
ORGANIZARE 
Structura organizatorică a institutului: 
 
Secţia clinică I - boli infecţioase adulţi 51 paturi 
Secţia clinică II - boli infecţioase adulţi 51 paturi 
Secţia clinică III - boli infecţioase adulţi 51 paturi 
Secţia clinică IV -  boli infecţioase adulţi 51 paturi 
Secţia clinică V - boli infecţioase adulţi 38 paturi 
Secţia clinică VI - boli infecţioase adulţi 38 paturi 
Secţia clinică VII - terapie intensivă adulţi 20 paturi 
Secţia clinică VIII - boli infecţioase HIV/SIDA 
copii 

55 paturi 

Secţia clinică IX - boli infecţioase copii 65 paturi 
Secţia clinică X - boli infecţioase copii 65 paturi 
Secţia clinică XI -  boli infecţioase copii 65 paturi 
Secţia clinică XII - terapie intensivă copii 20 paturi 
Secţia clinică XIII - boli infecţioase HIV/SIDA 
copii 

26 paturi 

Secţia boli infecţioase - MApN 84 paturi 
CPU-S  
 Total 680paturi 
Însoţitori 50 paturi 
Spitalizare de zi – HIV/SIDA – adulţi 5 paturi 
Spitalizare de zi – HIV/SIDA – copii 5 paturi 
Farmacie  
Unitate de transfuzie sanguină   
Sterilizare  
Laborator de analize medicale  
Laborator radiologie şi imagistică medicală  
Laborator explorări funcţionale  
Serviciul de anatomie patologică 
                                 - compartiment citologie 
                                 - compartiment histopatologie 
                 - compartiment prosectură 

 

Laborator genetică moleculară  
Compartiment endoscopie digestivă şi bronşică  
Compartiment de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie (bază de tratament) 

 

Cabinete boli infecţioase adulţi  
Cabinete boli infecţioase copii  
Cabinet dispensarizare boli infecţioase – adulţi şi 
copii 

 



Cabinet boli infecţioase (consultaţii preimunizare şi 
vaccinări, altele decât antirabic) 

 

Cabinet stomatologie   
Serviciul statistică, informatică şi arhivă medicală 
                            - Biroul evaluare şi statistică 
medicală 
                            - Biroul informatică şi arhivă 
medicală 

 

Fişier informaţii  
Fişier, programări, internări-externări – spitalizare 
de zi 

 

Birou internări – externări – adulţi  
Birou internări externări copii  
Compartiment pentru monitorizarea şi evaluarea 
infecţiei HIV/SIDA în România 

 

Centrul antirabic  
Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al 
infecţiilor nosocomiale 

 

Bibliotecă  
Unitatea mobilă de asistentă HIV/SIDA  
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate : 
- cardiologie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, 
O.R.L., dermatovenerologie,  psihologie, chirurgie 
generală, obstetrică-ginecologie,  neurologie 
pediatrică, medicina muncii, endocrinologie 

 

Compartiment asistenţă şi servicii sociale  
Activitate de cercetare 

- Laborator de cercetare aplicativă : 
         - colectiv de cercetare a circulaţiei şi 
rezistenţei microbiene în teritoriu 
        -  colectiv de cercetare, sinteză şi elaborare 
ghiduri practice de antibioticoterapie 
        -  colectiv de cercetare ştiinţifică de laborator 
clinic şi paraclinic 
        - colectiv de cercetare a acţiunii 
medicamentelor antiinfecţioase şi de evaluare a 
reacţiilor adverse ale acestora 

 

Centru de testare voluntară HIV  
Centru Român HIV/SIDA  
La nivelul Institutului va funcţiona Academia 
europeană HIV/SIDA şi boli infecţioase 

 

Aparat funcţional  



- Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie 
civilă şi situaţii de urgenţă 
- Compartiment comunicare şi relaţii cu publicul 
- Serviciul financiar 
- Serviciul contabilitate 
- Serviciul R.U.N.O.S: 
       - Biroul salarizare şi normare a muncii 
       - Biroul resurse umane, învăţământ şi 
organizarea muncii 
- Serviciul aprovizionare, transport, achiziţii 
publice, contractări şi administrativ: 
   - Biroul achiziţii publice şi contractări şi 
transport: 
        - Compartiment transport auto 
   - Biroul administrativ 
        - Garderobă 
        - Lenjerie 
        - Bloc alimentar 
        - Centrală telefonică 
        - Compartiment seră-curte 
- Compartiment juridic 
- Birou audit intern 
- Serviciul tehnic 
        - Formaţie muncitori: 
                 - Întreţinere clădiri şi instalaţii, apă, 
lumină şi încălzire 
                 - Echipă muncitori punct termic, staţie 
oxigen 
                 - Echipă muncitori lift 
 


