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SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE  
DR. VICTOR BABEŞ 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011 

 
 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş a fost înfiinţat la data de 
01 iulie 1973 prin Decizia nr. 257/30.06.1973 a Consiliului Popular al Judeţului Timiş ca Spital Clinic nr.4 
Timişoara. 
 Conform Ordinului M.S. nr. 572/01.08.2002 se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Clinic nr.4 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara. 
 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara asigură prin 
secţiile şi serviciile sale asistenţă medicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor 
fiind spital clinic în acelaşi timp şi bază de învăţământ medical universitar şi postuniversitar de cercetare. 
 Pentru pacienţii internaţi spitalul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, 
igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin Ordin al 
Ministerului Sănătăţii. 
 In anul 2010 conform Hotararii nr.289/29.07.2010 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-
a aprobat preluarea managementului asistenţei medicale de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
prin încheierea unui protocol. 
 In prezent Spitalul  Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara are 
urmatoarea structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătaţii: 
 
-Conducerea spitalului: 
 -Manager :dr. Cerbu Maria; 
 -Director medical :dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 
 -Director fianciar-contabil : ec. Badea Janeta. 
- Secţia clinică pneumologie I: -şef secţie: dr. Vancea Dorin; 
 -33 angajaţi;  
 -servicii medicale pneumologie. 
- Secţia clinică pneumologie II: -şef secţie: dr. Tudorache Voicu Mircea; 

-29 angajaţi; 
 -servicii medicale pneumologie. 
- Secţia clinică boli infecţioase I: -sef secţie: dr. Negruţiu Lucian; 
           -31 angajaţi; 
 -servicii medicale boli infecţioase. 
- Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii ): -şef secţie: dr. Crişan Alexandru; 

-31 angajaţi; 
 -servicii medicale boli infecţioase. 
 - Compartiment de psihiatrie de legatura:         

-2 angajaţi; 
 -consiliere bolnavi HIV/SIDA. 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase: -coordonator: dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 

-3 angajaţi; 
 -servicii medicale boli infecţioase. 
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- Compartiment chirurgie toracică: -coordonator: dr. Al Jobory Hazm; 
-13 angajaţi; 

 -servicii medicale chirurgie toracica. 
- Compartiment ATI : -coordonator: dr. Constantinescu Corneliu; 

- 8 angajaţi; 
 -servicii medicale ATI. 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie:-coordonator: dr. Oancea Cristian; 

-11 angajaţi; 
 -servicii medicale recuperare medicală respiratorie. 
- Farmacie: -farmacist şef: Sâmbotin Ileana; 

-11 angajaţi;  
- Bloc operator: 

-2 angajaţi;  
- Laborator analize medicale: - şef laborator: dr. Niţa Camelia. 

-21 angajaţi; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală: 

-6 angajaţi; 
 -servicii medicale recuperare medicală respiratorie. 
- Laborator explorări funcţionale: 

-1 angajat.  
- Laborator anatomie patologică: 

-3 angajaţi. 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale: 

-2 angajaţi; 
- Dispensar TBC: -coordonator: dr. Socaci Adriana; 

-22 angajaţi;  
 -servicii medicale ambulator. 
- Cabinet boli infecţioase: 

-4 angajaţi; 
 -servicii medicale boli infecţioase ambulator. 
-Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitate: 

- pneumologie: 
-23 angajaţi cu cumul de functii; 

- boli infecţioase. 
-7 angajaţi cu cumul de functii. 

-Activităţi comune pe spital: -coordonator: ing. Munteanu Paula; 
-9 angajaţi; 

 -spălătorie şi alte servicii comune pe spital. 
-Muncitori: -coordonator: ing. Munteanu Paula. 

-22 angajaţi; 
-Medici rezidenţi: 

-35 angajaţi. 
-TESA: 

-17 angajaţi; 
In cadrul spitalului există urmatoarele birouri: 

-Biroul Financiar Contabil:  
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-4 angajaţi; 
-şef birou - ec. Stanici Rozalia 

            -Biroul RUNOS: 
  -3 angajaţi. 
             

 
Sinteza activităţii pe anul 2011: 
 - Din fonduri alocate de la bugetul local, respectiv de la Primăria Timisoara s-au achiziţionat 

o Marmită de 150 litri şi  o Masinǎ de gătit electricǎ cu 8 focuri , in valoare totală de 41929 lei.  
 - Reabilitarea Ambulatorului de specialitate cu finantare din fonduri europene si de la 

Primăria Timisoara, in valoare de 1 milion de euro.      
         
            

INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA SPITAL 2011 

co
d 

sc
tie

Denumire indicatori val.nat/cf. 
1567/14.09.2007 

valoare 
realizată 
pe AN 
2010 

valoare 
realizată 
pe AN 
2011 

A. Indicatori de management a resurselor umane     

  Numărul de pacienţi consultaţi în dispensarul 
TBC/medic 3803 3130.14 2889.29

1301 Numărul de pacienţi consultaţi în dispensarul TBC   21911 20225

  Numărul de consultaţii în ambulator Pneumologie 
integrat/medic   358.71 284.43

  Numărul de consultaţii în ambulator Pneumologie 
integrat   2511 1991

  Numărul de consultaţii Alergologie    340
  Numărul de consultaţii Bronhologie    570
  Numărul de consultaţii în ambulator Pneumoftiziologie   5363 6549
  Număr de consultaţii pe un  medic în ambulator (spital) 955 754.85 1004.23

1291 Pneumologie I-pneumologie/TBC 240 375.57 425.29
1291 Pneumologie II-pneumologie/TBC 240 455.67 595.33
1011 Boli infecţioase I 955 1073.40 1223.40
1011 Boli infecţioase II 955 555.75 867.25

  Rata de utilizare a paturilor (zile) (Om zile spitalizare: 
paturi) 268 259.77 270.66

  Numărul de servicii spitaliceşti furnizate, pe tip de 
serviciu:acuţi, cronici, recuperare, spitalizare de zi etc.   12609  

  DRG -total spital   5381 5978

  Cronici -total spital    769 712

  Spitalizare de zi -total spital   6459 7354

  Procentul pacienţilor cu complicaţii si comorbidităţi din 
totalul pacienţilor externaţi (5) specific sectiei  96.78 57.52
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 Costul mediu pe zi de spitalizare 242.88 291 292

 1291 Pneumologie I - Pneumologie/TBC 117.21 172 181

 1291 Pneumologie II- Pneumologie/TBC 117.21 229 248

1011 Boli infecţioase I 242.88 427 417

1011 Boli infecţioase II 242.88 381 350

2123 Chirurgie toracică  591 621

1413 Recuperare medicală  454 297
 Total externări  6150 6690
 Indice case-mix realizat  1.2501 1.3229

 
 
 
 
 

 


