
Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii: 

 

Sediul central Str. Moţilor 
 Secţia clinică Pediatrie I - din care: 

 compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice  
 compartiment cardiologie                 
 compartiment endocrinologie     
 compartiment hematologie      
 compartiment reumatologie      

 Compartiment Genetică medicală                       
 Secţia clinică Chirurgie şi Ortopedie pediatrică - din care: 

 compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă               
 Secţia clinică ATI                   
 Compartiment clinic ORL                   

Clădire str. Crişan 
 Secţia clinică Pediatrie II - din care: 

 compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice     
 compartiment cardiologie         
 compartiment hematologie-oncologie pediatrică   
 compartiment neonatologie patologică                          
 compartiment  gastroenterologie 
 compartiment reumatologie          

 Secţia  Nefrologie pediatrică - din care: 
 compartiment toxicologie                  
 compartiment terapie intensivă                                             
 compartiment dializă peritoneală                     

 Staţie hemodializă                   
Clădire str. Câmpeni 

 Secţia clinică Pediatrie III - din care: 
 compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice  
 compartiment cardiologie                 
 compartiment alergologie si imunologie clinica    

Clădire – str. Donath 

 Secţia clinică Neonatologie-Prematuri                

Clădire – str. Victor Babes 

 Secţia clinică Neurologie pediatrică               

Clădire – str. Ospătăriei 
 Secţia clinică Psihiatrie pediatrică - din care: 

 compartiment toxicomanie-dezintoxicare           
 Staţionar de zi psihiatrie                                                                               

Clădire – str. Haşdeu 
 Secţia Pneumologie pediatrică - din care: 

 compartiment  TBC                         
 Secţia Pediatrie IV (recuperare nutriţională şi metabolică a sugarului şi copilului mic)  

_ 
 

 Unitate Primire Urgenţe (UPU)  
 Centrul de sănătate mintală (CSM) 
 Unitatea de transfuzie sangvină UTS 1 - str. Moţilor nr.68 
 Unitatea de transfuzie sangvină UTS 2 - str. Crişan nr. 3-5 
 Bloc operator – cu 5 săli de operație 
 Farmacie 1 (în locația Clinicii Pediatrie I) 
 Farmacie 2 (în locația Clinicii Pediatrie III) 
 Sterilizarea 
 Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
 Laborator de analize medicale 
 Laborator genetică medicală 
 Laborator radiologie şi imagistică medicală  



 Laborator explorări funcţionale  
 Laborator endoscopie digestivă 
 Serviciul de anatomie patologică cu următoarele compartimente:  

-compartiment citologie 

    - compartiment histopatologie 

    - prosectura 

 Laborator imunologie şi alergologie 

 Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament) 

 Compartiment endoscopie bronşică 

 Compartiment explorări audio-vestibulare 

 Compartiment asistenţă socială 

 Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

 Cabinet oncologie si hematologie pediatrică (în cadrul secției Clinică Pediatrie 2) 

 

 

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile: 

o pediatrie 

o genetică medicală 

o gastroenterologie 

o nefrologie pediatrică 

o neurologie pediatrică 

o psihiatrie pediatrică 

o chirurgie şi ortopedie pediatrică 

o cardiologie 

o endocrinologie 

o ORL 

o hematologie  

o psihologie 

o pneumologie 

o recuperare, medicină fizică şi balneologie 

o audiologie 

o reumatologie 

 

 

La nivelul spitalului mai funcţionează: 

o Centrul pentru diagnosticul ambulator al bolilor digestive şi hepatice 

o Centrul de medicină al adolescentului 

o Centrul regional de genetică medicală Cluj cu judeţele arondate: Cluj, Bistriţa-

Năsăud, Mureş, Sibiu,Covasna, Harghita, Braşov (conform Ordinului MS nr. 

1.358 din 13 noiembrie 2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală - 

anexa 1) 

o Centrul regional de mucoviscidoză cu judeţele arondate: Cluj, Alba, Bistriţa-

Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu (conform Ordinului MS nr. 247 din 

16 martie 2006 privind înfiinţarea unor centre regionale de mucoviscidoză (anexa). 

o Centrul Antitoxic Regional pentru copii Cluj - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 

Copii Cluj-Napoca - pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest, cu județele 

arondate: Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj (conform 

Ordinului MS nr. 1808/2007 privind înfiinţarea centrelor antitoxice regionale 

pentru copii – anexa). 

o Compartiment statistică medicală 

o Structura de management al calității serviciilor de sănătate  

o Compartimente funcţionale 

 


