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Ştefan MILEA 

 
Născut la 26 mai 1935 în Comuna HulubeştiJudeţulDâmboviţa.     

Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 1996. 

Profesor asociat, UMF „Carol Davila” Bucureşti, Catedra de 

Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului.  

Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală a UMF „Carol 

Davila” Bucureşti,promoţia 1959 . 

Extern şi intern prin concurs (1958-1961), medic rezident 

specialitatea neuropsihiatrie infantilă, medic specialist (1966), 

medic primar (1971), asistent universitar (1966), şef de lucrări 

(1972), conferenţiar (1981), profesor universitar (1992). Doctor în 

medicină (1970), conducător doctorat (1990), consultant temporar OMS (1983 şi 1985) 

-Schimburi de experienţă:  Moscova 1967-1970, Stockholm -1974, Praga -1978. 

Rotterdam -1991,  Paris -1991, Canada -1992, SUA 1994 şi 1995, Oslo -1996,  Geneva -1997 

şi 1998. 

-Funcţii de conducere: 

 -Șef al:   Clinicii de Neuropsihiatrie a Copilului si Adolescentului Spit. Dr. Al. 

Obregia din București (l973-2005); Catedrei de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului a 

UMF Bucureşti  (l973-2002; şi al Compartimentului de Psihiatrie a UMF Bucureşti (2000-

2005) 

 -Director al: Centrului de cercetări în psihiatrie (1996-1997 şi al Spit. Dr. Gh. 

Marinescu  din Bucureşti -1996. 

 -Coordonator al compartimentului  de cercetare  în domeniul patologiei neurologice si 

psihice a copilului si adolescentului  din cadrul „Institutului de Neurologie si Psihiatrie” 

(1979-1986)  

-Preşedinte al: Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi  

Adolescentului din România (1993-1997); Comisiei de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi 

Adolescentului a Ministerului Sănătăţii  din România (1996-2000); şi a numeroase comisii de 

concurs pentru ocupare de posturi didactice şi profesionale. 

 -Secretar al Societăţii de Psihiatrie a Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale din 

România (1973-1990) 

Membru fondator al Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi 

Adolescentului din  Romania (1990) 

Membru de onoare al:  SNPCAR; şi al Fundaţiei APA. 

Membru corespondent al “SociétéFrançaise de Psychiatrie de l`Enfant et de l`Adolescent“ 

din 1994. 

Membru fondator al: Fundatiei  “ Salvati Copiii cu  Epilepsie actualmente numită ”Fundaţia 

Română de Neurologie şi Epileptologie”. 

Membru al: New York Academy of Sciences din 1997; World Psychiatric Association 

(WPA); Association Internationale de RechercheScientifique en faveur des 

personnesHandicapeesMentales   (AIRHM)  din 1993;- European Society for Childand 

Adolescent Psychiatry (ESCAP) - din  1991; Comitetului StiinţificInternaţional al “ Revue 

Francophone de la DéficienceIntellectuelle” din  1991; Comitetului Stiinţific al revistei 

“Psihiatrica Danubiana “ din  1992; Comitetului de patronaj al revistei  Sinapse;    

Comitetului ştiinţific al “ Revistei Române de Sănătate Mintală“ -1996; Comitetului 

ştiinţificnaţional al revistei “ Neurologie, Psihiatrie, Psihologie, Psihoterapie” din 1998; 

Comitetului ştiinţificnaţional al revistei SNPCAR  din 1998; Comitetului Român  al 

“Asociaţiei  Americane a Universităţilor  Afiliate Programelor  destinate Persoanelor  cu  
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Tulburări de Dezvoltare (AAUAP) “ - 1994-1997; Consiliului profesoral al Fac. de Pediatrie - 

1975- 1992;   ILAE;   

Membru de onoare şi membru al consiliului director al SNPCAR .  

A organizat: A III-a  şi a IV-a ConferinţăNaţională de Psihiatrie (1974 şi 1982); a IV-a, a 

VII-a şi a IX-a ConferinţăNaţională de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului; şi 

Primul Congres Naţional cu participare internaţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului 

şi Adolescentului (2001). 

Activitate publicistică ca singur autor. 

 Lucrări monografice:Psihoprofilaxia primară a tulburărilor psihice la copil şi 

adolescent Vol. I, Editura Ştiinţelor Medicale-2006;Psihoprofilaxia primară a tulburărilor 

psihice la copil şi adolescent Vol. II, Categorii de copii cu risc. Ed. Ama Best- 2009; partea de 

psihiatrie a copilului şi adolescentului din  vol. 6 al tratatului de Pediatrie sub redacţiaMeilă -

Milea  (1988). 

Capitole din: tratatul de psihiatrie sub redacţia: V Predescu (1976 şi 1998); volumul 

Prevenire precoce şi educaţie în domeniul dezvoltării copilului mic (1999),vol. Abandonul 

maternal Ed. Viaţa Medicală Românească – 2002; Images of Psychiatry Romania 21-st 

Century Romanian Psychiatry, sub redacţia: E. Sorel, D. Prelipceanu – 2004; trei capitole în 

vol. III, Orientări şi perspective în gândirea psihiatrică românească actuală. sub  redacţia: G 

Cornuţiu, D Marinescu (2009); două capitole în vol. Copilul cu tulburări de spectru autist, sub 

redacţia, V Manasi, R Nica, 2011; patru capitole în vol VII,. Orientări şi perspective în 

gândirea psihiatrică românească actuală. sub  redacţia: G Cornuţiu, D Marinescu (2014). Un 

capitol de istorie a neuropsihiatriei copilului şi adolescentului din Romania în vol. Capitole de 

istorie a psihiatriei româneşti, coordonator G Cornuţiu, Oradea 2013. 

Numeroase articole  în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. 

Activitate didactică: a coordonat: formarea în specialitate a 32 de generaţii de  

pediatrii  şi a  24 serii de specialişti. 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: 

 Cu finanţare externă: 

Coordonator alpărţii românea: contractul de colaborare ştiinţifică  româno-american 

(1994-1998) în domeniul formării profesionale; al echipei române a  programului de 

colaborare româno-elveţian în domeniul evaluării şi ameliorării îngrijirii copiilor din instituţii 

şi al pregătirii personalului de îngrijire - 1996-2000; al studiului internaţionalmulticentru RIS-

INT-41 şi RIS-INT-70   (1999-2002); Programului  Internaţionalmulticentru COSIP –2002-

2005; 

Colaborator cu contract la:studiului internaţional in domeniul evaluării copilului din 

instituţii de lung sejur din România 1992-1994; cercetarea  privind eficacitatea Adiuretinului 

(1997): 

Numeroase comunicăriştiinţifice la congrese din ţară şi străinătate (Londra, Paris, 

Amiens, Montpellier, Utrecht, Canada,  Bergamo, Atena, Viena,  Stockholm, Moscova, 

Varna, Bratislava, Budapesta, Hamburg, Florenţa); 

CV publicat în: Dicţionarulpersonalităţilor din Romania; Who’s who in America , 

Marquis Who’s who,  Dicţionarulpersonalităţilor din RomâniaEdiţia 2010 şi 

DicţionarulOanenilor de success din România 2015.. 

DIPLOMA şi MEDALIA de EXCELENŢĂ pentru meritedeosebite în 

întreagaactivitate -2015. 

Diploma şi medaliaASM  “ 80 de ani de existenţă” -2015 

 

Domenii de interes: tulburări de comportament şi personalitate, epidemiologie, 

epilepsie, autism, enurezis, hoaspitalism, deficienţă mintală, PESS, prematuritate, 

schizofrenie, depresii, anxietate, psihoprofilaxie. 
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Posibilităţi de contact: E-mail – stmilea@yahoo.com 

                                     Tel: 021 3452031; şi 0723809019 

 

mailto:stefanmilea@yahoo.com

