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Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin echipamente de 

supraveghere video de către Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos” 

(„Nota de informare CCTV”) 

- Versiune aplicabilă începând cu octombrie 2018 -  

 

Operatorul datelor cu caracter personal:  

 

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos”, reprezentat prin Dna. Ec. Besoiu Marina- Valy, în 

calitate de Manager (denumită în continuare „operator” sau „noi”) 

Adresă/Sediul social: București, B-dul. Pictor N. Grigorescu nr.41, sector 3 

Nr. telefon: 021.341.20.31 

Fax: 021.341.20.35 

E-mail: constantingorgos@yahoo.com 

Date de contact ale Responsabilului cu protecția datelor 

Nr. telefon: 0728.941.599 

E-mail: miruna.bombescu@mblawyer.ro 

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Imagine (înregistrări video) 

Sistemul de Supraveghere Video (Sistemul CCTV) situat la sediul Operatorului este utilizat în mod legal, în 

urma măsurilor de securitate implementate în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, Republicată, și a Hotărârii nr. 301/2012 de aprobare a Normelor 

metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor („Legislația”). Implementarea acestor măsuri s-a făcut în baza unui raport 

prealabil de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică.  

Sistemul CCTV al Operatorului nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date cu caracter 

personal, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, 

apartenența la sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală. 

Sistemul CCTV al Operatorului monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea 

bunurilor, valorilor Operatorilor/ale personalului/clienților/vizitatorilor Operatorului. 

Scopul prelucrării: de ce utilizăm supravegherea video 

Scopul colectării și prelucrării imaginilor video este de a asigura protejarea persoanelor împotriva oricăror 

acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, precum și siguranța bunurilor și 

valorilor Operatorului/ ale personalului/clienților/vizitatorilor Operatorului, împotriva acțiunilor ilicite 

care pot aduce atingere dreptului de proprietate și/sau existenței materiale a bunurilor/valorilor. 

Supravegherea video este de asemenea realizată cu scopul de a descuraja acțiunile ilicite, de a preveni 

acțiunile ilicite ilegale (ex. furt, vătămarea persoanelor, etc.), de a servi la identificarea acțiunilor ilicite și a 

autorilor acțiunilor ilicite, precum și de a oferi proba acțiunilor ilicite identificate către autoritățile 

competente legal în domeniu. 

Astfel, datele personale vor fi colectate doar în scopul asigurării pazei bunurilor, valorilor și persoanelor din 

incinta Complexului iar prelucrarea ulterioară nu se poate face în alte scopuri decât dacă: 

• Există un interes legitim al Operatorului de a utiliza datele în alt scop decât cel declarat anterior; 

și/sau 

• Există o obligație legală de a utiliza și/sau transmite datele personale colectate în acest mod către 

terți (de exemplu către organele legii pentru constatarea sau investigarea unor posibile infracțiuni). 

mailto:constantingorgos@yahoo.com
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Această Notă de informare CCTV sprijină demersurile de prevenire, descurajare și, când este cazul, de 

investigare, conform legii, a accesului fizic neautorizat în spațiile noastre, la infrastructura și echipamentele 

IT, la bunurile și valorile noastre/ale personalului/clienților/vizitatorilor noștri, la documentația/datele 

despre toate acestea, și la activitățile noastre și sistemele noastre, la locațiile de realizare a operațiunilor 

specifice de dezvoltare și suport pentru derularea activităților Operatorului, la informațiile operative și la 

secretele de afaceri. 

 

Nu utilizăm supravegherea video pentru a monitoriza îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către salariații 

noștri și/sau salariații partenerilor noștri, pe durata prezenței în spațiile aflate sub supraveghere video, și 

nici pentru a monitoriza/determina conversațiile dintre alte persoane vizate, sau pentru a 

extrage/determina detalii privind conversațiile purtate între persoanele vizate. În mod incidental, și numai 

dacă este cazul, în situații care constituie abateri disciplinare, când înregistrările pot constitui proba abaterii 

disciplinare, datele pot fi utilizate pentru derularea procedurilor de cercetare disciplinară conform legii și 

pot constitui mijloace de probare a abaterii disciplinare a unui salariat al Operatorului. 

 

Temeiul legal al acestui tip de prelucrare a datelor personale 

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Republicată; 

Hotărârea nr. 301/2012 de aprobare a  Normelor metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

 

Categorii de persoane vizate: ale cui sunt datele personale supuse prelucrării 

- Salariații și colaboratorii Operatorului; 

- Pacienți/Clienți și Vizitatori (parteneri, furnizori, salariați/ colaboratori (și reprezentanți ai 

acestora) ai Operatorului, prezenți în spațiile Operatorului aflate sub supraveghere video; 

- Alte persoane prezente în spațiile aflate sub supraveghere video. 

 

Amplasarea echipamentelor de supraveghere video 

Sistemul de supraveghere video de la Operator este un sistem convențional. Sistemul poate inregistra orice 

miscare detectata de camerele instalate in zona supravegheata, împreună cu data, ora și locația. Toate 

camerele de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână.  

Calitatea imaginii în majoritatea cazurilor permite identificarea persoanelor aflate în zona de acoperire a 

camerelor de supraveghere.  

Nu utilizăm tehnologie de vârf sau supraveghere video inteligentă, nu interconectăm sistemul nostru cu alte 

sisteme și nu utilizăm înregistrările audio sau „CCTV cu sunet”. 

Pentru o mai mare siguranta a prelucrarii datelor care pot fi obtinute in urma supravegherii video, camerele 

sunt fixe (fara functie de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetru/scopul supravegherii. 

Camerele sunt amplasate astfel încât să prevină, respectiv să identifice potențialele incidente, și pentru a 

asigura în același timp că drepturile și interesele fundamentale ale persoanelor vizate, demnitatea lor, nu 

sunt subminate. Echipamentele sunt direcționate către zonele de risc.  

 

Astfel, prin modalitatea de amplasare și aria vizată, prin supraveghere nu se urmăresc intruziuni în viața 

privată a persoanelor vizate. Astfel, echipamentele sunt amplasate în interiorul și exteriorul Spitalului. 

Echipamentele nu sunt amplasate în locații care fac parte din aria vieții personale a persoanelor vizate (de 

ex. vestiare, toalete, bucătării).  

 

Detalii privind amplasarea echipamentelor de supraveghere se pot obține de la Operator, direct la 

recepție/secretariat sau prin contactarea acestuia la nr. de telefon 021.341.20.31. 
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Destinatarii: cine are acces la înregistrările video (inclusiv cu cine partajăm datele) 

 

Transmiterea datelor (înregistrările video) către terțe persoane este permisă doar în situația în care interesul 

legitim al Operatorului o justifică sau dacă este solicitată de organele abilitate legal (de exemplu poliție), 

conform celor mai jos menționate. 

Ca regulă generală, datele (înregistrările video) pot fi accesate strict de persoana desemnată de Operator în 

acest sens precum și de reprezentantul legal al Operatorului, cu asumarea, acolo unde e cazul, a 

responsabilității pentru manipularea datelor cu caracter personal, și strict în cazul intervenirii unor incidente 

care presupun vizualizarea imaginilor pentru a atinge scopul asigurării pazei / protecției. 

De asemenea, datele (înregistrările video) pot fi accesate si de partenerul nostru care asigură mentenanța 

echipamentelor de supraveghere video, accesul partenerului nostru fiind limitat la prestarea acestor servicii 

strict necesare pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a acestor echipamente. Totodată, 

partenerul nostru și-a asumat obligații de confidențialitate în ceea ce privește datele cu caracter personal la 

care are acces în prestarea serviciilor de mentenanță. 

În cazul unor incidente în care sunt implicați salariați ai Operatorului, datele pot fi partajate cu membrii 

comisiei disciplinare constituite pentru analizarea eventualei abateri disciplinare a unui salariat/, la 

solicitarea scrisă a acestora (ex. în cazul identificării unor situații privind acte ilegale ale salariaților).  

Accesarea datelor obținute din înregistrările video este monitorizată prin log-uri (user și parole) de acces 

speciale; accesarea datelor obținute din înregistrările video respecta principiul minimizării datelor prevăzut 

în Regulamentul UE 679/2016, respectiv minimizarea datelor, datele nefiind astfel prelucrate decât dacă au 

legătură cu scopul declarat și nu mai mult decât este strict necesar.  

Pentru datele care le privesc (i.e. imaginile care surprind o persoană vizată), persoanele vizate își pot exercita 

dreptul de acces, conform procedurii din prezenta Notă de informare CCTV.  

În cazul unei investigații formale ori a altui demers legal, conform procedurii prevăzute de lege, în mod 

excepțional, Operatorul poate furniza aceste date organelor de urmărire penală ori altor autorități sau 

instituții competente legal, conform cadrului legal aferent.  

 

Perioada de stocare a înregistrărilor: cât se păstrează datele de către operator 

Conform legii, datele sunt stocate pentru o perioadă maximă de 30 de zile calendaristice, proporțională 

cu scopul prelucrării.  

 

Se vor stoca o perioadă mai mare numai datele care: (a) fac obiectul unei solicitări de exercitare a dreptului 

de acces/modificare din partea persoanei vizate, sau (b) sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță (inclusiv cele care fac obiectul unei dispute între persoana vizată și 

operator), sau (c) fac obiectul unei investigații ori al altui demers prevăzut de lege, conform procedurii 

prevăzute de lege. Astfel de situații vor fi consemnate în documentele interne ale Operatorului și în privința 

lor ștergerea va interveni la data expirării termenului maxim de răspuns (situația (a)), soluționării disputei 

(situația (b)), respectiv la momentul predării custodiei înregistrării către autoritatea relevantă (situația (c)). 

 

Măsuri de siguranță și securitate cu privire la datele prelucrate 

Operatorul asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea 

datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat și al utilizării neautorizate a datelor. Aceste 

măsuri constau în operațiuni/acțiuni de tipul: 
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- Asigurarea securității spațiilor în care sunt păstrate serverele care asigură stocarea imaginilor 

înregistrate, prin măsuri fizice de securitate specifice; 

- Datele personale sunt protejate împotriva: accesului neautorizat, prelucrării nejustificate sau 

neîntemeiate sau pierderii, falsificării sau distrugerii; 

- Măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de 

către persoanele care au acces la date (inclusiv de către persoanele care efectuează activități de 

mentenanță și service asupra echipamentelor de înregistrare video), prin instruire și asumare 

individuală de răspunderi și responsabilități, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice 

de păstrare a confidențialității datelor; 

- Accesul la date este strict limitat, exclusiv personalului Operatorului care are nevoie să aibă acces, 

potrivit competențelor/sarcinilor lor de serviciu, cu păstrarea evidenței accesării acestor categorii 

de date cu caracter personal și asumarea obligației de păstrare a confidențialității. De asemenea, tot 

personalul cu drepturi de acces, beneficiază de instructaj cu privire la protecția datelor; 

- Angajații Operatorului au obligația să se asigure că nimeni în afară de persoanele abilitate, nu are 

acces la datele personale colectate; 

- Este interzis angajaților Operatorului să transmită către terțe persoane datele personale colectate, 

să le distribuie în orice fel (de exemplu în mediul online) sau să le utilizeze în alte scopuri decât cele 

avute în vedere inițial; 

- Datele cu caracter personal nu se divulgă în mod informal și neîntemeiat nici intern în cadrul 

instituției și nici către terțe persoane din afara instituției; de asemenea, datele personale nu se 

transmit prin mesaje e-mail nici măcar persoanelor autorizate, decât dacă au fost în prealabil 

criptate. 

Eliminarea/ștergerea datelor 

La expirarea termenului de păstrare, Operatorul asigură ștergerea definitivă a datelor provenite din 

înregistrările video, prin mijloace automate, în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.  

Transferul în străinătate al datelor 

Datele cu caracter personal provenite din înregistrările video nu vor fi transferate în străinătate.  

 

Drepturile persoanei vizate: ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. din înregistrările video 

Dreptul de acces: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita o copie a imaginilor care vă 

privesc sau, dacă doriți, puteți viziona imaginile înregistrate care vă privesc, în special pentru a vă informa 

cu privire la prelucrare şi pentru a verifica legalitatea acesteia. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura 

posibilității tehnice și cu mijloace rezonabile, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (imaginile 

altor persoane care apar în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă identificarea acestor 

persoane). Pentru a putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom solicita să vă 

identificați (uneori vă putem solicita și o fotografie cât mai recentă) și să oferiți detalii privind datele la care 

doriți acces (de ex. să indicați ziua, intervalul orar, locația probabilă a înregistrării). 

Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 

putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 

eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură. 

Dreptul la modificare: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita modificarea datelor 

inexacte care vă privesc. Pentru a putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom 

solicita să vă identificați (uneori vă putem solicita și o poză cât mai recentă) și să oferiți detalii privind 

datele a căror modificare doriți să o operăm (de ex. să indicați ziua, intervalul orar, locația probabilă a 

înregistrării). Pe perioada verificărilor, ne puteți solicita restricționarea prelucrării. 
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Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 

putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 

eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură. 

Dreptul la ștergere: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă 

privesc şi ca acestea să nu mai fie prelucrate, în cazul în care considerați că datele nu mai sunt necesare 

pentru scopurile în care sunt colectate / prelucrate sau că nu sunt prelucrate în conformitate cu legea. 

Pentru a putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom solicita să vă identificați și 

să oferiți detalii pentru identificarea datelor a căror ștergere/eliminare doriți să o operăm (de ex. să indicați 

ziua și intervalul orar). Pe perioada verificării legalității prelucrării, puteți solicita restricționarea prelucrării 

datelor respective, dacă vă opuneți ștergerii lor.  

Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 

putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 

eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură / potrivit legii; sau (c) pentru că fac 

obiectul unei solicitări de exercitare a dreptului de acces/modificare; sau (d) pentru că le putem păstra în 

continuare în mod legal pentru că suntem obligați de lege să le păstrăm sau pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept în instanță (inclusiv ca obiect al unei dispute între dvs. și operator, sau al unei 

investigații ori al altui demers prevăzut de lege, conform procedurii prevăzute de lege). 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Suplimentar celor de mai sus, în calitate de persoană 

vizată puteți solicita restricționare prelucrării datelor care vă privesc în cazul în care Operatorul nu mai are 

nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță. 

În oricare caz în care solicitați restricționarea prelucrării, vom putea prelucra totuși datele (cu excepţia 

stocării), numai: (a) cu consimțământul dvs., sau (b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 

în instanță, sau (c) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau (d) din motive de 

interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 

Oeratorul vă va informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare, în oricare situație de restricționare a 

prelucrării datelor conform prezentei Note de informare CCTV. 

Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la 

solicitare în cel mult 1 (o) lună de la solicitare, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai 

extinsă pentru a vă răspunde (maxim 3 (trei) luni de la primirea solicitării) ținându-se seama de 

complexitatea și numărul solicitărilor primite. Operatorul va va informa cu privire la orice astfel de 

prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii. 

Accesul, modificarea, ștergerea sau eliminarea datelor nu va/vor viza datele unor terți. 

Puteți transmite solicitarea dvs. la oricare dintre următoarele adrese: 

- la reprezentantul legal al Operatorului, în cazul solicitărilor transmise de salariați; 

- prin email, la: miruna.bombescu@mblawyer.ro 

- prin poștă/curier, la adresa sediului nostru social: București, B-dul. Pictor N. Grigorescu nr.41, 

sector 3. 

Mai multe detalii despre drepturile dvs. găsiți, după cum urmează: 

- la reprezentantul legal al Operatorului, în cazul solicitărilor transmise de salariați; 
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- prin email la: miruna.bombescu@mblawyer.ro; 

- prin poștă/curier, la adresa sediului nostru social: București, B-dul. Pictor N. Grigorescu nr.41, 

sector 3. 

Plângerea către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul supravegherii 

video conform prezentei Note de informare CCTV, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, având website-ul 
www.dataprotection.ro. 

 
Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor de către persoana vizată este gratuită pentru o singura 

solicitare în cursul unui an. 

 

Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. personale, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care 

se bazează pe costurile noastre administrative. 

 

Pictogramele privind sistemul CCTV 

Informarea persoanelor vizate asupra prezenței echipamentelor de înregistrare video se realizează prin 

pictogrameși note de informare amplasate în vecinătatea echipamentelor de supraveghere video, conținând 

informațiile esențiale privind prelucrarea datelor (modelul acestora se află în Anexa 1 la prezenta Notă de 

informare CCTV), și prin asigurarea disponibilității acestei Note de informare CCTV detaliată la 

secretariatul complexului. 

 

Actualizarea Notei de informare CCTV 

Operatorul revizuiește Nota de informare CCTV o dată la 12 (douăsprezece) luni, sau ori de câte ori este 

necesar, pentru a evalua: eventualele modificări intervenite în analiza de risc, obligativitatea și necesitatea 

păstrării supravegherii video, dacă sistemul de supraveghere continuă să sprijine scopurilor declarate și dacă 

există alternative mai bune pentru asigurarea securității și protecției, prin raportare la analiza de risc și la 

eventualele modificări legislative. Orice evaluare va avea în vedere și eventuale necesități de modificare 

provenite din folosirea efectivă a sistemului de supraveghere video, în special conformarea cu legislația 

națională privind protecția datelor cu caracter personal (în special Regulamentul general privind protecția 

datelor nr. 679/2016) și cu alte politici interne ale Operatorului. 

 
Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos” 

Dna. Ec. Besoiu Marina- Valy  

Manager 

http://www.dataprotection.ro/
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Anexa 1 la Nota de informare CCTV 

 
OBIECTIV MONITORIZAT VIDEO 

 

Va informăm că Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos”, cu sediul în București, B-dul. 

Pictor N. Grigorescu nr.41, sector 3, telefon 021.341.20.31, Fax: 021.341.20.35, email 

constantingorgos@yahoo.com, reprezentat prin Dna. Ec. Besoiu Marina- Valy, în calitate de Manager, date 

de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor: adresă de email miruna.bombescu@mblawyer.ro, 

telefon 0728.941.599 (“Operatorul”) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (imaginea) prin 

intermediul mijloacelor de supraveghere video existe în incinta Spitalului în scopul monitorizării accesului 

persoanelor în incinta Spitalului, al securității spațiilor și bunurilor/valorilor Spitalului și ale 

personalului/clienților/vizitatorilor Spitalului, precum și al siguranței persoanelor aflate în incinta Spitalului în 

conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

și Hotărârea nr. 301/2012 de aprobare a Normelor metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și a Regulamentului (UE) 

nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal („Legislația”). Aceste date vor putea fi puse la 

dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea 

expresă a acestora. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal (imaginea), prelucrate prin utilizarea mijloacelor noastre de 

supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.  

Aceste date vor fi stocate în conformitate cu Legislația aplicabilă pe o perioadă de cel mult 30 de zile 

calendaristice. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește 

datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora, sau 

restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de vă se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea 

datelor precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal din România dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal de către Operator. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul social al 

Operatorului din București, B-dul. Pictor N. Grigorescu nr.41, sector 3, în atenția Responsabilului cu 

Protecția Datelor, fie la adresa de email miruna.bombescu@mblawyer.ro a Responsabilului nostru cu 

Protecția Datelor. 

Mai multe detalii cu privire la politica de supraveghere video realizată de Operator, precum și cu privire la 

drepturile dumneavoastră, sunt prevăzute în Nota de informare CCTV pe care o puteți consulta la accesul 

în Spital sau la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos”. 

 

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos” 

Dna. Ec. Besoiu Marina- Valy  

Manager 

mailto:constantingorgos@yahoo.com
mailto:miruna.bombescu@mblawyer.ro
mailto:miruna.bombescu@mblawyer.ro

