI CE#TRAL,1860-1937. 
4444 Anacronismul (confuzia eponimică) - inadvertenţa de drept Gh. Marinescu 
• Anul 1951 - pe 10 martie, prin Decretul nr. 37 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 

203, spitalul 
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devine Spitalul unificat nr. 9 „Dr. Gh. Marinescu”, în flagrantă opoziţie cu multipla realitate 
istorică (de fapt); 

 - în plus, este o contradicţie şi cu spiritul Decretului nr. 37, care prin „unificare” prevede 
pentru spital  funcţionarea mai multor secţii (medicină internă, chirurgie generală, obstetrică-
ginecologie, pediatrie, ftiziologie); 

 - ori prof. dr. Al. Obregia pe lângă opera sa capitală - înfiinţarea spitalului şi specialitatea de 
psihiatrie, a fost un organizator desăvârşit de sănătate publică, iar opera sa vastă cuprinde 
numeroase studii interdisciplinare: alcoolism, pelagră, paralizie generală progresivă, neurologie, 
endocrinologie etc. şi a fost nu în ultimul rând un militant în medicina socială şi reformator în 
domeniul sănătăţii; 

 - toate aceste realităţi, prin multitudinea şi aria extinsă a domeniilor îl diferenţiază de 
renumitul savant prof. dr. Gh. Marinescu, care s-a afirmat cu precădere în neurologie şi 
neuropatologie;   

• Anul 1967 - prof. dr. Constanţa Parhon-Ştefănescu* - şefa Catedrei şi Clinicii de 
Psihiatrie (1949- 

1970) cu sediul în Spitalul construit şi condus de prof. dr. Al. Obregia - a publicat lucrarea 
Treizeci de ani de la moartea profesorului Alexandru Obregia în Neurologia, Psihiatria, 
Neurochirurgia, vol. 12, nr. 6, pp. 553-555, 1967 (citat la pct. 6.2.);  

* Fiica acad. Constantin I. Parhon - el însuşi între 1930-1934 Director al Spitalului fondat de 
prof. dr. Al. Obregia şi profesor la Catedra de Psihiatrie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, între 
1944-1945 şi 1948-1949, în cadrul aceluiaşi spital. 

• Anii 1973-1974: * * *, Sesiunea ştiinţifică „Alexandru Obregia” cu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului Spitalului Central de Boli Mintale şi #ervoase din Bucureşti, Neurologia, 
Psihiatria, Neurochirurgia, vol. 19, nr. 5, pp. 369-370, 1974 (24): 

- Cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea Spitalului Central de Boli Mintale şi 
#ervoase din Bucureşti (astăzi Spitalul „Dr. Gh. Marinescu”) a avut loc în zilele de 23 şi 
24.XI.1973 o sesiune ştiinţifică în cadrul USSM, societatea de psihiatrie, purtând numele „Prof. Dr. 
Al. Obregia”, pentru a cinsti memoria marelui om de ştiinţă şi ctitor al acestui aşezământ 
spitalicesc din capitala ţării noastre. 

- organizată sub preşedinţia de onoare a Ministrului Sănătăţii, lucrările au fost deschise de 
Directorul spitalului, reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Preşedintele Academiei de Ştiinţe 
Medicale, Preşedintele Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale (USSM) şi Directorul Direcţiei 
Sanitare a municipiului Bucureşti; 

- Sesiunea ştiinţifică „Alex. Obregia” ţinută cu ocazia sărbătoririi semicentenarului 
Spitalului „Dr. Gh. Marinescu” a fost nu numai un eveniment de înaltă ţinută ştiinţifică, dar a 
constituit şi un prilej pentru largi schimburi de idei între specialiştii noştri din întreaga ţară; 
*Confuzia şi inadvertenţa istorică - eponimică devine flagrantă deoarece este chiar în interiorul 
aceleaşi fraze şi în însăşi obiectivul aniversării semicentenarului. 

• Anii 1988-1989: * * *, 150 ani de psihiatrie românească, Neurologia, Psihiatria, 
Neurochirurgia, 

vol. 34, nr. 3, p. 161-162, 1989 (citat la pct. 6.2.): 
- În  zilele  de  9 şi 10 decembrie  1988  au avut loc la  Bucureşti  lucrările  Sesiunii 

Ştiinţifice jubiliare „150 ani de psihiatrie românească”, organizată de Uniunea Societăţilor de 
Ştiinţe Medicale - Societatea de Psihiatrie şi Societatea de istorie a medicinei - şi Comisia 
#aţională de Psihiatrie (1838-1988). Cu această ocazie, s-au sărbătorit şi alte evenimente: 125 de 
ani de la înfiinţarea Spitalului de psihiatrie din Sibiu (1863), 95 de ani de învăţământ psihiatric 
(1893), 65 de ani de la deschiderea „Spitalului Central de boli mintale şi nervoase” din Bucureşti 
(1923), precum şi 55 de ani de la înfiinţarea primului dispensar de psihiatrie din România. 

• Anul 1996 - Aniversarea Zilei Mondiale a Sănătăţii - 7 aprilie de către conducerea 
Spitalului Clinic Prof. Dr. Gheorhe Marinescu, Bucureşti, printr-o Sesiune ştiinţifică de Psihiatrie, 
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în perioada 1-9 aprilie 1996, cu participarea celor 6 (şase) Asociaţii şi Fundaţii profesionale 
naţionale: APR - Asociaţia Psihiatrică Română, APLR - Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, 
ARLID - Asociaţia Română de Luptă Împotriva Drogurilor, LRSM - Liga Română pentru Sănătate 
Mintală, SRA - Societatea Română „Alzheimer”, FD - Fundaţia „Delphi” pentru apărarea 
drepturilor bolnavilor psihici; 

 - pe 5 aprilie 1996 s-a organizat o Conferinţă de presă cu participarea organizatorilor şi a 
reprezentanţilor asociaţiilor cu activitate în domeniul sănătăţii mintale (APR, APLR, 

ARLID, LRSM, SRA, FD); 
 - pe 9 aprilie 1996 s-a desfăşurat inaugurarea oficială a unei Secţii pentru copii şi adoles- 
cenţi, fiind invitaţi: reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Directorul Direcţiei Sanitare a 

Municipiului Bucureşti; 
* Niciunul din aceste prilejuri oficiale nu a fost folosit pentru a se solicita, argumenta sau 

promova restituţia Al. Obregia. 
• Anii 1997-1998: iniţierea (1977) şi etapele pregătitoare (ian. -febr. 1998) de către 

conducerea Spitalului „Prof. Dr. Gh. Marinescu” pentru Aniversarea festivă privind 75 de ani de la 
inaugurarea Spitalului - ctitoria Prof. Dr. Al. Obregia, dar sub alt eponim - Spital de Neurologie şi 
Psihiatrie „Prof. Dr. Gh. Marinescu”  şi oarecum comic cu bustul fondatorului Al. Obregia de 63 de 
ani în faţa clădirii centrale (care a rezistat eroic atât vremurilor, cât şi câtorva tentative de demolare, 
deşi era monument istoric, invocându-se argumentul straniu că este (?) Spitalul „Gh. Marinescu”).  

Totuşi este cel puţin ciudat că atâta timp, aproape o jumătate de secol (47 ani: 1951-1998), 
atâtea autorităţi naţionale îndreptăţite - guvernamentale (Ministerul Sănătăţii, Direcţia Sanitară) şi 
profesionale (Academia de Ştiinţe Medicale, USSM, Societăţile de Psihiatrie cât şi de Istorie a 
Medicinei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”), cât şi atâtea somităţi 
(academicieni, profesori, istorici, oameni de stat şi politici - înainte şi după 1989) nu au înfăptuit 
restituţia  Al. Obregia. 

Cu atât mai mult, cu cât în această jumătate de secol au existat şi numeroase precedente de 
folosire a eponimelor la instituţii de stat/publice, cât şi au fost importante ocazii/oportunităţi 
oficiale/aniversare pentru restituţia Alexandru Obregia: 

• 1967 - 30 de ani de la moartea ctitorului; 
• 1973 - 50 de ani de inaugurarea spitalului fondat de Al. Obregia; 
• 1988 - 65 de ani de existenţă a ctitoriei Al. Obregia; 
• 1996 - aniversarea Zilei Mondiale a Sănătăţii, de conducerea spitalului, asociaţiile 

naţionale şi oficialităţi guvernamentale; 
• 1998 - 75 de ani de continuitate a spitalului ca unitate de referinţă în psihiatria 

românească. 
5555 Eşecul restituţiei Al. Obregia - timp de 75 ani (1923-1998) 
Se întinde pe o durată  de 75 ani şi cuprinde 2(două) perioade diferite: 
• prima, pe parcursul a 28 ani (1923-1951) - perioada intenţiilor; 
• a doua, extinsă la 47 ani (1951-1998) - perioada nedreptăţii. 
5.1. Perioada intenţiilor (1923-1951) 
• în anul 1927, după 4 ani de la inaugurarea şi directorat Al. Obregia al spitalului (1923) 

are loc festivitatea de numire a prof. dr. Al Obregia ca director superior tehnic şi administrativ al 
Spitalului Central (prin Înalt Decret Regal). 

În cadrul sărbătoririi (sinteză), (9): 
- Director dr. Goianu, director general în Ministerul Sănătăţii, face prima propunere de 

numire a Spitalului Central cu numele Prof. Dr. Al. Obregia: Pe frontispiciul acestui grandios 
spital ochii minţii mele zăresc; nu zăresc, văd bine! - Institutul Central de maladii nervoase „Prof. 
Dr. Al. Obregia”; 

- Prof. dr. Dimitrie Gerota reiterează propunerea ca: 
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� activitatea Prof. Obregia să fie imortalizată, hotărându-se ca Institutul şi Spitalul create 
de dânsul să poarte numele de Prof. Dr. Al. Obregia; 

� rog pe D-l Ministru aici de faţă,  să ne îndeplinească dorinţa; 
- Senator dr. Meţulescu intervine cu promptitudine: Cer urgenţă; 
- Ministrul Sănătăţii Lupaş, prezent la sărbătorire afirmă imediat: Se admite; 
- Prof. dr. Gh. Banu, director general în Ministerul Sănătăţii propune: scoaterea unui 

volum omagial din care să reiasă contribuţia sărbătoritului la progresul ştiinţei, sub redacţia dlui 
Prof. dr. C. I. Parhon; 

* #ici una dintre aceste propuneri nu s-a realizat, arătând că frumoasele intenţii ale 
autorităţilor şi oficialităţilor vremii au rămas în faza de intenţii,  dorinţe şi de vorbe; 

• în anul 1935, la 12 ani de la inaugurarea spitalului, în zilele de 22-23 iunie, are loc 
solemnitatea de dezvelire a bustului Prof. Dr. Al. Obregia, amplasat firesc în faţa spitalului (clădirea 
centrală), în cadrul sărbătoririi venerabilei sale vârste de 75 ani, a unuia din stâlpii psihiatriei 
moderne româneşti şi ctitor al spitalului - prof. dr. Al. Obregia; 

* solemnitatea dezvelirii bustului a fost prezidată de dr. I. Costinescu, în calitatea sa de 
Ministru al Sănătăţii, iar posteritatea înregistrează încă o ocazie oficială, morală şi de drept (istoric), 
care din păcate a fost şi ea ratată. 

5.2. Perioada nedreptăţii (1951-1998) 
Ca orice faptă nefăcută la timpul său (cuvenit), rămânerea timp de 28 ani la stadiul de 

intenţii (oricât de binevoitoare au fost) va creşte riscul deturnării/denaturării realităţii. Situaţia 
negativă s-a întâmplat prin oficializarea confuziei eponimice prof. dr. Gh. Marinescu în anul 1951, 
care a fost în plus „legalizată” prin legiferare - Decret şi HCM. 

În noile condiţii, restituţia de drept Al. Obregia devenea extrem de dificilă, aproape 
imposibilă - realitate confirmată de tentativele nereuşite: 

• în perioada 1967-1969, dna Maria Romana OBREGIA (fiica prof. dr. Alexandru 
OBREGIA), în numele descendenţilor direcţi, face numeroase demersuri scrise pentru restituţia 
personalităţii - ctitoriei - eponimului Al. Obregia (25) la: Sfatul Popular al Oraşului Bucureşti, 
Ministerul Sănătăţii, Academia R. S. România, Consiliul de Miniştri şi Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român; Societatea Română de Istoria Medicinei a susţinut restituţia cu un 
memoriu amplu argumentat; 

* Toate demersurile s-au încheiat cu răspunsuri negative de la toate forurile solicitate; 
• în anul 1976, distinsul psihiatru dr. Paul CORTEZ, Secţia X psihiatrie din Spitalul „Dr. 

Gh. Marinescu”, autor de lucrări privind, atât istoricul spitalului (al ctitoriei Al. Obregia), cât şi 
personalitatea prof. dr. Alexandru Obregia, face o nouă încercare, dar tot respinsă, de restituţie 
istorică, prin corectarea eponimului Gh. Marinescu cu cel de drept - şi anume Al. Obregia.  

6666 Realizarea restituţiei de drept Al. Obregia - în 3 ani (1995 - 1998)  

6.1. Elaborarea documentaţiilor programului complex pentru înfăptuirea restituţiei 
Autorii, realizatorii şi coordonatorii restituţiei 1995 - 1998 Alexandru Obregia au fost Dr. 

Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA. În perioada 1986-1995 lucrează în Institutul de Neurologie şi 
Psihiatrie (amplasat în perimetrul Spitalului „Gh. Marinescu”), iar după reorganizarea Institutului, 
din 1995 - în prezent în Spitalul „Gh. Marinescu”, devenit în 1998 „Al. Obregia”, unde din 1999 
coordonează Departamentul de profilaxie şi cercetare a stresului. Restituţia istorică Al. Obregia s-a 
înscris într-un program general realizat de doctorii Riga de restituire pentru ştiinţa şi medicina 
românească (şi nu numai) a personalităţilor definitorii, şi care în mod cu totul nemeritat s-ar fi 
scufundat în oceanul periferizării, uitării şi al anonimatului (I. I. Meci-nikov, Fr. Rainer, I. Th. Riga, 
Şt. Odobleja, C. E. Giurgea, S. Oeriu, P. Brânzei şi alţii), (21, 26). 

De aceea, ei au elaborat o STRATEGIE de restituţie (istorică, de drept, eponimică) Al. 

Obregia, în baza a 3 principii generale, care să garanteze succesul restituţiei: 
• al realităţii/dreptăţii (istorice, de patrimoniu, procedurale - universale şi precedente); 
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• al piramidei/acţiunii (organizaţional-socială, asigurarea unanimităţii, acces-solicitare a 
deciziei); 

• al lobbysmului/rezolvării (reţelelor publice, management cultural, pentru siguranţa 
deciziei pozitive). 

Invocarea realităţii/dreptăţii a fost făcută în toate planurile şi a reprezentat calea adevărului. 
Ea „demolează” toate argumentele false, interesele ostile sau nedreptăţile, fiind demonstrată cu 
documente scrise, oficiale şi legale, care argumentează fără echivoc necesitatea, importanţa şi 
moralitatea restituţiei. În baza realităţii sociologice aplicată din antichitatea romană: Verba volant, 
scripta manent (Cuvintele zboară, cele scrise rămân), Verba docent, exempla trahunt (Cuvintele 
învaţă, exemplele conving), Facta loquuntur (Faptele vorbesc) şi Facta, non verba (Fapte, nu 
cuvinte), Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA au fundamentat adevărul prin documentaţii scrise: 3 
(trei) Dosare tematice. 

6.2. Dosarul tematic nr.  1: Istorie - patrimoniu - ctitorie - reprezentativitate 
A cuprins documentaţia doveditoare (1911-1989) pentru restituţia ctitoriei Al. Obregia - 78 

ani de documente istorice şi recente: 
- 1911 - Al. Obregia, #oul ospiciu de alienaţi lângă Bucureşti, Memoriu, 37 pp. text + 6 pp. 

planşe arhitectură - construcţie, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti, 1911 (3); 
- 1921 - Al. Obregia, Raportul şi Memoriul către Ministerul Domeniilor şi Agriculturii (4); 
- 1923 - Al. Obregia, Destinaţia pavilioanelor la înfiinţarea spitalului în 1923 (concepţia 

organizatorică a prof. dr. Al. Obregia) (5); 
- 1928 - Al. Obregia, Spitalul Central de Boli Mintale şi #ervoase din Bucureşti, 

Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1928 (6);  
- 1937 - Al. Obregia, L’évolution de la psychiatrie en Roumanie, pp. 176-178, in: 

Connaissance de la Terre et de la Pensée Roumaine, vol. 7, La Vie Scientifique en Roumanie, 
Académie Roumaine, Bucarest, 1937 (7); 

- 1963 - Date biografice Al. Obregia, pp. 360-361, in: T. Ilea, I. Gelerter, B. Duţescu (eds.), 
Învăţământul medical şi farmaceutic din Bucureşti. De la începuturi până în prezent, Institutul de 
Medicină şi Farmacie, Bucureşti, 1963 (8); 

- 1967 - Constanţa Parhon-Ştefănescu, Treizeci de ani de la moartea profesorului Alexandru 
Obregia, #eurologia, Psihiatria, #eurochirurgia (Bucureşti), vol. 12, nr. 6, pp. 553-555, 1967 (9); 

- 1974 - ***, Sesiunea ştiinţifică „Alexandru Obregia”, cu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului  

Spitalului Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, #eurologia, Psihiatria, 
#eurochirurgia (Bucureşti) , vol. 19, nr. 5, pp. 369-370, 1974 (10); 

- N. Diaconescu, P. Cortez, Maria Cortez, Istoricul Spitalului Central de Boli Mintale şi 
Nervoase din Bucureşti, #eurologia, Psihiatria, #eurochirurgia (Bucureşti) , vol. 19, nr. 5, pp. 
371-376, 1974 (11); 

- P. Cortez, N. Diaconescu, Marilena Luiza Sărmăşanu-Cortez, Alexandru Obregia (1860-
1937), #eurologia, Psihiatria, #eurochirurgia (Bucureşti), vol. 19, nr. 5, pp. 377-384, 1974 (12); 

- 1989 - ***, 150 ani de psihiatrie românească, #eurologia, Psihiatria, #eurochirurgia 
(Bucureşti), vol. 34, nr. 3,  pp. 161-162, 1989 (13); 

- V. Predescu, O sută cincizeci de ani de asistenţă psihiatrică în România, #eurologia, 
Psihiatria, #eurochirurgia (Bucureşti), vol. 34, nr. 3, pp. 163-170, 1989 (14); 

- G. Meiu, Alexandu Obregia (1860-1937), #eurologia, Psihiatria, #eurochirurgia 
(Bucureşti), vol. 34, nr. 3, pp. 222-224, 1989 (15); 

- nr. 39,  Date biografice OBREGIA Alexandru (1860-1937), p. 300, in: C. Gorgos (ed.), 
Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, vol. 3 (M-R), Ed. Medicală, Bucureşti, Ed. Medicală, 
Bucureşti, 1989 (16); 

- nr. 111, „MARINESCU GHEORGHE” - spital, pp. 38-39, in: C. Gorgos (ed.), Dicţionar 
enciclopedic de psihiatrie, vol. 3 (M-R), Ed. Medicală, Bucureşti, 1989 (17); 
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- 1978 - Date biografice Familia STORCK (Karl, Carol, Frederic), p. 1733, in: A. 
Chioreanu, M. Mâciu, N. C. Nicolescu, Gh. Rădulescu, V. Şuteu (eds.), Mic Dicţionar 
Enciclopedic, ed. 2 rev. ad., Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978 (18).  

6.3. Dosarul tematic nr.  2: Cultura toponimelor - eponimelor - ctitoriilor 
A fost reprezentat de un ministudiu comparativ (în spaţiu şi timp) privind universalitatea 

identităţii în istoria - civilizaţia şi contemporaneitatea umană, cu exemple din multiple domenii (19-
21). 

6.4. Dosarul tematic nr.  3: Eponime - precedente medicale româneşti 
A fost alcătuit dintr-un set de liste de precedente: universităţi, institute, centre, spitale + boli, 

sindroame, semne, reflexe + reactivi şi medicamente (19-21). 
6.5. Derularea strategiei de restituţie 
După demonstrarea prin documente scrise a necesităţii restituţiei moştenirii Al. Obregia,  

Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA au derulat Planul de acţiune pentru aprobarea şi realizarea 
restituţiei. Structurat în etape succesive (de la bază la vârf - principiul piramidei/acţiunii/ aprobării) 
planul a cuprins: 

- însuşirea problematicii privind restituţia „Al. Obregia” şi asigurarea sprijinului 
conducerii spitalului;  

- obţinerea adeziunii unanime a personalului medical al spitalului, prin vot, în Adunarea 
generală din 15 noiembrie 1995, urmată de adeziune scrisă sub semnătură; 

- întocmirea şi trimiterea oficială a memoriilor pentru solicitarea restituţiei Al. Obregia: 
• adresele argumentate către oficialităţile ierarhice în drept: Direcţia Sanitară a Municipiului 

Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Parlamentul României; 
• adeziunea unanimă scrisă/semnată - 4 pagini, a cadrelor spitalului - medicale, universitare, 

de cercetare - pentru demonstrarea consensului, necesar bazei juridice de elaborare a Ordinului 
Ministerului Sănătăţii: Direcţia Spitalului „Gh. Marinescu”, Catedra de Istorie a Medicinei, 
Catedrele de Psihiatrie din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Asociaţia 
Psihiatrică Română, Liga Română pentru Sănătate Mintală, Fundaţia „Delphi”, Laboratorul de 
Cercetare de Psihiatrie, cele 15 clinici şi secţii de psihiatrie ale spitalului, Laboratorul de Psihologie, 
Laboratorul de Sănătate Mintală (al sectorului 4); 

• cele 3 (trei) Dosare tematice de realităţi şi documentaţii: 1. Istorie-patrimoniu-ctitorie-
reprezentativitate, 2. Cultura toponimelor-eponimelor-ctitoriilor. 3. Eponime-precedente medicale 
româneşti.   

În continuare, trebuiau depăşite 2 grupe mari de situaţii defavorabile, care împiedicau 
mersul şi rezolvarea firească a solicitărilor/prin documentaţii scrise, înregistrate şi adresate forurilor 
decizionale pentru restituţia Al. Obregia: 

- tranziţia dificilă a ţării, schimbările legislative frecvente şi ale/din instituţiile de stat, 
dificultăţile reformei în sănătate, alegerile prezidenţiale şi parlamentare (cu schimbare de priorităţi 
şi strategii), schimbarea conducerii spitalului etc.; 

- cât şi lipsa de interes, cooperare sau susţinere a restituţiei Al. Obregia (istorie-patrimoniu), 
din partea unor oficialităţi şi instituţii, sau chiar a unor interese contrare, de înlăturare a dovezilor 
înaintaşilor, a trecutului. 

Faptul că strategia a trebuit suplimentată/dezvoltată cu noi forţe-resurse-metode a fost 
dovedit de perioada relativ lungă de rezolvare: 2 ani şi 3 luni (15 nov. 1995 - 04 martie 1998): 

• s-a folosit principiul sociologic al lobbysmului, aplicat curent în ţările democratice - astfel 
Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA, prin relaţiile lor personale şi particulare au convins să intervină 
personalităţi cu reală putere de influenţă pozitivă a oficialităţilor;  

• s-a invocat noul cadru legislativ - HGR nr. 244 din 1997 şi Legea nr. 100 din 1990, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, care stipula juridic restituţia; 
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• s-a aplicat dictonul operaţional Repetitio est mater studiorum, care la nivel de 
individ/colectivităţi/comunicare are rol de condiţionare, memorizare, învăţare 
conştientă/subconştientă; 

• s-a argumentat suplimentar cu Organigrama spitalului aprobată de Direcţia Sanitară a 
Municipiului Bucureşti (DSMB): Schimbarea titulaturii reglementează aplicarea în fond a 
Dispoziţiei nr. 346/31 aug. 1995 a Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti, care stabileşte 
pentru Spitalul din Şoseaua Berceni nr. 10 - Organigrama şi structura PSIHIATRICĂ a spitalului; 

• s-a concluzionat că: Schimbarea titulaturii se realizează fără nici un fel de fonduri 
suplimentare sau măsuri de restructurare. 

6.6. Oficializarea şi instituţionalizarea restituţiei Al. Obregia 
S-a realizat, cf. prevederilor legale şi a fost confirmată juridic: 
• prin Ordinul nr. 342 din 4 martie 1998 al Ministrului Sănătăţii  
(Ministru - Prof. Dr. Ion Victor Bruckner), şi comunicat 
• prin Adresa nr. 2988 din 12 martie 1998 a Direcţiei Sanitare a Municipiului Bucureşti 
(Director adj. medical Conf. Dr. Ştefan Bartha).  
Astfel, a re-născut Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, şos. Berceni 

nr. 10, sector 4, Bucureşti. 
Oficializarea şi instituţionalizarea restituţiei şi activitatea spitalului au fost promovate timp 

de 12 ani (1998-2010) prin 3 etape post-restituţie: 1998, 2000-2008 şi 2009-2010 (27-30). 
6.7. Reparaţia istorică Gh. Marinescu 
După realizarea restituţiei Al. Obregia a urmat firesc o altă reparaţie istorică şi restituţie 

eponimică - cea a lui Gh. Marinescu. 
Aceasta a fost rezultatul eforturilor constante, de asemenea personale ale regretatului şi 

reputatului neuropatolog şi neurolog dr. Arcadiu Petrescu. 
Astfel, Secţia de Neurologie de la Spitalul Clinic Colentina (şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, 

sector 2, Bucureşti) poartă eponimul Prof. Dr. Gh. Marinescu. 
Este cinstirea pe care comunitatea ştiinţifică o aduce marelui savant, care a creat şi condus 

Clinica de Neurologie de la Spitalul Clinic Colentina, unde a realizat reputata Şcoală de Neurologie, 
reprezentată de academicienii Oscar Sager, Arthur Kreindler şi ulterior elevii lor. 

7777 Concluzii 
Astfel, rezumând existenţa a 75 de ani a Ctitoriei Prof. Dr. Alexandru Obregia, putem 

concluziona în timp, următoarele realităţi istorice: 
� după o lungă etapă de 28 ani de intenţii nefinalizate (1923-1951), însemnând uitare şi 

nerecunoştinţă, şi 
� după o şi mai lungă perioada de 47 ani de nedreptate (1951-1998), injusteţea de drept, 

anacronismul, confuzia eponimică nefirească cu Gheorghe Marinescu, o adevărată pată morală 
pentru urmaşi, o inadvertenţă flagrantă, în totală contradicţie cu realitatea de fond, de fapt, istorică, 
de ctitorie şi de patrimoniu, 

� după o activitate foarte susţinută timp de 3 ani (1995-1998), fraţii doctor Dan şi Sorin 
Riga au realizat cu data de 4 martie 1998, oficializarea, statutarea şi instituţionalizarea dreptăţii, 
consfinţită prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 342, care legalizează eponimul ctitoriei Al. 
Obregia, 

� obţinând restituţia de drept, ce consfinţeşte realitatea şi istoria de fapt, corectează 
eponimic nedreptatea şi înfăptuieşte o triplă reparaţie: istorică, morală şi de patrimoniu; 

� restaurarea eponimică a ctitoriei Al. Obregia reprezintă în fond un act de morală şi 
dreptate, de istorie şi adevăr, deci de justiţie restaurativă. 
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