
 1 

           CONF. DR. ALEXANDRU FILIPESCU 

 

 

A absolvit Facultatea de Medicinǎ Generalǎ din cadrul UMF “Carol Davila 

Bucuresti”  în  1995. 

 

Din 1996 a activat ca  medic rezident in specialitatea Obstetrica-Ginecologie si 

asistent de cercetare in cadrul clincii de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Clinic 

“Cantacuzino” sub indrumarea dnului Prof. Hudita.  

 

In perioada 1999-2000 a efectuat un stagiu practic de fertilizare in vitro şi 

formare teoretică sub îndrumarea Prof. Jean Rene Zorn, în serviciul PMA din 

cadrul clinicii Baudeloque, Cochin Port Royale,  Paris, si o specializare DEA 

Universite Rene Descartes- Paris V. 

 

In 2000 a fost numit medic specialist in Obstetrica si Ginecologie in cadrul 

clinicii Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Clinic “Cantacuzino”, in 2002  a 

devenit cercetator stiintific gradul II, urmand ca din 2004 sa activeze si sa devina 

unul dintre pilonii de dezvoltare a Clinicii de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului 

Universitar de Urgenta Elias, Bucuresti, unde isi desfasoara si in prezent 

activitatea. 

 

Din 2004 este medic primar obstetrica-ginecologie, din 2007 doctor in stiinte 

medicale, iar din octombrie 2014 devine conferentiar universitar in cadrul Clincii 

de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias. 

 

Este membru al urmatoarelor societati profesionale: Societății Romane de 

Obstetrica si Ginecologie, Societății Romane de Menopauza, al Societăţii Române 

de  Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie, a fost  membru in Advisory 

Boardul  - University Journal of Haemostasis and Thrombosis si secretarul 

comisiei de Obstetrica-Ginecologie a Ministerului Sanatatii in 2011. Din 2014 este 

membru in Editorial Boardul revistei Gineco.eu – Journal of Obstetrics and 

Gynecology. 
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In cadrul Clinicii de Obstetrica Ginecologie a spitalului ELIAS, si-a dedicat o 

mare parte a activitatii zilnice crearii unui compartiment de chirurgie oncologica 

ginecologica care a ajuns sa fie astazi una emblematica la nivelul tarii. Pentru un 

mai bun management al cazurilor complexe de cancere ginecologice care sunt 

adresate Clinicii, s-a perfectionat in cea de-a doua specializare a sa, si anume 

chirurgia generala, acesta devenind prin concurs in 2012 medic specialist 

chirurgie generala. Abilitatii sale organizatorice impreuna cu sprijinul primit de 

la colegii sai din cadrul sectiilor de Oncologie Medicala si Radioterapie au dus la 

formarea unei echipe pluridisciplinare functionale si competente in cadrul 

Spitalului.  

 

Activitatea publicistica consta in publicarea de carti si capitole in carti de 

specialitate, articole de specialitate publicate in reviste cotate international sau 

national, in lucrarii stiintifice prezentate in cadrul Congreselor nationale sau 

internationale dupa cum urmeaza:  

 

1. Actualitati in obstetrica si ginecologie” - Radu Vlădăreanu, Alexandru 

Filipescu, Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, 2005 

– Capitolul Hidropsul Fetal 

2. „Obstetrică şi Ginecologie Clinică – pentru studenţi şi rezidenţi” - Radu 

Vlădăreanu, Alexandru Filipescu coautor,  Editura Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Carol Davila, 2006 

3. „Tratat de Obstetrica Ginecologie”,  Editura Academiei sub redacţia 

Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, sub tipar 2012, coautor al Capitolul ”Hemoragii 

obstetricale antepartum”; 

4. „Neoplasmul de col uterin. De la diagnostic la tratament”, Alexandru 

Filipescu autor principal, sub tipar 2012, editura RG Publishing,  ISBN 978-

606-92771-1-9). 

 


