
    

ISTORIC SPITAL 

PRIVIND ANUL CONSTRUCTIILOR 

SI DARII IN FOLOSINTA A SECTIILOR 
 

 

 

  În anul 1925 a început construirea actualei clădiri a spitalului de boli infecţioase 

(pavilionul vechi), cât şi a clădirilor anexe (actuala centrala termica, spalatorie si 

farmacie a spitalului, precum si magaziile, beciurile etc.).  

     

La 21.09.1932, pavilionul nou construit (actualmente - administrativ, ATI, 

Chirurgie toracica) a avut ca destinaţie internarea bolnavilor cu boli transmisibile, 

inclusiv TBC. 

    

 In  anul 1942, anul dării în folosinţă a pavilionului nou construit pentru bolnavii 

cu TBC, spitalul epidemic a funcţionat cu 50 de paturi pentru boli infecţioase şi 20 de 

paturi pentru bolnavii cu tuberculoză. 

    

  In anul 1971 a inceput construcţia pavilionului nou de boli infectioase (datorita 

nevoii extinderii spaţiului de spitalizare pentru cazurile de boli infectioase) şi a fost dat în 

folosinţă la 01.07.1973.  Între anii 1973-1975 s-au adus imbunătăţiri pavilionului vechi, 

s-a introdus încălzirea centrală şi instalaţia de apă caldă şi rece în fiecare salon, s-a făcut 

trecerea încălzirii pe gaz metan. Prin separarea unui salon cu 28 de paturi s-a creat spaţiul 

de funcţionare al unităţii de terapie intensivă, începând cu data de 09.04.1975, la secţia I-

a , şi 01.02.1978, la secţia a II-a. 

 

In anul 1986 ia fiinta sectia ATI si Chirurgie Toracica, care initial isi desfasoara 

activitatea in cladirea actualului institute de cardiologie, pana in anul 1994,  dupa care 

sunt mutata in cladirea veche Boli Infectioase. 

     

În intervalul decembrie 1974- iunie 1976, s-a constituit pavilionul cu destinaţie de 

labortator clinic (cladire noua Infectioase), dat în folosinţă la 01.03.1977. 

    

  In 1975 se da in folosinta cladirea statie de oxigen si compresoare.  

    

  Tot in anul 1975 se construieste si cladirea “Morga”. 

    

Cladirea Centru de Recuperare Medicala Respiratorie a fost construita in anul 

1935. Initial cladirea a fost proiectata ca si ateliere de reparatie, iar in 2007 (in urma unor 

renovari importante) primeste destinatia de Centru de Recuperare Medicala Respiratorie. 

 

In 2003 se da in folosinta Capela spitalului. 



    

 În anul 2004 s-a înfiinţat în incinta spitalului "V Babeş", funcţionând sub auspiciile 

clinicii de Pneumologie, Centrul de Consiliere şi Renunţare la Fumat. Cladirea a fost 

construita in anul 1935.  

   

 In anul 2008 se da in folosinta cladirea Dispensar TBC. 

 

 

DESCRIERE “ANALITICA” 

 

 

Denumire sectie Anul inceperii constructiei Anul darii in folosinta 

ADMINISTRATIV 1925 21.09.1932 

ATI 1925 1994 (1986 -1994 la 

cardiologie) 

CHIRURGIE TORACICA 1925 1994 (1986 - 1994 la 

cardiologie) 

CENTRALA TERMICA 

SPALATORIE 

FARMACIE 

1925 1933 

PNEUMOLOGIE I SI II  1942 

INFECTIOASE I SI II 

(cladire noua) 

1971 01.07.1973 

TIBI 1971 09.04.1975 

STATIE OXIGEN si 

COMPRESOARE 

1971 1975 

MORGA 1973 1975 

CAPELA - BISERICA  2003 

CENTRU ANTIFUMAT 1935 2004 

CRMR 1935 August 2008 

DISPENSAR TBC  2008 

 

 

 

                                                                  


