
ANEXA LA AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE 

Nr. 923 din data de 01.11.2018 modificată în data de 26.04.2022 

 

 

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”SF. MARIA” IAȘI 
 
 Adresa: Municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr. 62 

Numărul de paturi: 652 paturi spitalizare continuă, 70 paturi însoțitori, 20 paturi spitalizare de zi 

(din care 2 paturi sunt alocate centrului de evaluare covid), din care funcționale, 459 (zona verde 

corp A reabilitat 411, zona tampon 14, zona rosie 34 – include centru de evaluare pentru pacienții 

confirmați covid în regim de spitalizare de zi). 

Structura funcțională:  

− Sediul central din str. V. Lupu nr. 62, clădire monobloc compusă din două corpuri: corpul A 

format din subsol I și II, parter și 9 etaje, corpul B format din subsol I și II, parter și 3 etaje; 

− Ambulatoriul integrat din str. V. Lupu nr. 70; 

− 3 secții exterioare: Secția clinică recuperare pediatrică și Compartimentul pediatrie cronici, 

Secția de Recuperare, Medicină Fizică, Balneologie din str. Ornescu nr. 6.   

 

ORGANIZARE CORP A:  

SUBSOL   

- Centrală termică. 

DEMISOL  

Tronson I - II 

- Cameră predare/primire lenjerie curată  

- Punct predare/primire catering 

- Punct bucătărie dietetică 

- SPIAAM 

- Birou Serviciul financiar 

- Magazie efecte pacienți și aparținători 

- Cameră telefonică /pompier 

- Vestiare  

 

Tronson III:  

- Serviciul de Anatomie Patologică: secretariat, depozit, laborator 

primire/prelucrare/prelevare probe biopsii, sală necropsie, cameră ICH, cameră frigder mortuar, 2 

cabinete medici, 2 grupuri sanitare personal, laborator histopatologic, depozit probe prelucrate.    

- Birouri TESA (7 birouri tessa)  

 

PARTER 

Tronson I 

- Capelă 

- Zonă triaj epidemiologic pacienți 

- Intrare UPU prevazută cu rampă de acces pentru pacienții veniți cu ambulanța / cei care 

necesită transport cu targa / cărucior.  

Unitate primire urgențe:  

- zonă triaj epidemiologic pacienți UPU  

- magazie materiale sanitare, spațiu depozitare ustensile de curățenie, grup sanitar pacienți 

(wc, chiuvetă, duș), grup sanitar personal  (wc, chiuvetă, duș), cabinet asistent șef și administrator, 

cameră ecografie/asistent social, 2 camere de gardă. După ușile metalice anti-foc există 2 saloane 

pentru suspecții covid-19, cu sursă de apă și iluminat natural: 1 salon si 1 salon, arhivă UPU;  

- salon supraveghere pacienți (23.70 mp) cu 6 paturi (chiuvetă, sursă de oxigen), spațiu 

tratament imediat, spațiu reanimare/resuscitare, cabinet de consultații de urgențe minore,  



registratură/ documentare, baie (chiuvetă și duș) prgătire pacienți pentru internare, cabinet medic 

șef. 

Tronson II 

- Serviciul de primire internare pacienți (unitate de întocmire documente medicale de 

internare, sală de așteptare aparținători)  

Tronson III 

- Direcțiune și secretariat 

- Zonă spitalizări de zi  

- Cameră de gardă urgențe minore ortopedie cuprinde: Cabinetul de consultații (18.10 

mp), Sală de Mică Chirugie (18.10 mp) și Sală ghips (8.79 mp). 

- Cameră mică chirurgie (10.28 mp).  

- Cabinet II (Ambulatoriu Chirurgie I și Chirurgie II). 

- Cabinet III (ORL, Chirurgie Plastică, Neurochirurgie). 

 

ETAJ I  

Tronson I 

 ZONA ROȘIE (ATI /PEDIATRIE/ CHIRURGIE) pentru pacientul confirmat 

COVID-19: număr total de 8 paturi, din care ATI (2 paturi): 2 saloane cu câte un pat  (grupul 

sanitar este comun la 2 saloane), Pediatrie (3 paturi): un salon cu 3 paturi  și 1 salon cu 1 pat, 

Chirurgie (3 paturi):1 salon cu 3 paturi și grup sanitar comun; 1 cameră care funcționează ca 

registratură (comună pentru ambele zone COVID) și spațiu de echipare, 1 sală tratament, 1 sală 

diluții, 1 magazie, 1 zonă dulapuri lenjerie curată, 1 oficiu, 1 cameră aparatură ATI, 1 grup sanitar 

personal, 1 cameră de depozitare/prelucrare materiale curățenie și decontaminare materiale, 1 zonă 

dezechipare. 

 ZONA TAMPON COVID cu 9 paturi din care: 2 paturi ATI (2 saloane cu câte un pat și 

grup sanitar comun celor 2 saloane),  7 paturi Pediatrie și Chirurgie (7 saloane cu câte un pat și 

grupuri sanitare comune la 2 saloane; o zonă echipare, o zonă dulapuri lenjerie curată, o cameră 

depozitare materiale sanitare, o magazie, oficiu, sală tratament, o sală diluții, grup sanitar personal, 

cameră de depozitare/prelucrare materiale de curățenie și decontaminare materiale, zonă 

dezechipare personal.  

Tronson II 

- Secretariat secții: ATI, Chirurgie Plastică, Unitate Functională Arși, Ortopedie. 

Tronson III  

- Secția clinică ATI etaj 1: 18 paturi (în zona verde), din care: 6 paturi de terapie 

intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP), 10 paturi de terapie intensivă (TI), 2 paturi ATI-ARȘI, 

organizate astfel: 2 rezerve cu câte 1 pat mare și cu grup sanitar propriu; 3 structuri succesive 

formate din: 4 rezerve cu câte 1 pat mare și grup sanitar propriu; 3 structuri succesive formate din: 1 

salon cu 1 pat mare cu grup sanitar comun cu 1 salon cu 2 paturi mari și un salon cu 2 paturi, 

depozit ustensile curățenie, baie personal, cameră de gardă medici, sală tratament, cameră 

depozitare dulapuri lenjerie curată, 2 secretariate.  

- Unității Funcționale de Arși îi sunt repartizate 2 rezerve, fiecare cu 1 pat mare.   

 

ETAJ II 

Tronson I 

- ZONA TAMPON-COVID cu un număr de 7 paturi (Pediatrie și Chirurgie): 

7 saloane cu câte 1 pat (grupul sanitar este comun la 2 saloane); 1 zonă echipare, 1 zonă 

dulapuri lenjerie curată, 1 cameră asistent coordonator și depozitare materiale sanitare, 1 

magazie, 1 oficiu, 1 sală tratament, 1 sală diluții, 1 grup sanitar personal, 1 cameră de 

depozitare/prelucrare materiale curățenie și decontaminare materiale, 1 zona dezechipare. 

Tronson II 

- Cameră laborator 

- 2 camere UTS: 1 cameră prelucrare probe și 1 cameră procesare probe (cu sursă 

de apă) 



Tronson III  

Secția clinică Chirurgie pediatrică I: 10 paturi (8 paturi funționale în zona 

verde și câte 1 pat cuprins în zona roșie și în zona tampon covid): 1 salon mare cu grup 

sanitar comun cu  salonul alăturat  din secția de chirurgie II (cu 3 paturi mari si 1 pat mic), o 

structură formată dintr-un salon mic (2 paturi mari si 1 pat mic) și unul mare (3 paturi mari) 

cu grup sanitar comun.  

Neurochirurgie: 9 paturi: 1 structura formata din salon mic (2 paturi mari si 2 

paturi mici) si salon mare (3 paturi mari si 2 paturi mici) cu grup sanitar comun. 

Compartiment ORL: 4 paturi (3  paturi în zona verde verde și 1 pat cuprins în 

zona roșie), organizate astfel:: 1 salon mici (3 paturi mari) cu grup sanitar propriu. 

Secția clinică Chirurgie pediatrică II: 19 paturi (18 paturi funcționale pe zona 

verde și 1 pat cuprins în zona roșie): 3 saloane mici cu grup sanitar propriu având fiecare 

câte 2 paturi mari, 2 structuri succesive formate dintr-un salon mic și unul mare cu grup 

sanitar comun (salon mic cu 2 paturi mari și salonul mare cu 3 paturi mari si unul mic), 

spațiu depozitare (lenjerie curată), oficiu, cabinet șef secție, sală tratamente, 1 sală 

pansament, cameră gardă, cabinet asistentă șefă, magazie. 

Urologie: 2 paturi organizate în cadrul secției de chirurgie pediatrică II. 
 

ETAJ III 

Tronson I  

− Salon post-anestezie ATI (SPA-ATI) 

− Sală montare cateter venos central (CVC) cu analgosedare 

−  Secția ATI: 22 paturi (în zona verde), din care: 9 paturi TI, 4 paturi SPA-ATI, 9 paturi 

Neonatologie,  organizate astfel: 9 saloane cu 1 pat mare și 2 saloane cu câte 2 paturi mari (aceste 

saloane sunt grupate pe structuri formate din 1 salon mare și 1 salon mic cu grup sanitar comun), 3 

saloane cu câte 3 paturi mici; grup sanitar personal, cameră prelucrare ustensile de curățenie, cameră 

de gardă medici cu grup sanitar propriu, 1 sală spălător pense, sală seruri și tratament cu chiuvetă, 

cameră asistente cu chiuvetă, cameră asistent șef și materiale sanitare (cu chiuvetă), oficiu.  

Tronson II 

− Sală reducere ortopedică cu aparat de sedare 

Tronson III 

− Salon post-anestezie reducere ortopedică cu sursă de apă  

- Sectie clinica Ortopedie Pediatrica: 15 paturi (13 în zona verde verde și câte 1 pat 

cuprins în zona roșie și în zona tampon covid), organizate astfel:: 2 saloane  mici  (2 paturi mari 

si 1 pat mic) cu grup sanitar propriu, o structură formată dintr-un salon mic (2 paturi mari si 1 pat 

mic) și un salon mare ( 2 paturi mari si 1 pat mic) cu grup sanitar comun, 1 salon mare (2 paturi 

mari si 1 pat mic). 

- Sectia clinica Chirurgie Plastică: 8 paturi (7  paturi în zona verde verde și 1 pat 

cuprins în zona roșie), organizate astfel: 1 salon mare (3 paturi mari), o structura formata din 1 

salon (2 paturi mari si 1 pat mic) si 1 rezervă (1 pat mare) cu grup sanitar comun. 

- Compartimentul ARSI: : 8 paturi (7  paturi în zona verde verde și 1 pat cuprins 

în zona tampon covid), organizate astfel: 2 saloane cu 3 paturi mari și 2 rezerve cu câte 2 paturi 

mari. 

- Sală de tratament/pansament pentru Secția de Ortopedie, Sală tratament/pansament 

pentru Secția de Chirurgie Plastică, sală pansament pentru Compartimentul ARȘI,camera de garda 

medici, cabinet asistesta sefa si materiale sanitare, camera materiale de curățenie pentru toate 

secțiile, grup sanitar personal. 

 

ETAJUL IV  

Tronson I, II, III 

Sectia Oncologie Medicala și Hematologie-Oncologie: secția de oncologie (35 paturi, 33 

paturi în zona verde și câte 1 pat cuprins în zona roșie și în zona tampon covid) și scția de 



Hematologie-Oncologie (10 paturi, 9 paturi în zona verde verde și 1 pat în zona roșie): 5 

structuri (1 salon mare cu 3 paturi mari si un salon mic cu 2 paturi mari,saloanele  au chiuvetă cu 

sursa de apa iar grupul sanitar este comun), 1 structura ( 1 salon mare cu 3 paturi mari si 1 pat mic 

si 1 salon mic cu 2 paturi mari si 1 pat mic, chiuveta cu sursa de apa si grup sanitar comun), 2 

rezerve (2 paturi mari si grup sanitar propriu), 1 salon mare destinata internarilor de zi cu 6 paturi 

mari. 

Sala mese, sala tratament, cameră preparare seruri/citistatice, cabinet asistenta sefa, magazie 

materiale sanitare, 1 sală pansamente pentru cateterele venoase centrale, cabinet medic sef, camera 

garda, camera materiale de curatenie, 1 camera pentru depozitare lenjerie curate, grup sanitar 

personal. 

Tronson I  

Ingrijiri Paliative: 10 paturi paturi: 2 structuri (1 salon mare cu 3 paturi mari si un salon 

mic cu 2 paturi mari, au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este comun), sala de tratament, 

magazie, cabinet medic sef, grup sanitar. 

 După ușile metalice antifoc, cabinet spitalizări de zi oncologie.  

 

ETAJUL V 

Tronson I 

Secția clinică de Nefrologie: 23 paturi (din care 2 paturi pentru dializă peritoneală), 

organizate astfel: 23 paturi în zona verde și câte 1 pat cuprins în zona roșie și în zona tampon 

covid: 2 saloane mici (2 paturi mari si 1 mic) cu grup sanitar propriu, 3 structuri formate din 1 salon 

mic (2 paturi mari si 1 pat mic) si 1 salon mare (2 paturi mari si 2 paturi mici) cu grup sanitar 

comun, 1 salon mare (2 paturi mari si 1 pat mic) cu grup sanitar comn cu salon alaturat Sectiei 

Pediatrie Generala I, 1 salon cu 1 pat mare. 

Tronson II 

− Secretariat 

− Secția Neurologie Pediatrică: 3 saloane cu câte 3 paturi mari  

Tronson III 

- Secția Neurologie Pediatrică (42 paturi) - include și Compartimentul de Toxicologie.  

- Secția Neurologie Pediatrică: 35 paturi (34 paturi în zona verde (parțial 

tronsonul II și tronsonul III) și 1 pat în zona roșie) organizate astfel: 4 structuri (1 salon mare cu 

3 paturi mari si un salon mic cu 2 paturi mari, au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este 

comun), 2 rezerve (2 paturi mari si grup sanitar propriu), 1 salon mare cu 3 paturi mari , grup sanitar 

comun cu salonul aferent, 1 camera depozitare lenjerie curata, oficiu, 2 magazii materiale, cabinet 

asistenta sefa, cabinet medic sef, sala de tratament, grup sanitar personal,camera de prelucrare 

materiale de curatenie. 

- Compartimentul de Toxicologie: 7 paturi (6 paturi în zona verde și 1 pat în 

zona roșie) organizate astfel: 1 structură cu 1 salon mare cu 3 paturi mari și 1 pat mic, 1 salon mic 

cu 2 paturi mari și 1 pat mic, dotate cu chiuvetă și sursă de apă, grup sanitar comun), sală de 

tratament.  

 

ETAJUL VI 

Tronson I, II, III - Sectia Pediatrie Generala III (include compartimentele de Diabet Zaharat, 

Dermatologie, Endocrinologie) 75 paturi: 

Sectia Pediatrie Generala III: 60 paturi din care 54 paturi în zona verde, 2 paturi cuprinse în 

zona tampon și 4 paturi cuprinse în zona roșie, organizate astfel:  

Tronson I 

Dermatologie: 5 paturi, zonă verde: 1 structura (1 salon mare cu 3 paturi mari si 1 salon 

cu 2 paturi mari cu grup sanitar comun). 

Endocrinologie: 5 paturi, zonă verde: 1 structura ( 1 salon mare cu 3 paturi mari si 1 salon 

cu 2 paturi mari cu grup sanitar comun). 

Diabet, Boli de nutritie si metabolism: 5 paturi din care 4 zonă verde și 1 în zonă roșie: 

1 structura ( 1 salon mare cu 3 paturi mari si o rezervă cu 1 pat mare cu grup sanitar comun. 



Pediatrie Generală (22 paturi): 4 structuri ( 1 salon mare cu 3 paturi mari si un salon mic 

cu 2 paturi mari, au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este comun),1 salon cu 2 paturi mari.   

Sala de tratament, 2 magazii materiale, oficiu, cabinet medic sef, cabinet asistent sef, grup 

sanitar personal, camera prelucrare materiale de curatenie. 

Tronson II  

 Cabinet consultații interclinice Genetică.  

 Cabinet consult interclinic ORL. 

Tronson III  

 Pediatrie generală (32 paturi): 6 structuri formate din: 1 salon mare cu 3 paturi mari si 1 

salon mic cu 2 paturi mari (au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este comun); 1 salon cu 2 

paturi mari cu grup sanitar propriu.  

Sala de tratamente, camera depozit lenjerie curată, cabinet asistentă șefă și magazie 

materiale, camera de gardă medici, grup sanitar personal, camera de prelucrare ustensile de 

curățenie, cabinet medici rezidenți. 

 

ETAJUL VII  

Tronson I 

Sectia Cardiologie: 28 paturi (26 paturi în zona verde, 1 pat cuprins în zona tampon și 

1 pat cuprins în zona roșie) organizate astfel: 3 structuri (1 salon mare cu 3 paturi mari 1 pat mic 

și un salon mic cu 2 paturi mari si 1 pat mic, saloanele  au chiuvetă cu sursă de apă iar grupul 

sanitar este comun); 1 rezervă cu 2 paturi mari si 1 pat mic cu grup sanitar propriu; 1 salon cu 2 

paturi mari și 1 salon cu 2 paturi mari și 1 mic, situate pe partea dreapta a tronsonului cu sursa de 

apa si grup sanitar comun. 

Camera depozit lenjerie curata, sala de tratament, sală explorări funcționale (EKG), oficiu, 

cabinet asistent sef, camera de garda, grup sanitar personal, camera prelucrare materiale de 

curatenie. 

Sectia clinica Pediatrie Generală II: 2 saloane cu 5 paturi mari 

Tronson II  

− Secretariat  

Tronson III 

Sectia clinica Pediatrie Generala II, Alergologie si Imunologie, Pneumologie: 45 paturi 

(42 paturi în zona verde, 1 pat cuprins în zona tampon și 2 paturi cuprinse în zona roșie): 5 

structuri (1 salon mare cu 3 paturi mari și 1 pat mic, un salon mic cu 2 paturi mari si 1 pat mic, 

saloanele  au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este comun); 3 rezerve cu 1 pat mare, 2 

saloane cu 2 paturi mari cu sursa de apa situate pe partea stanga a tronsonului, grup sanitar comun;  

Camera depozit lenjerie curata, scretariat, magazie, cabinet asistenta sefa si magazie de 

materiale, cabinet medic sef, camera garda, sala de tratament, grup sanitar personal, camera de 

prelucrare materiale de curățenie, oficiu. 

 

ETAJ VIII 

Tronson I - Secția clinică Pediatrie Generală I (include compartimentul de Boli Infecțioase):  

Compartimentul de Boli Infecțioase (5 paturi, din care 4 paturi în zona verde și 1 pat cuprins 

în zona roșie) 

Tronson II, III Secția clinică Pediatrie Generală I (50 paturi, din care 46 în zona verde, 3 

paturi în zona tampon și 1 pat în zona roșie).  

Tronson I 

 Secția clinică Pediatrie Generală I: număr total de 29 paturi: 2 structuri (1 salon mare cu 

3 paturi mari si un salon mic cu 2 paturi mari, saloanele  au chiuveta cu sursa de apa iar grupul 

sanitar este comun); 2 structuri (1 salon mare cu 3 paturi mari și 1 pat mic si un salon mic cu 2 

paturi mari si 1 pat mic; saloanele  au chiuveta cu sursa de apa iar grupul sanitar este comun); 1 

salon cu 2 paturi mari și 2 pat mic, 1 rezerva cu 1 pat mic situate pe partea dreapta a tronsonului cu 

sursă de apă și grup sanitar comun.  



1 spațiu de echipare, 1 sală tratament, 1 sală diluții, 1 magazie, 1 zonă dulapuri lenjerie curată, 1 

grup sanitar personal, 1 cameră de depozitare/prelucrare materiale curățenie și decontaminare 

materiale, 1 zonă dezechipare. 

Compartiment Boli Infecțioase: 4 paturi: 1 structură formată din 1 salon mare cu 3 

paturi mari și 1 pat mic. 

Tronson II  

− Secretariat  

Tronson III 

Secția clinică Pediatrie Generală I - 17 paturi: 2 structuri (1 salon mare cu 2 paturi mari 1 

pat mic si un salon mic cu 2 paturi mari si 1 pat mic, saloanele  au chiuveta cu sursa de apa iar 

grupul sanitar este comun); 1 salon cu 3 paturi mari, 1 rezervă cu 1 pat mare și unul mic cu grup 

sanitar. 

Camera depozit lenjerie curata, oficiu, sala de tratament, sala de ecografie, camera de garda 

medici, grup sanitar personal, camera prelucrare materiale de curatenie. 

Secția clinica de  Gastroenterologie - 15 paturi (14 paturi în zona verde și 1 pat cuprins 

în zona roșie) 

Compartiment Endoscopie: 1 cabinet, 1 cameră prelucrare.   

 

ETAJUL IX 

Zonă dulapuri Vestiare personal medico-sanitar si auxiliar. 

Clădire anexă  

- RMN 

CORP B – intrat în reabilitare parțial 

DEMISOL:  

- Spalatorie proprie (externalizată din luna februarie; acest spațiu funcționează doar ca 

spațiu de predare/primire lenjerie) 

PARTER:   

− Compartimentul de Hemodializă, organizat astfel: cameră stație de preparare a apei de 

osmoză inversă (deține cu chiuveta și sursă de apă), izolator pentru pacienți confirmați COVID-19 

(1 salon cu 1 pat și grup sanitar propriu (wc, chiuvetă cu sursă de apă), sursă de iluminat natural), 

salon hemodializă cu 5 posturi, cu o zonă pentru asigurarea depozitului necesar pentru 3 zile în 

vederea asigurării hemodializei (1 chiuvetă cu sursă de apă). Salon dializă peritoneală, cameră 

medici si asistente,  secretariat, cameră lenjerie curată, grup sanitar pacienti (dotat cu wc, chiuvetă 

cu sursă de apă, duș), grup sanitar personal (dotat cu wc, chiuvetă cu sursă de apă), cabinet asistent 

șef, depozit materiale sanitare, vestiar pacienți (intrarea este cu acces separat din holul Amf. Mic), 

depozit lenjerie murdară si deseuri, sursa portabila de oxigen si aspiratie. 

- Birou serviciul de informatică  

Etaj 1:    

- Laborator Radiologie și Imagistică medicală – se va restrânge datorită începerii 

lucrărilor de reabilitare și va fi organizat astfel: 1 încăpere de lucru, 1 cabinet medici, 

1 camera de gardă, vestiar, spațiu depozitare materiale, 1 grup sanitar personal, 1 

cameră echografie. 

Etaj 2:  

Laborator analize medicale (inclusiv zona de lucru RT-PCR): Structura 

recompartimentată a laboratorului de analize medicale, destinația fiecarei încăperi, detalierea 

activității desfășurate, dotarea cu aparatură de lucru și calificarea personalului implicat, sunt 

prezentate în tabelul anexat prezentei și are următoarea compartimentare: În total sunt 22 spații din 

care 21 camere (conform tabelului anexat), respectiv: 13 sunt camere de lucru (din care 5 sunt 

alocate zonei RT-PCR),  2 camere pentru personal, 1 cameră pentru materiale de curățenie, 2 

grupuri sanitare, 1 cameră pentru duș, 1 vestiar, 1 cameră pentru depozitarea materialelor sanitare și 

a reactivilor, 1 hol (utilizat ca zona de depozitare dulapuri, frigidere și 1 birou).  

Etaj 3  

− Bloc Operator:  va intra în reabilitare și va funcționa cu 2 săli: sala G și sala septică.  

− Sterilizare centrală și Bloc Operator – în spațiul amenajat lângă sala G 



 

CORP C 

− Amf. Mare – reabilitat, dar fără acces deoarece se află în zona de reabilitare a corpului 

C, care va intra complet în reabilitare.  

 

CLĂDIRE SERURI 

În clădirea anexă a unității sanitare,  clădire seruri, a fost relocată Farmacia. 

Platforma de depozitare temporară deșeuri infecțioase este în curtea interioară a spitalului, 

lângă intrarea de la poarta 2, în spațiul special amenajat.  

Spațiul de predare lenjerie murdară/contaminată va fi amenajat lângă platforma de deșeuri 

infecțioase, situată la poarta 2.  

Depozitul central de materiale a fost relocat în două containere situate în curtea din spatele 

spitalului.  

 

CLĂDIRE ORNESCU 

PARTER  

SECTIA RECUPERARE MEDICALA, FIZICA, BALNEOLOGIE – va funcționa 

numai în regim de proceduri de zi, fără internare continuă.  

 

Medic primar epidemiologie, 

Dr. Manuela Trifan 
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