
                                                       Anexa nr. 3 la H.C.L.nr.  103 din 30.08.2012   

                                                                              

                   

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 

MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN 

 
-Secţia medicină internă                                                                                         73 paturi 

  din care: 

        - compartiment gastroenterologie                                  5 paturi 

        -compartiment nefrologie                                              5 paturi  

„-Sectia reumatologie                                                                                         30 paturi 

    din care: 

        -comp.recuperare,medicina,fizica si balneologie              10 paturi 

-Secţia cardiologie                                                                                                 30 paturi 

  din care: 

        -comp.terapie intensivă coronareni                                       15 paturi 

-Secţia obstetrică-ginecologie                                                                               80 paturi 

-Secţia neonatologie                                                                                              47 paturi 

   din care: 

         -comp.prematuri                                                                    7 paturi 

        -comp.terapie intensivă                                                          5 paturi 

-Secţia chirurgie generală                                                                                     55 paturi 

     din care: 

         -compartiment urologie                                                        5 paturi* 

         -compartiment chirurgie toracică                                         5 paturi 

-Compartiment ORL                                                                                             20 paturi 

-Comp.chirurgie şi ortopedie infantilă                                                                  15 paturi 

-Compartiment oftamologie                                                                                  15 paturi 

-Secţia ortopedie şi traumatologie                                                                         30 paturi 

-Secţia ATI                                                                                                            20 paturi 

-Secţia boli infecţioase                                                                                          29 paturi 

     din care: 

              -comp.HIV/SIDA                                                            4 paturi 

-Compartiment pneumologie                                                                                10 paturi 

-Compartiment endocrinologie                                                                              23 paturi 

        din care: 

                -diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice                  15 paturi 

-Secţia psihiatrie                                                                                                     50 paturi 

-Compartiment oncologie medicală                                                                       20 paturi 

-Compartiment dermatovenerologie                                                                       15 paturi 

-Secţia neurologie                                                                                                   30 paturi 

-Secţia pediatrie                                                                                                      74 paturi 

     din care:  

               - comp.recuperare pediatrică                                        4 paturi 

               - terapie acută                                                              10 paturi 

-compartiment Primiri Urgewnţe   (CPU) 

                                                                                 TOTAL                                 666 paturi 

- Însoţitori                                                                                                                30 paturi 

-Spitalizare de zi                                                                                                      20 paturi 

-Farmacie 

-Blocuri operatorii 

 

*utilizate în prezent de secţia de chirurgie generală, pană la ocuparea postului prin concurs 



 

 

-Unitate de transfuzie sanguina 

-Sterilizare 

-Laborator analize medicale 

-Laborator radiologie şi imagistică mwedicală 

-Serviciul de anatomie patologică 

                -histopatologie 

                -citologie 

                -prosectură 

-Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( bază de tratament) 

-Centrul de sănătate mintală(CSM) 

                   -Staţionar de zi                                                20 locuri 

-Compartiment de prevenire si control al infecţiilor nosocomiale 

-Cabinet diabet zaharat , nutriţie şi boli metabolice 

-Cabinet boli infecţioase 

-Cabinet oncologie medicală 

-Cabinet planificare medicală 

-Dispensar TBC 

          Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitate: 

-medicină internă 

-cardiologie 

-ORL 

-oftalmologie 

-chirurgie generală 

-obstetrică-ginecologie 

-pediatrie 

-ortopedie şi traumatologie 

-neurologie 

-dermatovenerologie 

-chirurgie şi ortopedie pediatrică 

-hematologie 

-pneumologie 

-endocrinologie 

-urologie 

-psihiatrie 

-gastroenterologie 

-nefrologie 

-recuperare,medicina fizică şi balneologie 

-alergologie  

 

-Fişier informaţii 

-Aparat funcţional 

 

Laboratoarele deservesc atat paturile cat şi ambulatoriul integrat 

 


