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Nr.  568/ 28.01.2021                 
 
                                  
 

 
Raport de activitate pe anul 2020 

 
 
         Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj  are în structură 230 de 
paturi, din care: 
-  trei secții clinice de Pneumologie cu 140 de paturi, din care 10 paturi TBC. 
- o secție clinică de Chirurgie Toracică cu 30 de paturi, din care 5 paturi compartiment 
ATI, singura secție de profil din Centrul Universitar Cluj. Secția asigură asistența medicală 
curativă pentru pacienții cu tumori maligne și benigne, pneumotorax, traumatisme 
toracice, etc, asigurând prin linia de gardă permanența în acest domeniu și calaborând cu 
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean Cluj.  
              În data de 21 noiembrie 2012 s-a semnat Protocul de Colaborare cu Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru înființarea Unității Funcționale Regionale de 
Urgență Cluj, pentru asigurarea asistenței medicale de urgență  și terapie intensivă  în 
chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj. 
-  o secție de  Pneumologie - TBC cu 60 de paturi (situată în comuna Săvădisla, la 25 km de 
Cluj), Laborator Clinic de Analize Medicale; Laborator de Bronhologie; Laborator de 
Radiologie și Imagistică Medicală; Laborator de Explorări Funcționale Respiratorii 
 
             
  ACTIVITATEA MEDICALĂ :      
          
   Anul 2020 a fost marcat de pandemia de Covid-19  
            Din data de 15 martie 2020, prin Decretele nr. 195/15.03.2020 si 240/ 14.04.2020 a 
fost instaurată starea de urgență până în data de 14 mai 2020, dupa care Stare de Alertă 
pâna la sfarșitul anului și după. 
            Starea de Urgență a dus la necesitatea reorganizarii circuitelor functionale ale 
spitalului din punct de vedere epidemiologic, spitalul nostru fiind desemnat spital de faza II 
în tratarea pacienților infectați cu Covid-19 prin Ordinul 555/03.04.2020. 
            Odata cu instituirea starii de urgentă și desemnarea spitalului ca spital de faza II în 
tratarea pacienților infectați cu Covid-19 , s-au modificat circuitele funcționale ale 
spitalului și pentru organizarea activitatii medicale specifice Covid 19, respectiv a  
circuitelor functionale din punct de vedere epidemiologic   
  A fost aprobata ce catre DSP CLUJ noua Structura Organizatorica Temporară a 
spitalului și s-a obtinut noua Autorizatie Sanitară de Funcționare Temporară astfel : 
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  TOTAL PATURI : 230 paturi 
STRUCTURA APROBATĂ STRUCTURA AVIZATĂ 

Secția Clinică Pneumologie I  - 44 paturi 
din care Compartiment TBC   - 10 paturi 

Secția Clinică Pneumologie I  - 44 paturi 
din care Compartiment TBC   - 10 paturi 

Secția Clinică Pneumologie II - 50 paturi 
 

Secția Clinică Pneumologie II - 50 paturi 
 

Secția Clinică Pneumologie III - 46 paturi 
 

SECTIE CLINICA PNEUMOLOGIE 
 COVID-19 

Secția Clinică Chirurgie Toracică -30 paturi 
din care- Compartiment ATI -  5 paturi       
Camere de gardă Camere de gardă 
Secția Pneumologie-TBC Săvădisla - 60 paturi Secția Pneumologie-TBC Săvădisla - 60 paturi 
Total- 230 paturi Total- 206 paturi 
Spitalizare de zi -  5 paturi Spitalizare de zi -  5 paturi 
Unitatea de Transfuzie Sanguina Unitatea de Transfuzie Sanguina 
Bloc operator Bloc operator 
Farmacie Farmacie 
Stație de sterilizare Stație de sterilizare 
Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale 

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale 

Laborator de analize medicale Laborator de analize medicale 
Laborator radiologie și imagistică medicală Laborator radiologie și imagistică medicală 
Laborator endoscopie bronșică Laborator endoscopie bronșică 
Laborator explorări funcționale Laborator explorări funcționale 
Dispensar TBC: 

 Cabinete consultații adulți 
 Cabinet consultații copii 
 Cabinet asistente teren 
 Punct laborator-bacteriologie 
 Fișier 
 Sala de tratament 
 Laborator radiologie și imagistică 

medicală 
 

Dispensar TBC: 
 Cabinete consultații adulți 
 Cabinet consultații copii 
 Cabinet asistente teren 
 Punct laborator-bacteriologie 
 Fișier 
 Sala de tratament 
 Laborator radiologie și imagistică medicală 

 

Compartiment statistica medicală Compartiment statistica medicală 
Ambulatorul integrat al spitalului cu cabinete in 
specialitățile: 

 Pneumologie 
 Chirurgie Toracică 

SE SUSPENDA ACTIVITATEA  

Aparat funcțional Aparat funcțional 
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           Reorganizarea spitalului ca spital fază II pentru diagnosticul și tratamentul 
pacienților cu Covid-19, a necesitat cheltuieli foarte mari cu dotările cu aparatura medicală 
pentru ATI, echipamente de protectie  , medicamente și materiale sanitare specifice, 
oxigenoterapie, salarii personal .  
           Cheltuielile totale efective au fost de 71034 mii lei .  
           Pentru acoperirea acestor cheltuieli, spitalul a beneficiat de sprijin financiar  
semnificativ:  

-  sponsorizari în bani  in valoare de 420,90 mii lei din care 200 mii lei  partea Consiliului 
Judetean Cluj pentru materiale sanitare specifice si medicamente     

- Donatii in alimente in valoare de  27,40 mii lei (fructe , lactate, suc, apa, carne, etc)  

            Decontarea serviciilor medicale  furnizate pacientilor Covid-19 , de catre Casa 
Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj s-a realizat la nivel de cheltuieli efective . 
 
          Serviciile medicale spitalicesti furnizate în anul 2020,  pe spitalizare continuă au fost 
în număr de 3256 externări ,  din care: 1121 externari Covid -19 ( cu 90 % rata de 
vindecare) și 325 externări pe Secția Pneumologie- TBC Săvădisla; 
         Zilele de spitalizare realizate sunt în număr de  38429 cu o durată medie de internare 
de 11.49 de zile, din care; 11745 zile de spitalizare realizate pe Secția externă Pneumologie-
TBC Săvădisla, cu o durata medie de internare de 33.95 zile  
         Spitalizarea de zi a înregistrat  un număr de 2731 servicii medicale . 
         În Dispensarul TBC s-au efectuat un număr de 6251 consultații . 
           
        
RESURSE UMANE :  
La capitolul resurse umane , total posturi aprobate în statul de funcții  este de  528 posturi , 
din care ocupate 513 posturi (din care 265 medici rezidenți )  și 15 posturi vacante. 
       În structura personalului medical sunt 43.5 posturi medici din care ocupate 40.5 ; 98 
posturi asistenți medicali, personal auxiliar 64 de posturi din care  26 posturi infirmiere, 
Farmacisti 2 posturi, alt personal cu studii superioare 3 posturi;  Statistica+ registratori+ 
informatician : 6 posturi; Personal de deservire (paza, muncitori, bloc alimentar) 21 
posturi. Personal TESA 13.5 posturi . 
         
INVESTIȚII :  
 
 În anul 2020 Consiliului Județean Cluj , a alocat suma  1000,00 mii lei din care s-a utilizat 
suma de 997.64 mii lei , pentru urmatoarele obiective :  
 

 
Situatia realizarii investitiilor - la 31.12.2020 

   
Nr. 
crt. 

Denumire  U.M. Cantitate 
Valoare 
 cu TVA  

LEI 

suma -  Lei- suma  -Lei- 

decontata neutilizata 

1 
Extindere, etajare cladire existenta 
si amenajare birouri la etaj  

buc 1 
768786 768785,57 0,43 
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2 

Dirigentie Santier pt " Extindere, 
etajare cladire existenta si 
amenajare birouri la etaj  "  

buc 1 

15840 15839,22 0,78 

3 
Sistem de alarmare la incendiu - 
lucrari de  proiectare si instalare  buc 2 185834 185833,22 0,78 

4 
Aparat generator de fux integrat de 
oxigen  buc 1 27000 24990,00 2010,00 

5 

Dirigentie santier sistem alarmare 
la incendiu Pav I  
Cluj ( partial) 

buc 2 2540 2190,27 349,73 
  Total      1000000 997638,28 2361,72 

 
- 768.79 mii lei alocat pentru finalizarea  Lucrărilor de  „ Extindere, etajare clădire 

existentă  și amenajare birouri la etaj- Bloc Alimentar”, + 15.84 mii lei pentru  
Dirigentie de santier . 
 Prin efectuarea acestei investiții s-au restabilit  circuitele funcționale medicale cu 
respectarea normelor igienico-sanitare privind protecția personalului angajat și a 
pacienților față de riscul de îmbolnavire prin tuberculoză pulmonară, si Covid-19. 
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- 185.83 mii lei pentru realizarea sistemului de alarmare la incendiu. 

S-a instalat integral Sistemul de detectare si alarmare la incendiu la Sectia Pneumologie –
TBC Savadisla , la Sectiile Clinice din Cluj s-a realizat instalarea partial,  doar in Pavilionul 
I (cu sectii non Covid ) + 2,2 mii lei Dirigentie de santier sistem de detectare si alarmare la 
incendiu.  

- 24,99 mii lei pentru Aparat generator de flux integrat de oxigen necesar pentru pacientii 
tratați de Covid-19 

   
         Dotări cu aparatură și dispozitive medicale în valoare de 1901.45 mii lei . (  primite de 
la : MS – Banca Mondiala; de la firme private , asociații și fundații ;   din venituri proprii 
ale spitalului ).     
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         Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a alocat suma de 60,00 mii lei pentru 
achizitionarea unei Autoutilitare Dacia Doker Van  , în valoare de  66,57 mii lei , diferența 
de  6,57 mii lei fiind asigurată din veniturile proprii ale spitalului ..   
           
      Execuția bugetară (plăți) pe anul 2020 sunt în sumă de 69399,01 mii lei  
 
      Spitalul nu a înregistrat în anul 2020, datorii restante peste termenul legal de plată.   
 
 
 

Manager 
Dr. Vasile Mureșan 

 


