
     
 

 

POLICLINICA TITU MAIORESCU 

O NOUA POLICLINICA PENTRU TINE 

 

 

 

Ne bucurăm să te anunțăm că începând cu luna februarie am deschis în  București cea de-a 20-a 
policlinică a rețelei noastre.  

Policlinica Titu Maiorescu este prima policlinică deschisă în cadrul unei universităprima policlinică deschisă în cadrul unei universităprima policlinică deschisă în cadrul unei universităprima policlinică deschisă în cadrul unei universitățițițiți. Această locație 
este destinată tuturor categoriilor de pacienți (abonați sau neabonați) și va beneficia de expertiza unor 
medici care sunt și cadre universitare ale Universității Titu Maiorescu. 

În calitate de abonat, ai acces în noua policlinică în aceleași condiții ca și în restul policlinicilor, conform 
abonamentului tău.  

Echipa noastră medicală îți oferă serviciile medicale de care ai nevoie în cele 9 cabinete de consultații și 
1 cabinet de tratament și recoltare probe biologice. 

Servicii medicale 

 SpecialităSpecialităSpecialităSpecialități medicaleți medicaleți medicaleți medicale: 
Dermatologie | Obstetrică-Ginecologie |  Medicină internă | Cardiologie |  
Pediatrie  | Endocrinologie | Neurologie |  Medicină de familie  |   Reumatologie |    
Chirurgie generală | Gastroenterologie  

 InvestigaInvestigaInvestigaInvestigațțțții paracliniceii paracliniceii paracliniceii paraclinice: 
Ecografie 
Recoltare analize de laborator pentru adulți și copii  ( inclusiv pe baza trimiterii din partea 
medicului in contract cu CASMB) 

 

Cum accesezi serviciile medicale în Policlinica Titu Maiorescu  

Realizezi o programare simplu și rapid prin una dintre cele 3 variante: 
 telefonic:telefonic:telefonic:telefonic: Call Center 021.9268Call Center 021.9268Call Center 021.9268Call Center 021.9268, disponibil L-V 7.30 - 21.00, S 8.00 – 15.00 
 onlineonlineonlineonline: prin portalul Contul Meu sau direct pe site în secțiunea Programare Rapidă – un consultant 

te va contacta pentru confirmarea coordonatelor programării 
 în receprecepreceprecepțiațiațiația policlinicii  

 
 
 
 

AdresăAdresăAdresăAdresă: Calea Văcărești nr. 189, (in interiorul Universității Titu Maiorescu, 
corp M), sector 4, București 
Program policlinicăProgram policlinicăProgram policlinicăProgram policlinică Luni - Vineri 07:30 - 20:00  
Program de recoltareProgram de recoltareProgram de recoltareProgram de recoltare Luni - Vineri 07.30 - 11.00; 12.00 - 16.00 

 

Call CenterCall CenterCall CenterCall Center    
021.9268 


