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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 
 

 Ca rǎspuns la adresa dvs. Nr SC 2018-28856/04.12.2018, cu privire la activitatea desfǎşuratǎ în anul 
2018, vǎ transmitem urmǎtoarele date: 

 I.  În prezent Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara are 
urmatoarea structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătaţii: 
- Secţia clinică pneumologie I – 75 paturi, din care Compartiment Pneumologie –TBC 52 paturi 
- Secţia clinică pneumologie II- 75 paturi din care Compartiment Pneumologie –TBC 42 paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase I- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –8  paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii)- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –10  paturi 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase- 5 paturi 
- Compartiment chirurgie toracică – 10 paturi 
- Compartiment ATI- 4 paturi 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie- 6 paturi  

Total   295 paturi 
- Camera de garda; 
- Spitalizare de zi    30 paturi         

HIV/SIDA - 12 paturi 
 Boli infecțioase - 12 paturi 
 Pneumologie - 6 paturi 
  
- Farmacie; 
- Bloc operator;  
- Laborator analize medicale; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală; 
- Laborator explorări funcţionale;  
- Laborator anatomie patologică; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
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- Compartiment de psihiatrie de legatură; 
- Compartiment endoscopie bronșică; 
- Dispensar TBC; 
- Cabinet boli infecţioase –HIV/SIDA 
- Cabinet antirabic; 
- Sală de gimnastică; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialităţi: 
 - pneumologie; 
 - boli infecţioase; 
 - recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
- Aparat funcţional 
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat 
La nivelul spitalului funcţioneazǎ Centrul de consiliere pentru renunţare la fumat.  
- Unitate de transfuzie sanguină (UTS). 
         
   II. Numǎrul de angajaţi şi numele şefilor de secţii/compartimente: 
  
- Secţia clinică pneumologie I: -şef secţie: dr. Vancea Dorin; 
 -38 angajaţi;  
- Secţia clinică pneumologie II: -şef secţie: conf.dr. Fira Mladinescu Ovidiu; 

-36 angajaţi; 
- Secţia clinică boli infecţioase I: -sef secţie: prof.dr. Marincu Iosif; 
            -32 angajaţi; 
 - Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii ): -şef secţie: conf.dr. Crişan Alexandru; 

-40 angajaţi; 
- compartiment HIV/SIDA 
             -2 angajati; 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase: -coordonator: s.l.dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 

-14 angajaţi; 
- Compartiment chirurgie toracică: -coordonator: dr. Nicola Alin Ciprian; 

-14 angajaţi; 
- Compartiment ATI: coordonator: dr. Poroșnicu Mirela Tamara; 

-12 angajaţi; 
- Unitate  de Transfuzie Sanguină: coordonator: dr. Barbura Nicoleta Adriana; 

-2 angajaţi; 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie:-coordonator: conf dr. Oancea Cristian Iulian; 

-10 angajaţi; 
- Camera de gardǎ; 
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- Spitalizare de zi; 
- Farmacie: - coordonator farm. Bociort Flavia: 

-10 angajaţi;  
- Bloc operator: 

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

-20 angajaţi; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală: -coordonator dr. Ungurean Ioana: 

-9 angajaţi; 
- Laborator explorări funcţionale: - coordonator conf.dr. Fira Mladinescu Ovidiu: 
             -1 angajat; 
- Laborator anatomie patologică: - coordonator Dr. Cioroboreanu Ramona: 

-5 angajaţi. 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale: coordonator s.l.dr. Laitin Sorina Maria 
Denisa: 

-3 angajaţi; 
- Compartiment de psihiatrie de legǎturǎ:         
- Compartiment endoscopie bronşicǎ; 
             -1 angajat; 
- Dispensar TBC: -coordonator: dr. Socaci Adriana: 

-25 angajaţi;  
- Cabinet boli infecţioase-HIV/SIDA: 

-4 angajaţi; 
- Cabinet antirabic; 
- Sală de gimnastica; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitǎţile: coordonator conf. dr. Oancea Cristian Iulian 

- pneumologie:    -9 angajaţi; 
- boli infecţioase: -6 angajaţi. 

                        - alergologie:   -1 angajat;  
- Aparat functional: 
 -Conducerea spitalului: 
  -Manager : dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 
  -Director medical : dr. Oancea Cristian Iulian; 
  -Director fianciar-contabil : ec. Anghel Loredana Virginia; 

-Spalatorie:  
 -6 angajaţi; 

           -Statistică ; 
           -Sterilizare: 
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 -1 angajaţ; 
           -Bucătărie dietetică: 

 -1 angajaţ; 
 -Muncitori:  

 -24 angajaţi;  
 -TESA: 

 -19 angajaţi; 
 -Compartiment RUNOS: 
  -3 angajaţi;  
 -Biroul Financiar Contabil:responsabil birou ec.Chira Costin; 
  -2 angajaţi; 
 -Aprovizionare.Transport: 
  -2 angajaţi;  
 -Achiziţii publice.Contractare: 
  -1 angajat; 
 -Compartiment Juridic: 
  -1 angajat; 
 -Compartiment Administrativ: 
                        -3 angajati; 
            -Compartiment Tehnic: 
                        -1 angajat; 
           -Compartiment Securitatea muncii, PSI, Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă: 
  -1 angajat; 
            -Biroul de management al calităţii serviciilor medicale: 
  -3 angajați; 
            -Compartiment Informatică: 
  -1 angajat; 
 
-Personal clerical: 
                        -1 angajat; 

-Medici rezidenţi: 
 -62 angajaţi. 
 
 Total angajaţi:409. 
 Menţionǎm cǎ numǎrul de angajaţi cuprinde atât titularii posturilor cât  şi înlocuitorii acestora pe 
perioadǎ determinatǎ. 
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III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie Dr.V. Babeş Timişoara asigurǎ asistenţǎ 
medicalǎ complexǎ, preventivǎ, curativǎ şi de recuperare a pacienţilor din judeţul Timiş, judțele 
arondate: Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, dar și din orice alt județ deoarece pacienții se pot adresa 
oricărui medic, în specialitǎţile medicale: boli infecţioase şi HIV/SIDA, pneumologie si TBC, 
alergologie, chirurgie toracicǎ, recuperare medicală respiratorie, alergologie.  
Fiind spital clinic funcţionǎm şi ca bazǎ de învǎţǎmânt universitar şi postuniversitar, în parteneriat cu 
Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie și Colegiul Ana Aslan. 

 

IV. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 

Activitate administrativǎ: 

‐ In cursul anului s-au inregistrat 12 petiții/sesizări/reclamații/contestații/litigii (din partea angajaților, 
aparținătorilor, pacienților, colaboratorilor, diverse persoane fizice/juridice, etc), care au fost analizate 
de Conducerea spitalului (Manager, Comitet Director) sau Consiliul de etică, respectiv Comisiile 
funcționale din cadrul spitalului si soluționate de compartimentul juridic conform normelor legislative 
in vigoare, majoritatea dintre acestea s-au soluționat intern.  

In cursul anului 2018 am avut pe rolul instantelor judecatoresti un numar de 10 litigii din care 7 au fost 
solutionate. Pe rolul Tribunalului Timis avem momentan in derulare un litigiu cu CJAS inceput in anul 2017 si 
un litigiu de munca iar pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti avem in procedura de selectie un 
dosar avand ca obiect emiterea prelungirii avizului pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. 

‐ S-a modificat și actualizat în conformitate cu legislația în vigoare Regulamentul de organizare și 
funcționare al spitalului. 

‐ In anul 2018 în cadrul Biroului de Management al Calității s-au gestionat trei sisteme de management 
administrativ, respectiv: Control Intern Managerial/ Managementul Calității și tot în anul în curs 
Spitalul a aderat la Strategia Națională Anticorupție. S-au elaborat, implementat și monitorizat 
documente specifice desfășurării și dezvoltării celor trei sisteme de management administrativ și s-au 
numit responsabili pentru aceste activiți. S-a colaborat cu secretariatele tehnice și comisiile de 
monitorizare ale primăriei, spitalul fiind entitate subordonată, s-au făcut raportările necesare 
monitorizării sistemelor de management și s-a răspuns punctual și in termene la solicitările Primăriei 
Municipiului Timișoara. 
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‐ Consiliile și Comisiile din cadrul Spitalului sunt funcționale și iși desfășoară activitatea 
conform legislației în vigoare și politicii interne a instituției (s-au stabilit atribuții, responsabilități și 
regulamente de funcționare ale acestora). 

‐ S-au indentificat activitățile desfășurate în cadrul spitalului și s-au procedurat, s-au stabilit obiective 
specifice și obiectivele generale ale Unității spitalicești (aplicarea şi îmbunătăţirea permanentă a 
ghidurilor şi protocoalelor medicale aplicate în diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor, aplicarea 
măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale folosind cele mai eficace 
substanţe dezinfectante, teste de sanitaţie precum şi metode de antibioprofilaxie şi tratament antibiotic 
eficient, perfecţionarea continuă a personalului sanitar mediu şi de specialitate pentru aplicarea unor 
tehnici moderne şi de ultimă generaţie). 

 

Activitate financiară: 

      La sfârșitul anului 2018 spitalul avea: 6.389.852 lei plați restante, din care arierate 1.519.453 lei. 

Facturi emise către CJASTM si neonorate de către CJASTM dupa cum urmează: anul 2015=3.761.143,96 
lei, anul 2016=1.091.131,21 lei, anul 2017=894.454,53 lei, anul 2018=1.299.069,37 lei, în total 7.045.799,07 
lei.  

Aceste facturi reprezintă contravaloarea serviciilor medicale efectuate, validate și nedecontate de CJASTM. 

In cursul anului 2018 s-au primit sume ca sponsorizari in total de 12.600 lei (reparații clădire boli 
infecțioase și pneumologie). 

Situatia lucrarilor de investiții  ale Primăriei Municipiului Timișoara cuprinse în programul de dezvoltare 2018: 

 1. Extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie: 

- faza de proiectare începută și finalizată   în anul 2018 

- demararea fazei de execuție in anul 2019 

2.  Reabilitare stație de epurare, canalizare spital și parcări de incintă: 

- lucrare in execuție – în anul 2017 și finalizată în  anul 2019 

3.  Reabilitare clădire pneumologie : 

- execuția parter începută în iunie 2017 și finalizată în  anul 2018 

- continuarea execuției în perioada 2018-2019 
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4. Reabilitare clădire veche boli infecțioase, reabilitare clădire nouă boli infecțioase, reabilitare 
clădire administrativ – lucrări nefinalizate 

5. Reabilitare clădire administrativ și subsol tehnic, nefinalizate 

6. Reabilitare (igienizare, compartimentare) Dispensar TBC 

7. Reabilitare, amenajare Laborator radiologie si imagistică medicală, finalizată în anul 2018 

Activitate medicalǎ: 

În cadrul spitalului se acordǎ asistenţǎ medicalǎ în ambulatoriu (boli infecțioase, pneumologie, alergologie)  şi 
spitalizare continu si de zi (boli infecțioase, pneumoftiziologie, recuperare medicală respiratorie, chirurgie 
toracică): în spitalizare de zi sau spitalizare continuǎ – regim acuţi şi cronici. 

În ambulatoriu s-au efectuat  un numǎr de 92124 consulturi, dupǎ cum urmeazǎ: 

 

CABINETE AMBULATORIU NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2018 

NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2017 

CABINETE PNEUMOLOGIE 17945 13076 
CABINET RECOLTĂRI 7411 5641 
CABINET BRONHOLOGIE 732 629 
CABINET EXPLORĂRI 
FUNCŢIONALE 

17780 12719 

CABINET ALERGOLOGIE 500 722 
CABINETE BOLI 
INFECŢIOASE 

21690 21094 

CABINET FIBROSCAN 947 1088 
CABINET ECOGRAFIE 2794 3158 
CABINET PSIHOLOGIE 3947 3709 
CABINET ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

922 814 

CABINET ANTIRABIC 499 881 
CABINETE DISPENSAR TBC 16957 16593 
TOTAL 92124 80124 
 

În regim de spitalizare de zi s-au internat un numǎr de 12074  pacienţi , dupǎ cum urmeazǎ: 
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SECŢIE/COMPARTIMENT 
 

NUMĂR  SPITALIZĂRI 
ZI/2018 
 

NUMĂR  SPITALIZĂRI 
ZI/2017 
 

BOLI INFECŢIOASE 1 3457 2994 
BOLI INFECŢIOASE 2 4069 3517 
PNEUMOLOGIE 1 1318 1019 
PNEUMOLOGIE 2 3229 2547 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE  

1 16 

TOTAL 12074 10093 
În regim de spitalizare continuǎ acuţi au fost internaţi un număr de 6830 pacienţi, dupǎ cum urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2018 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2017 
 

BOLI INFECŢIOASE 1 1881 1614 
BOLI INFECŢIOASE 2 1886 1890 
PNEUMOLOGIE 1 1335 1176 
PNEUMOLOGIE 2 1576 1304 
CHIRURGIE TORACICĂ  152 138 
TOTAL 6830 6122 
 

În regim de spitalizare continuă cronici au fost internaţi un numǎr de 710 pacienţi, dupǎ cum urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2018 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2017 
 

TBC 1 276 304 
TBC 2 166 176 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE 

268 231 

TOTAL 710 711 
  

De asemenea spitalul nostru este un spital clinic, având ca îndatorire pregǎtirea studenţilor din cadrul UMF 
Timişoara şi a rezidenţilor MS.  

În stagii de pregǎtire avem studenţi dupǎ cum urmeazǎ: 

1. Medicinǎ generalǎ anii V, VI 
2. Stomatologie anul IV 
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3. Asistente medicale : anul III 
4. Moase: anul III 
5. Fiziokinetoterapie: anii III,IV 

În stagii de pregǎtire de rezidenţi avem rezidenţi care prin curricula de rezidenţiat au abligaţia de a efectua 
stagii de boli infecţioase. Aceşti rezidenţi au diverse specialitǎţi: boli infecţioase, pneumologie, chirurgie 
toracicǎ, farmacie, medicinǎ de familie, laborator, epidemiologie, dermatologie, pediatrie, neo-natologie.  

V. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2019 

          ‐ Investiții și reparații clădiri: 

creșterea eficienței energetice – anvelopare clădiri 

stație de epurare,canal si parcari interioare 

reabilitare pneumologie  

extindere clădire compartiment de recuperare medicală respiratorie 

reabilitare clădire veche boli infecțioase 

reabilitare clădire noua boli infecțioase 

reabilitare clădire administrativ și subsol tehnic 

reabilitare igienizare, compartimentare) clădire dispensar tbc  

 

‐ Dotări:  

 

echipament  radiologie  grafie și scopie  digital  model connexitys 

paturi secție cu saltea și noptieră model eleganza 1 

paturi ati cu saltea antiescară model   eleganza 3xc 

echipament   bronhoscopie jet ventilation model twin stream 

videobronhoscop portabil model telepak 

spirometru model smart pft usb 

echipament  pentru  determinarea  fibrozei  hepatice  model  fibroscan compact 530 
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MANAGER, DR. VOICHIŢA ELENA LĂZUREANU 
 

 

 


