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Structura  Spitalului Municipal Toplița pe secții și compartimente, aprobată prin Dispozitia 
nr.582/2022 

 
I. Secția Medicină Internă - se află situată  la etajul I a clădirii centrale , situată  în str.Victor Babes,nr.3 și are 
în structură 71 paturi, din care: 50 paturi  acuți, 2 paturi cronici, 2 paturi compartiment cardiologie, 2 paturi 
compartiment pneumologie, 13 paturi compartiment pneumologie COVID – 19, 1 pat DTA COVID. 
 
Activitatea personalului din cadrul secției  medicină internă este coordonată de : 
 
COMAN LENUȚA – medic primar  medicină internă, șef secție 
PIȚ GABRIELA       –  asistent medical  șef   
 
Lista medicilor care desfășoară activitate în cadrul secției : 
 
1. dr.Coman Lenuța – medic primar medicină internă,șef secție 
2. dr.Citirigă Maria Adriana – medic primar medicină internă,competență ecografie general,ecografie 
vasculară 
3. dr.Șuteu Alina Andreea – medic specialist medicină internă 
4. dr.Stanca Petronela -  medic specialist medicină internă,competență ultrasonografie generală 
5. dr.Otvos Moldovan Andrada – medic specialist medicină 
6. dr.Călugăr Alexandra – medic specialist cardiolog  
7. dr.Gliga Ioana – medic specialist pneumolog 
8. dr.Hojda Ancuța Laura – medic specialist neurolog 
 
Personal mediu sanitar  – 15 
Personal auxiliar sanitar – 12 din care: 8 infirmiere + 4 îngrijitoare 
 
Secția  Chirurgie Generală  se află situată  la etajul II a clădirii centrale , situată  în str.Victor Babes,nr.3 și are 
în structură 30 paturi,din care: 25 paturi chirurgie generală,3  paturi compartiment ortopedie-traumatologie, 
2 paturi compartiment urologie. 
 
II.CIOBANU DUMITRU – medic primar chirurgie generală, șef secție 
PRINȚ MARIA                -   asistent medical șef 
 
Lista medicilor care desfășoară activitate în cadrul secției : 
 
1.dr.Ciobanu Dumitru – medic primar chirurgie generală, șef secție,competență chirurgie laparoscopică 
2.dr.Ioniță Alexandra - Dorina – medic primar chirurgie generală,Doctor în Stiințe Medicale 
3.dr.Ioniță Teodorian -  medic specialist chirurgie generală 
4.dr.Vizitiu Mihaela Alina – medic specialist chirurgie generală 
5.dr.Vizitiu George Alexandru – medic specialist chirurgie generală 
6.dr.Mare Ioan – medic primar ortopedie-traumatologie 
7.dr.Vacariu Andrei Alexandru – medic primar urolog, competență ultrasonografia aparatului urinar la adulti 
 
Personal mediu sanitar  – 12 
Personal auxiliar sanitar –  8 din care : 5 infirmiere + 3 îngrijitoare 
 
BLOC OPERATOR - se află situat  la etajul II a clădirii centrale , situată  în str.Victor Babes, nr.3 și are în 
structură 3 săli de operație. 
 
Personal mediu sanitar  –  4 
Personal auxiliar sanitar –  2 din care : 1 infirmiere + 1 îngrijitoare 
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III.Secția  Obstetrică - Ginecologie   se află situată  la etajul III a clădirii centrale , situată  în str.Victor 
Babes,nr.3 și are în structură 28 paturi,din care: 20 paturi obstetrică-ginecologie,8 paturi compartiment 
neonatologie. 
 
GHEORGHIASA COSTEL IULIAN – medic specialist obstetrică-ginecologie, șef secție 
SZASZ MONA           -   asistent medical șef 
 
Lista medicilor care desfășoară activitate în cadrul secției : 
 
1.dr.Gheorghiasa Costel Iulian  medic specialist obstetrică ginecologie, șef secție,competență ultrasonografie  
obstetricală și  ginecologică 
2.dr.Biriș Miriam - medic specialist obstetrică ginecologie, competență ultrasonografie  obstetricală și  
ginecologică 
3.dr.Fandi Anas  -  medic specialist obstetrică  ginecologie,competență chirurgie laparoscopică ginecologică 
4.dr.Gheorghe Mihai - medic specialist obstetrică ginecologie, competență chirurgie laparoscopică 
ginecologică, ultrasonografie  obstetricală și  ginecologică 
5.dr.Hângan Loredana Paula – medic specialist neonatolog 
 
Personal mediu sanitar  – 12 
Personal auxiliar sanitar –  8  din care : 5 infirmiere + 3 îngrijitoare 
 
 
IV.Secția  Pediatrie   se află situată  la etajul IV a clădirii centrale , situată  în str.Victor Babes,nr.3 și are în 
structură 25 paturi,din care: 3 paturi pentru pacienții COVID - 19. 
 
VAJDA HEGYI CSILLA – medic primar pediatru, șef secție 
ONICA LUCICA           -   asistent medical șef 
 
Lista medicilor care desfășoară activitate în cadrul secției : 
 
1.dr.Vajda Hegyi Csilla – medic primar pediatru, șef secție 
2.dr.Szasz Adel – medic specialist pediatru 
3.dr.Avram Alexandra Loredana – medic specialist pediatru 
 
 
Personal mediu sanitar -  9  
Personal auxiliar sanitar –  8  din care : 5 infirmiere + 3 îngrijitoare 
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