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                 Spitalul militar din Craiova poate fi considerat primul spital 
„ostăşesc” românesc dat în folosinţă, cel puţin cu o lună înaintea celui 
din Bucureşti.                                                  
          La această concluzie s-a ajuns în anul 2001 prin cercetările de arhi-
vă şi confruntarea diverselor date medico-istorice efectuată de col. (rez.) 
dr. farm. Constantin Jugulescu, secretar perpetuu al Societăţii Române de 
Istoria Farmaciei şi farm. George Mogoşanu, asistent universitar la Faculta-
tea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. 
          Data exactă a dării în folosinţă nu este precizată, dar nu poate fi mai 
târziu de luna august 1831, existând o cerere a comandantului Regimen-
tului 3 din Craiova către Dejurstvă (Cancelaria Statului Major al Oştirii) 
pentru  plata unui spiţer din Craiova, Andrei Schwab, datată decembrie 
1831, pentru datoriile acumulate în ultimele 4 luni, specificându-se că acest 
spiţer mai fusese plătit şi înainte pentru medicamentele acordate oştirii 
(Fond Stabul Oştirii, Dosar 901/1831 fila 2 Arhivele Naţionale Bucureşti). 
După această dată există numeroase documente referitoare la militarii in-
ternaţi, la localurile unde a funcţionat, solicitări de spaţii, înzestrare, repara-
ţii, ajutoare băneşti, instrumentar, etc. 
 
                                                    *  *   * 
          Istoricul spitalului militar din Craiova este strâns legat de evoluţia or-
ganismului militar românesc, de aceea în prezentare vom face scurte refe-
riri şi la acesta. 
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          Pe la începutul secolului al XIX-lea, cu ocazia războiului ruso-turc 
(1806-1812), se înfiinţează în Principatele Române mai multe spitale ru-
seşti, care asigură asistenţa medicală predominant a ostaşilor ruşi, dar şi a 
elementelor autohtone. Spitalul rusesc din Craiova a fost înfiinţat în 1808 în 
casele boierului Priscoveanu şi a funcţionat până în 1830.  
Deşi formaţiune medicală având în componenţă şi români, îngrijind pe lân-
gă răniţii ruşi şi pe cei munteni, spitalul rusesc din Craiova nu poate fi însă 
considerat aşezământ spitalicesc militar românesc. 
          Spitalele ostăşeşti româneşti (numite la acea vreme lazarete – în do-
cumente denumirea de spital al oştirii este folosită concomitent cu cea de 
lazaret), au apărut în strânsă relaţie cu organizarea puterii militare. Războ-
iul ruso-turc din 1828-1829 se încheie cu pacea de la Adrianopol,  urmarea 
fiind promulgarea Regulamentului Organic, care a intrat în vigoare în Ţara 
Românească în luna iulie 1831, iar în Moldova la 1 februarie 1832. Prin 
Tratatul de la Adrianopol s-a recunoscut dreptul Principatelor Române de a 
avea o putere armată proprie, ”Miliţia permanentă” în Muntenia , ”Straja 
pământeană” în Moldova. Ast-
fel, în anul 1831 se elaborează 
Regulamentele Ostăşeşti şi se 
înfiinţează ”Miliţia permanentă” 
formată din 3 regimente. La 
Craiova s-a înfiinţat Regimen-
tul 3 de linie. 
          Prin Regulamentele Os-
tăşeşti elaborate în iulie 1831 
se hotăreşte ca asigurarea me-
dicală a regimentelor înfiinţate 
să se facă prin 3 lazarete şi 
anume la Bucureşti, Craiova 
şi Ploieşti. 
          Documentele de care dispunem din anul 2001 atestă că primul laza-
ret dat în folosinţă este cel din Craiova, în august 1831 (posibil şi mai 
devreme), cu o capacitate de 20 paturi, urmat de lazaretul din Bucureşti la 
13 septembrie 1831, cu capacitate de 40 paturi. 
          Trecerea la darea în folosinţă imediată a Spitalului Ostăşesc din Cra-
iova se datoreşte probabil preluării imobilelor în care funcţionase, până în 
urmă cu un an, spitalul rusesc. Este posibil ca aceste imobile să fi rămas 
casele boierului Priscoveanu. 
          Comandantul lazaretului Craiova era medicul şef al Regimentului 3 
de linie, care avea dublă subordonare: faţă de comandantul regimentului şi 
faţă de ”Comisia doftoricească” de la Bucureşti. 
          Primul medic şef a fost Ignatie Navara (m.1836), încadrat la Re-
gimentul 3 Craiova cu începere de la înfiinţarea lazaretului; despre el se 
ştie că nu era originar din Craiova, fiind cel mai probabil ardelean deoarece 

Defilarea ofiţerilor în garnizoana Craiova 
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îşi începuse studiile la şcoala medico-chirurgicală din Cluj (fără a o termi-
na). Perioada cât a funcţionat ca medic şef al lazaretului a fost scurtă. 
         După plecarea sa, la comanda serviciului medical al regimentului din 
Craiova a fost mutat de la Ploieşti medicul Petre Ferrari (1775-1843), care 
a condus serviciul medical militar craiovean până în aprilie 1832.  
          Între anii 1832-1833 la comanda spitalului a fost dr. Mihai Vilag 
(m.1852), ”magistru în chirurgie”, primul comandant oltean de origine. 
În aceşti doi ani spitalul şi-a dublat capacitatea prin achiziţionarea de noi 
clădiri, ajungând în 1833 la 40 paturi.  
           În perioada 1833-1840 conducerea spitalului a fost asigurată de dr. 
Carol Vasarhely, medic străin, ”magistru în chirurgie, mamoş şi veterinar”, 
adus în ţară în 1832 ca ”medic al doilea” la lazaretul din Ploieşti şi numit 
medic şef al Spitalului Ostăşesc din Craiova în 1833. 
          Pe parcursul acestor ani spitalul a fost instalat în diverse clădiri din 
oraş cum ar fi casele bisericii ”Sf. Troiţa” sau încăperile comisului Iancu 
Grădişteanu. 

          Din 1840 documentele ce fac referire la aşezământul medical militar 
craiovean se împuţinează. Nu se cunoaşte succesorul dr. Vasarhely după 
mutarea acestuia la Spitalul Oştirii din Bucureşti. Se pare că o perioadă de 
câţiva ani a revenit ca medic şef dr. Mihai Vilag. 
 

*   *   * 
          Cu ocazia Revoluţiei din 1848 este amintit la comanda serviciului 
medical chirurgul Tadeus Navara, care nu este aceeaşi persoană cu pri-
mul comandant (mort în urmă cu 12 ani), fără a putea fi negată o legătură 
de rudenie. 
            Personalul lazaretului militar cuprindea la acea vreme, pe lângă 
medicul şef, trei posturi de medic batalionar (în majoritatea timpului neocu-
pate sau ocupate parţial) şi mai mulţi slujitori.  
În vederea asigurării medicamentaţiei se încheia contract cu un spiţer din 
oraş, periodic decontându-se de conducerea oştirii sumele datorate. În ca-

Serviciul  medical 
 
Salon de bolnavi 
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drul spitalului exista un ”punct de spiţerie” cu rol doar de desfacere a 
produselor fabricate în oraş. 
          Imediat după revoluţie, din motive necunoscute, probabil legate de 
redistribuirea efectivelor sau de epidemia de holeră ce a bântuit în armată, 
capacitatea lazaretului Craiova a crescut la impresionanta cifră (pentru acei 
ani) de 200 paturi. Sigur această creştere a impus ocuparea unui alt spaţiu 
sau anexarea mai multor imobile. Spitalul a funcţionat astfel doar câţiva 
ani, după care, tot din cauza dislocărilor de efective (la Craiova a rămas 
doar o companie), s-a redus drastic numărul de paturi, la 20 în 1851, 
schemă păstrată până după 1860. 

Nu s-a descoperit nici un document care să ne indice numele medici-
lor care au activat în cadrul spitalului în perioada 1850-1860. 
 

*   *   * 
          După Unirea Principatelor care a implicat contopirea celor două 
armate,s-a impus o reorganizare pe baze moderne a serviciului militar. Ast-
fel, unirea administrativă a serviciilor sanitare din Muntenia şi Moldova în-
cepe odată cu numirea lui Carol Davila ca inspector general al serviciului 
sanitar, în tot ceea ce priveşte ierarhia şi administraţia spitalelor ambelor 
principate. 

         În 1863 armata este organizată pe trei comandamente (Bucureşti, 
Iaşi, Craiova). Efectivele militare din zonă cresc din nou, impunând mărirea 
capacităţii spitalului. Sunt din nou ocupate mai multe imobile civile din zonă 
şi totuşi ”la Spitalul districtului se aşază şi bolnavi militari cu care s-a ocu-
pat o mare parte din încăperile spitalului”, ceea ce determină oficialităţile 
Craiovei să facă numeroase cereri solicitând construirea unor clădiri speci-
ale pentru Spitalul Militar, cereri rămase din păcate fără rezultat. 
           În anul 1864 se elaborează o nouă lege de organizare a armatei, te-
ritoriul ţării fiind împărţit în patru divizii cu sediile la Bucureşti, Iaşi, Craiova 
şi Galaţi. La fiecare divizie teritorială trebuia să fie numit dintre medicii prin-
cipali ai armatei un şef al serviciului sanitar respectiv, care urma să deţină 
şi funcţia de şef al spitalului militar de la reşedinţa diviziei. De la această 

Spitalul Militar din 
Craiova, pavilion B2. 
A funcţionat majorita-
tea timpului ca secţie 
de boli infecţioase şi 
pnemoftiziologie 
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dată spitalul militar craiovean devine spital de divizie, comandant fiind 
numit med. pr. cl. II-a N. Caligaris (1826-1875).  
          Din anul 1875 se înfiinţează în cadrul spitalului o farmacie divizio-
nară încadrată cu un farmacist cls. II-a, doi farmacişti de clase inferioare şi 
un ajutor subfarmacist. 
 

*   *   * 
          În Războiul pentru cucerirea independenţei de stat din 1877-
1878, în luptele de la sud de Dunăre, personalul Spitalului ostăşesc din 
Craiova a participat în mod efectiv, dovedind un înalt patriotism. Astfel, Di-
vizia 1-a Craiova a fost asigurată de o ”ambulanţă” formată din medicul şef, 
9 medici şi chirurgi, doi farmacişti, un ofiţer de administraţie şi 80 oameni 
din compania sanitară. Pe de altă parte, personalul nedislocat a acordat 

asistenţă spitalicească răniţilor grav, evacuaţi în ţară. 
          După războiul de independenţă urmează o nouă etapă importantă în 
viaţa spitalului militar din Craiova. În anul 1880 capacitatea acestuia era de 
80 paturi, spaţiile în care funcţiona, disparate şi improprii, impunând con-
struirea – de mult cerută – a unui aşezământ spitalicesc modern. Coman-
dantul de atunci, medic de divizie Gheorghe Stavrescu (a condus spitalul 
între 1878 şi 1883), a făcut numeroase demersuri în vederea începerii con-
struirii unui spital extins, situat conform cerinţelor vremii la periferia oraşu-
lui, compus, după modelul englezesc, din mai multe pavilioane. 
 

*   *   * 
          Astfel, în anul 1881, Ministerul de Război cumpără (de la doamna 
Maria M. Poenaru prin actul 677 şi de la comuna Craiova prin actul 571), 
terenul pe care ne ducem şi astăzi activitatea, teren viran la acel mo-
ment, şi se începe construcţia pavilioanelor.  
          Prin noua reorganizare a armatei, în 1883, diviziile teritoriale se 
transformă în Corpuri de Armată, iar spitalele militare de reşedinţă iau ti-

Spitalul Militar din Craiova, 
pavilion B1; a adăpostit 

până după cel de-al doilea 
război mondial secţia 
 chirurgie, apoi ORL şi  

oftalmologie iar din 2007 
secţia Medicină Internă 
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tulatura de Spitale de Corp de Armată, fiind sub autoritatea medicului şef 
de Corp de Armată.  
          Primul comandant al Spitalului de Corp de Armată Craiova a fost 
medic de divizie Ion Vercescu. Spitalul craiovean coordonează şi activita-
tea spitalelor divizionare din Turnu Severin, Slatina şi Piteşti. 
          În perioada 1885-1889 sunt date în folosinţă pavilionul chirurgical 
(pavilionul B1, actual destinat secţiei medicină internă), pavilionul medical 

(pavilionul B demolat în anul 
1990), pavilionul pentru 
dermato-sifilitici (pavilionul B4, 
actual destinat secţiei chirurgie 
şi compartimentului ATI), pavi-
lionul contagioşi (pavilionul B2, 
actual secţia boli infecţioase), 
pavilionul  C în care în prezent 
funcţionează laboratorul clinic, 
laboratorul de medicină pre-
ventivă şi  infecţii nozoco-
miale. 
          Astfel, din 1885 se se-

pară serviciul medical de cel 
chirurgical. În anul 1892 are loc un incendiu la pavilionul chirurgical care 
este dat din nou în folosinţă în 1895. 
În 1893 este terminat şi pavilionul administrativ (pavilionul A, parţial demo-
lat, în prezent compartimentul pneumologie), iar în 1895 pavilionul D ocu-
pat de depozitul sanitar al armatei (pavilion 
lângă strada Caracal), complet demolat 
pentru construirea noilor clădiri ale spitalu-
lui. 
          În 1886 s-a efectuat împrejmuirea 
spitalului, iar în 1889 a fost dată în folosinţă 
instalaţia de apă. 
În 1898 spitalul avea 200 paturi în două 
servicii: medical şi chirurgical. Din 1897 
există un laborator de chimie condus de 
farm. cpt. Gheorghe Constantinescu, căru-
ia i se alătură în 1911 un serviciu de bac-
teriologie. În 1906 apare serviciul de ra-
diologie, se pare că iniţial în cadrul labora-
torului, conducerea fiind asigurată tot de 
farm. cpt. Gheorghe Constantinescu. 
Aparatura era veche, impunând dotarea 
în 1915 cu o nouă instalaţie de radiografie, radioscopie. 
Anul 1914 marchează înfiinţarea serviciilor oculistic (ce includea şi ser-
viciul ORL), de boli contagioase şi dermato-sifilis. 

Serviciul chirurgie, pavilion B2 – sala de operaţii 

Laboratorul de chimie 
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          Perioada anilor 1880-1916 se caracterizează pentru spitalul militar 
din Craiova prin definitiva încadrare şi înzestrare într-o formă care făcea 
posibilă desfăşurarea unei activităţi medico-chirurgicale remarcabile. Aici 
au lucrat unii dintre chirurgii cei mai de seamă ai armatei: Ion Vercescu (a 
imaginat procedeul care îi poartă numele în cura hemoroidală şi a executat 
prima operaţie de hernie), Athanasie Demonsthen (a introdus în 1892 cura 
radicală pentru hernie), Iacob Potârcă, Ion Elian etc. 
Serviciul chirurgical militar craiovean a fost un punct de avangardă în epo-
că, atât prin profesionalismul medicilor, cât şi prin dotarea modernă (sală 
de operaţie cu instalaţie de sterilizat apa, materialul de pansat şi instrumen-
tarul). 
Medicul colonel Grigore Petrescu, unul dintre oftalmologii de seamă ai ar-
matei, în timpul când era şeful spitalului şi al serviciului oculistic a efectuat 
numeroase studii, cercetări şi operaţii oftalmologice. S-au remarcat în ace-
laşi domeniu şi medicii Ion Butză şi Ion Falcan. 
          La 23 noiembrie 1911, col. dr. Ilie Antoniu deschide la spital seria 
întrunirilor ştiinţifice ale medicilor militari din garnizoană cu o conferinţă 
asupra serviciului sanitar în campanie, iar la 2 decembrie 1911, col. dr. Ia-
cob Potârcă prezintă lucrarea „Importanţa lucrărilor de medicina operatorie 
şi anatomie topografică pentru chirurgia operatorie din timp de pace şi răz-
boi“. 
          Dintre medicii care au lucrat în spital în acea perioadă sunt de re-
marcat, în afară de cei menţionaţi: Constantin Gorăscu, Constantin 
Papilian, Nicolae Condemin, Ilie Antoniu, Carp Ionescu, Nicolae 
Becherescu, Aurel Panea ş.a. 
     Vechiul spital devenind neîncăpător, se hotărăşte construirea altuia, 
pentru care în iulie 1916 s-a expropriat un teren de 25 ha. lângă vechiul 
spital. Construcţia nu începe însă din cauza războiului. 
 

*   *   * 
          În primul război 
mondial spitalul a fost eva-
cuat la Galaţi, Botoşani, Tg. 
Frumos şi Bacău. În locul 
său, pe timpul ocupaţiei 
germane, au fost instalate 
magazii pentru materiale. 
Revine pe amplasamentul 
din Craiova în 1919. Tot 
personalul existent a fost 
angrenat în crâncenele în-
cleştări din Moldova, plătind tribut şi în oameni, cea mai importantă pierde-
re fiind cea a medicului colonel Ion Butză, ajuns între timp şeful serviciului 
sanitar de la Marele Cartier General.  

Salon cu răniţi 
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          Conducerea spitalului în perioada analizată a fost încredinţată urmă-
torilor medici militari: Stavrescu Gheorghe (1878-1883), Vercescu Ion 
(1883-1897 şi 1899-1902), Dumitrescu V. (1897-1899), Petrescu Gr. 
(1902-1905), Papilian Gh. (1905-1907) Antoniu Ilie (1908-1912), Potârcă 
Iacob (1913-1916), Elian I. (1916-1917), Gruescu M. (1917-1918). 
          După terminarea primului război mondial, organizarea serviciului 
medical al armatei nu a suferit modificări esenţiale până în perioada pre-
mergătoare celei de a doua conflagraţii mondiale. S-a înmulţit numărul spi-
talelor militare care a ajuns la 35, împărţite pe 3 categorii: categoria I – de 
corp de armată (6), categoria a II-a – de divizie (14), categoria a III-a – de 
garnizoană (14), plus Spitalul Militar Central Bucureşti. 
 

         Spitalul Militar Craiova 
(titulatură pe care o poartă în 
toate documentele oficiale 
începând din 1927) a 
funcţionat ca spital de 
categoria I, cu servicii de boli 
interne, chirurgie, oftalmologie 
(incluzând ORL), dermato-
logie, contagioase, radiologie 
şi laborator. Avea anexată o 
infirmerie de ochi situată în 

afara cadrului spitalului (perioadă cu incidenţă crescută a trahomului). A 
existat o sincopă în activitatea laboratorului de analize între anii 1919-1923, 
perioadă în care s-a apelat la laboratorul de igienă al oraşului, situat la o 
distanţă de 3 km. La data de 1 iunie 1923 se instalează la spital, din iniţiati-
va dr. Titu Nicolin, un laborator de campanie, condus de acesta până în 
1931. 
Îmbunătăţirea dotării serviciului radiologie se face succesiv în anii 1924, 
1926, 1937. 
          În 1929 ia fiinţă un serviciu dentistic, iar în anii 1930-1931 vin în 
spital primii subofiţeri droghişti. Farmacia spitalului deservea şi trupele din 

Spitalul Militar Craiova, pavilion A. 
A adăpostit comanda şi  
administraţia spitalului.  
Parţial demolat în 1990.   

Partea rămasă funcţionează ca 
secţie de pneumologie. 
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garnizoana Craiova. Tot pe lângă spital erau ataşate farmacia Diviziei I şi 
Compania I sanitară. 
          În anul 1936 serviciul dermatovenerice şi serviciul oculistic - ORL se 
mută la cazarma Turnu Roşu. Mult timp spitalul nu a avut ORL-ist, oftalmo-
logul acoperind şi această specialitate. 
Capacitatea spitalului era în anul 1938 de 377 paturi. 
 

*   *   * 
           În timpul celui de al doi-
lea război mondial, Spitalul Mi-
litar din Craiova a funcţionat în 
actualul local, ca spital de zonă 
interioară nr. 224, cu 350 paturi, 
având două anexe: una la Spita-
lul Filantropia şi alta la Spitalul 
Preda. În primăvara anului 1944 

a fost bombardat şi mutat în cazarma ”Alion”, unde a funcţionat până în 
anul 1945. 
     Până în anul 1949, Spitalul Militar Craiova a fost subordonat opera-
tiv Corpului I Armată, iar din punct de vedere administrativ Companiei I 
Sanitare. 
          Şefi ai spitalului în această perioadă au fost următorii medici militari:  
Urdărescu S.(1918-1920), Ionescu Carp (1921-1922), Boculescu Marin 
(1921-1922), Dobrinescu Ioan (1922-1933), Panea Aurel (1933-1937), 
Sărdărescu Ion (1937-1938), Bălan Ion (1939-1940), Becherescu Nico-
lae (1940-1941), Mitran Ilie (1942-1943), Oprean Gheorghe (1943-1945), 
Căpruciu Gheorghe (1945-1946), Gheorghe Ion (1946), Hucan Con-
stantin (1946-1949). 
          După război spitalul a funcţionat cu 300 paturi, având secţiile chirur-
gie, boli interne, boli contagioase, ORL, oftalmologie, dermatovenerice, ne-
uropsihiatrie, farmacie, laborator, stomatologie, triaj, radiologie, structură 
organizatorică ce s-a menţinut până în anul 1962. 
 

*   *   * 

Pavilionul secţiei medicină internă, 
construit în 1885, demolat complet în 
1990. Pe amplasamentul său s-a con-
struit pavilionul D, ocupat în prezent 

de Ambulatoriul de specialitate,  
comanda şi administraţia spitalului 



 11 

          Începând din 1950 atribu-
ţiunile şi sarcinile spitalului cresc 
şi se înmulţesc. Astfel, devine 
organ de dotare şi asigurare ma-
terială pe linie medicală, experti-
ză, îndrumare şi control pe linie 
profesională la unităţile teritoriali-
zate şi for metodologic pentru 
personalul medical din unităţi. 
          În perioada 1951-1960 în 
spital se creează o imagine de 

groază prin evenimentele legate 
de arestarea mai multor medici mi-
litari. În 1951 au fost arestaţi toţi 
medicii şi farmaciştii militari din 
spital cu excepţia col. dr. Mihai 
Vasilescu, şeful secţiei chirurgie şi 
cpt. farm. Dan Basarabescu. Locul 
acestora precum şi a celor trecuţi 
în rezervă anterior, este luat de 

medici tineri, bine pregătiţi profe-
sional, care pentru o perioadă de 
3-4 decenii vor contribui la afirma-
rea prestigiului acestui spital: dr. 
Abagiu Paulian, dr. Lupaşcu Vic-
tor, dr. Popescu Grigore, dr. Pău-
na Nicolae, dr. Drăgătoiu Ioan, dr. 
Enache Vasile, dr. Mărculescu 
Mircea, dr. Orheiu Constantin, 
farm. Moşoiu Ioan şi alţii. 

 
 

Şedinţă ştiinţifică - 1965 

Pavilionul B4. Iniţial a adăpostit secţia de boli 
dermatologice şi sifilis, temporar şi serviciile 

ORL şi boli contagioase. În prezent aici 
funcţionează  secţia clinică de chirurgie. 
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          În anii 1952-1953 a fost construit un nou pavilion (pavilionul B3) cu 
un club şi bloc alimentar la parter şi spaţii pentru două secţii la etaj (neu-
ropsihiatrie şi dermatovenerologie). 
          În perioada 1953-1962  s-au modernizat toate pavilioanele prin com-
partimentări în saloane mici şi 
rezerve iar în 1965 se introduce 
încălzirea centrală. 
Între ani 1959-1968 are loc re-
construirea punctului de control 
(actuala intrare nr. 2), asfalta-
rea aleilor interioare din spital şi 
amenajarea policlinicii. 
         Perioada 1965-1970 este 
perioada când spitalul a fost 
dotat cu aparatură nouă, mo-
dernă, de mare tehnicitate. 
          Perioada  de transformări 
şi modernizări continuă sub conducerea col. dr. Lupaşcu Victor până în anii 
1980 când spitalul avea o funcţionalitate foarte bună şi spaţii exterioare 
amenajate ca un adevărat parc, inclusiv o bază sportivă. 
          Începând din anul 1956, pe lângă Spitalul Militar Craiova funcţionea-
ză cu regularitate în fiecare ciclu de instrucţie, pentru o perioadă de 4 luni, 
şcoala de gradaţi sanitari, până în 1987. 

          Din anul 1971 în spital funcţionează un compartiment de aneste-
zie-reanimare, devenit în anul 1995 secţie ATI, iar în anul 1973 se înfiin-
ţează Dispensarul policlinic al spitalului şi Dispensarul policlinic Ca-
racal, tot în subordinea spitalului. 
          Din 1975 până în 1985 secţia boli interne a fost bază clinică a Facul-
tăţii de Medicină din Craiova, activitatea fiind condusă de col. dr. Abagiu 
Paulian. 
          În 1977 clădirile spitalului sunt grav avariate de cutremurul din 4 mar-
tie, reuşindu-se repararea cu mari eforturi, prin forţe proprii. 
          În anul 1982 s-a organizat sărbătorirea a 150 ani de la înfiinţarea 
spitalului, până în anul 2001 cel mai vechi act cunoscut de atestare a 

Intervenţie operatorie în sala de chirurgie - 1965 

Fostul pavilion D (lângă strada 
Caracal). Construit în 1895 ca 
depozit sanitar al armatei, a 

adăpostit un timp dispensarul 
policlinic, triajul, laboratorul şi 
farmacia spitalului. Demolat 

complet după 1990. 
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funcţionării spitalului fiind adresa nr. 348 din 4 martie 1832 prin care Co-
mandantul Regimentului 3 din Craiova cere un cazan de baie necesar bol-
navilor internaţi în lazaret, dumnealui Vel spătar şi cavaler Ghica. 
          Şedinţele filialei U.S.S.M. sunt de o înaltă ţinută ştiinţifică şi multe ar-
ticole sunt publicate în revistele de specialitate, remarcându-se dr. Abagiu 
Paulian, dr. Lupaşcu Victor, dr. Popescu Grigore. 
          Clădirile tot mai vechi, greu de întreţinut şi reparat fac necesare de-
mersuri tot mai insistente pentru construcţia unui nou spital, demersuri 
efectuate cu succes de comandantul  spitalului, col. dr. Păun Neculai.  
          În această perioadă au fost comandanţi următorii medici militari:  
Ştefănescu Ioan (1949-1953), Sava Vasile (1953-1954), Morărescu Au-
rel 1954-1955, Popovici Radu (1955-1958), Buzatov Petre (1958-1959), 
Vlad Florian (1959-1962), Sporea Anton (1962-1968), Lupaşcu Victor 
(1968-1984), Predescu Cornel (1984-1985), Păun Neculai (1985-1991). 

*   *   * 
          În Revoluţia din decembrie 1989 spre spital s-au tras focuri de ar-
mă din mai multe direcţii, rezultând un rănit grav (s.c. Tuţă Ion - fiind nece-

sară pensionarea aces-
tuia) şi distrugeri de bu-
nuri în special la secţiile 
chirurgie şi ATI. 
 

 
Revoluţia a dat posibili-
tatea reluării examenului 
de secundariat (intrarea 
medicilor pentru specia-
lizare) în 1990 şi ca ur-

mare a promovării acestuia, în spital îşi face apariţia o nouă generaţie de 
medici,  în prezent specialişti cu rezultate profesionale remarcabile. 
          În anul 1991 încep lucrările de construcţie a noului spital şi sunt 
date în funcţiune punctul de transformare a energiei electrice, staţia de 
apă, punctul de control, două alei principale şi în 1996 un pavilion modern 
destinat comenzii şi administraţiei spitalului, policlinicii, stomatologi-
ei, farmaciei, radiologiei, clubului spitalului. 
Pentru  a se efectua aceste construcţii a fost necesară demolarea pavilio-
nului B (boli interne), a pavilionului D de lângă strada Caracal (destinat po-
liclinicii, laboratorului clinic, farmaciei, „triajului”) şi multe redimensionări şi 
redistribuiri de spaţii. Cele mai afectate au fost secţiile boli interne mutată 
în anul 1990  în pavilionul B2, în anul 2000 la parterul pavilionului B3 prin 
recompartimentare a clubului unităţii şi secţia boli infecţioase şi 

Clădiri avariate în timpul 
Revoluţiei din decembrie 

1989 
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pneumoftiziologie ce a ocupat începând din anul 1990 o parte din parterul 
pavilionului B1 şi între anii 1992-2000  a funcţionat ca secţie exterioară la 
Spitalul nr.3 Craiova.  

 
          În perioada 1998-2005, comandat fiind col. dr. Cheiţă Nicolae şi locţi-
itor pentru logistică lt. col. Guţă Laurenţiu, au loc lucrări ample de reparaţii 
şi modernizare la majoritatea clădirilor vechi ale spitalului, în special în cele 
în care se mută secţia boli interne (pavilionul B3 în 1999), secţiile boli infec-
ţioase şi pneumologie (pavilionul B2  în 2000), computer tomograful (pavili-
onul F - clădire la care s-au făcut  modificări şi reparaţii) şi blocul alimentar 
(2001), pavilionul B3 (neurologie, psihiatrie, dermatovenerologie), pavilionul 
C4 pentru serviciul triaj şi unitatea de primiri urgenţe (2002), pavilionul B4 
destinat secţiei A.T.I. şi chirur-
gie (2003), pavilionul A în care 
se mută temporar o parte a 
secţiei O.R.L. (2004). Un efort 
mai deosebit l-a depus col. dr. 
Ciupeanu Mircea pentru repa-
rarea şi modernizarea pavilio-
nului B2, atrăgând sponsorizări 
ce s-au ridicat la aproximativ 
1/3 din valoarea materialelor şi 
lucrărilor realizate.  
          Tot în această perioadă 
s-a înlocuit reţeaua de energie 
electrică din curtea spitalului cu una pe stâlpi de beton, reţeaua de termofi-
care şi alimentare cu apă, s-au turnat noi alei de beton şi s-a realizat îm-
brăcămintea asfaltică a tuturor aleilor spitalului, s-au refăcut bordeiele pen-
tru depozitarea alimentelor, s-a faianţat magazia de alimente, s-a amenajat 
parcare pentru mijloacele de transport ale unităţii, rampa de colectare a 
gunoiului, s-a refăcut gardul de împrejmuire a spitalului, s-a amenajat un 

Actualul pavilion D, dat în folosinţă în 1996, destinat comenzii şi administraţiei 
spitalului, ambulatoriului de specialitate, stomatologiei, radiologiei, farmaciei. 

Pavilion C, destinat tomografului computerizat 
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mijloc de incinerare a deşeurilor medicale, şi multe alte lucrări aferente, 
toate acestea crescând funcţionalitatea şi confortul activităţilor. 
             În perioada 16-18 oct. 2002 s-au organizat Zilele Spitalului Mili-
tar de Urgenţă „ Dr. Ştefan Odobleja” şi Simpozionul – 100 de ani de 
la naşterea lui Ştefan Odobleja. 

 
            Sculptorul Barbu Panaghia a donat spitalului în anul 2004 bustul  
generalului Carol Davila, bust ce a fost aşezat în holul pavilionului adminis-
trativ. 
          În anul 2004 s-au aprobat bani din bugetul Ministerului Apărării Naţi-
onale pentru a efectua 2 lucrări de investiţii – 1.600.000.000 lei pentru lu-
crări de consolidare la pavilionul B1 şi 20.000.000.000 lei pentru  a definiti-
va o construcţie a unui pavilion începută şi neterminată. Lucrările au dema-
rat, prima la sfârşitul anului 2004 şi terminată în 2005 şi a doua la începutul 
anului 2005 şi terminată în 2006.  Un efort deosebit, pentru a putea fi posi-
bile aceste investiţii, a fost din partea col.( rez.) Popescu Alexandru – locţii-
tor pentru logistică al Direcţiei Medicale.  
          Începerea aplicării din 1999 a legii 145/1997 privind asigurările socia-
le de sănătate a dus la schimbări profunde în viaţa spitalului nostru, legate 
în special de finanţare care a început să fie asigurată în cea mai mare par-
te din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Pu-
blice şi Siguranţei Naţionale. Gândirea şi punerea în aplicare a unui „me-
canism  de eficienţă” a tuturor activităţilor a fost principala preocupare a 
conducerii din perioada 1998-2005 şi a fost elementul ce a stat la  baza  
realizărilor acestei perioade. 
           Începând cu 15.12. 2000 are loc separarea secţiei boli infecţioase  şi 
pnemoftiziologie în secţie de boli infecţioase şi secţie de 
pnemoftiziologie. 
           În anul 2000 spitalul îndeplineşte condiţiile de spital de urgenţă şi 
primeşte titulatura SPITAL MILITAR DE URGENŢĂ CRAIOVA, iar prin or-
dinul ministrului Apărării Naţionale nr. MS 149 din 14.09.2001 de SPITAL 
MILITAR DE URGENŢĂ „ DR. ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA având în 

Colectivul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” în 2002 – 
 raport de gardă 
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subordine AMBULATORIUL SPITALULUI şi CENTRUL DE SĂNĂTATE 
MILITAR CARACAL.  
         Procesul de restructurare a armatei început în anul 2000 afectează şi 
spitalul şi în luna ianuarie 2002 se reduc funcţiilor militare (la 8), însă cu 
menţinerea întregului personal în activitate ca salariaţi civili, reducerea sar-
cinilor la mobilizare cu predarea multor materiale de la stoc (activitate de 
mare volum şi responsabilitate). 
          În anii 2000 şi 2001, prin grija Direcţiei Medicale condusă de G-ral de 
Bg. Dr. Chertic Petru, are loc dotarea  în toate secţiile spitalului cu instru-
mentar şi aparatură medicală moderne (aparate radiologice inclusiv C.T. şi 
laborator mobil de radiologie, combine de diagnostic, microscoape operato-
rii, endoscoape, holtere, ecografe, aparatură de laborator), ce a crescut 
foarte mult calitatea actului medical.  

           În luna septembrie 2001 a fost pus în funcţiune tomograful compu-
terizat. 
          Colaborarea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a 
condus la semnarea unui protocol în anul 1999 astfel încât la începutul 
anului 2002 existau în spital 3 şefi de lucrări (dr. Vasile Melinte – epidemio-
logie, dr. Mercuţ Dorin – chirurgie şi dr. Mercuţ Veronica – stomatologie) şi 
asistenţi universitari.  
          În plan ştiinţific începe să se remarce dr. Andriţoiu Alexandru, autor 
de cărţi şi multiple articole, colectivul secţiei oftalmologie şi al secţiei boli in-
terne. 
În prezent în spital sunt peste 15  medici ce au titlul de „doctor în medicină“ 
şi doctoranzi. 
          Din anul 2002, prin Ordin al Ministrului Apărării Naţionale, spitalul 
coordonează şi activitatea medicilor din unităţile militare din teritoriul aron-
dat şi este reprezentantul legal al acestora în raporturile cu CASAOPSNAJ. 
Se înfiinţează  în cadrul spitalului şi 2 cabinete pentru medici de familie. 
Dispare şi posibilitatea „spitalizărilor” în  infirmerii. 
          În anul 2005 prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale                     
spitalul ia titulatura de SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR „DR. 
ŞTEFAN ODOBLEJA”  CRAIOVA. 

Pavilionul B3, construit în 1953. 
În prezent aici funcţionează:  

secţia Psihiatrie, compartimentele 
de Neurologie şi Dermato-

venerologie, blocul alimentar  
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          În anul 2006 se dă în folosinţă un pavilion nou,  demisolul fiind 
atribuit unităţii de primire urgenţe  şi serviciului de statistică şi registratură 
medicală, parterul secţiei oftalmologie şi etajul secţiei O.R.L. 
Tot în acest an are loc o nouă restructurare fiind desfiinţat Centrul de Să-
nătate Militar Caracal, secţiile A.T.I., O.R.L., Oftalmologie, Neurologie,   
Dermatovenerologie, Pneumologie transformate în compartimente, desfiin-
ţată funcţia de medic veterinar şi reducerea ştatului de organizare, fiind ne-
cesară  chiar  desfiinţarea a peste 20 de funcţii încadrate. 
          Anul 2007  înseamnă darea în folosinţă a pavilionului B1 în care s-a 
mutat Secţia Medicină Internă, pavilion la care s-au efectuat lucrări de con-
solidare, ample reparaţii şi modernizare şi de asemenea construită o fru-
moasă fântâna arteziană, situată la intrarea în pavilionul destinat comenzii 
şi administrativului spitalului.  
 
O comparaţie în timp arată: 
 
 1969 2001 2006 
    
Internaţi în spital 6.220 9.581 9.955 
Zile spitalizare                           82.500 87.997 73.667 
Durata medie de internare              13,3 9,7 7,4 
Utilizarea paturilor                        273 236 270,9 
Rulajul 21 24 36,8 
Operaţii chirurgie                         1.332 1.001 1.476 
              ORL 318 424 453 
              Ochi 155 631 1.165 
Consultaţii policlinică 31.021 71.197 87.159 
Radioscopii pulmonare 9.881 11.373 14.194 
Analize laborator 72.490 119.636 121.945 
 
          Perioada 1997- 2007, de când la preşedinţia Filialei Craiova  a Aso-
ciaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Militari a fost ales dr. Andriţoiu Alexandru, 
fire dinamică, se caracterizează printr-o bogată activitate ştiinţifică. Se re-
marcă medici din secţiile medicină internă, chirurgie, psihiatrie, pneumolo-
gie, O.R.L. 
          Medicii noştri au reprezentat cu cinste România şi Spitalul militar din 
Craiova  la manifestări ştiinţifice în ţări ca : S.U.A., Italia, Anglia, Germania, 
Bulgaria, Polonia, Grecia, Austria şi altele. 
           Apariţia revistei filialei  noastre, intitulată „Info AMFMR” , în prima 
parte a anului 2005, a reprezentat un real succes, aflându-se acum în al 3-
lea an al existenţei sale. 
           În ultimii ani, medici ai spitalului au publicat numeroase articole ştiin-
ţifice în Revista de Medicină Militară şi reviste de profil: dr. Andriţoiu Ale-
xandru, dr. Mercuţ Dorin şi colaboratorii, dr. Mercuţ  Georgeta, etc. şi cărţi 



 18 

semnate de aceiaşi medici ca şi de  alţii: dr. Popescu Mihai, dr. Ene Ga-
briela. 
           Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova a or-
ganizat în ultimul deceniu numeroase manifestări ştiinţifice, unele de inte-
res naţional, la care au participat personalităţi marcante ale medicinii ro-
mâneşti. Sunt de amintit în acest sens „Simpozionul naţional de patologie 
infecţioasă al medicilor militari” desfăşurat în perioada 06-08 octombrie 
1999, precum şi „Conferinţa Naţională de Medicină internă cu ocazia întâl-
nirii anuale a medicilor internişti din armata română” care a avut loc în pe-
rioada 10-12 noiembrie 2005, un rol important în organizarea acestei ultime 
manifestări avându-l secţia Medicină internă condusă de lt. col. dr. Vlădaia 
Iovan. 
           În spital funcţionează 3 cabinete de medici de familie, numai unul fi-
ind în ştatul de organizare al spitalului, celelalte fiind cabinete independen-
te. 
          La această dată spitalul are un colectiv de medici în plină maturitate 
profesională, o susţinere administrativă bună, este eficient economic, cu 
adresabilitate  în creştere, deşi efectivele de militari au scăzut în ultimii ani. 
Pavilionul B4 necesită lucrări de consolidare şi reparaţii pentru care s-au 
făcut demersurile necesare. 

          Sprijinul Direcţiei Medicale, a altor structuri din Ministerul Apărării în 
grăbirea acestora lucrări, este imperios necesar. 
          În perioada 2002-2007 au avut loc mai multe modificări ale ştatului 
de organizare a spitalului în cadrul procesului de restructurare a armatei, 
care au implicat un volum crescut de lucrări pe linie de resurse umane, 
sarcini îndeplinite cu mult profesionalism de lt. col. (rez) ec. Mohora Marius. 
          Reorganizare spitalului ca spital de urgenţă cu atribuţii de medicină 
operaţională ROL 2 este o nouă sarcină şi provocare pentru colectivul spi-
talului nostru pentru perioada următoare. 
          Comandanţi în această perioadă au fost următorii medici militari:  
Col. dr.  Dumitrescu Ion (1991-1998), col. dr. Cheiţă Nicolae (1998-
2005), col. dr. Tiţa Cornel Ion (din 2005). 
           
 

Pavilion B, dat în folosinţă în 
anul 2006. Aici funcţionează: 

Unitatea de Primire Urgenţe şi 
secţia Registratură şi statistică 

medicală (parter),  
compartimentul Oftalmologie 

(etaj 1)  
şi compartimentul ORL  

(etaj 2) 
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           Comandanţi ai spitalului 
 

Dr. Ignatie Navara 1831 
Dr.Petre Ferrari 1831-1832 
Dr.Mihai Vilag 1832-1833 
Dr.Carol Vasarhely 1833-1840 
…  
Col. dr. Stavrescu Gheorghe 1875-1883 
Col. dr. Vercescu  Ion 1883-1897 
Col. dr. Dumitrescu 1897-1899 
Col. dr. Vercescu Ion 1899-1902 
Col. dr. Petrescu Gr. 1902-1905 
Col. dr. Papilian  Gheorghe 1905-1907 
Col. dr. Antoniu Ilie 1907-1913 
Col. dr. Potîrcă Iacob 1913-1916 
Col. dr. Elian I. 1916-1917 
Col. dr. Gruescu M. 1917-1918 
Col. dr. Urdărescu 1918-1920 
Col. dr. Ionescu Carp 1920-1921 
Col. dr. Baculescu M. 1921-1922 
Col. dr. Dobrinescu I. 1922-1933 
Col. dr. Panea Aurel 1933-1937 
Col. dr. Sărdărescu Ion 1937-1938 
Col. dr. Bălan Ion 1939-1940 
Col. dr. Becherescu Nicolae 1940-1941 
Col. dr. Mitran Ilie 1942-1943 
Col. dr. Oprea Gheorghe 1943-1945 
Col. dr. Căpruciu Gheorghe 1945-1946 
Col. dr. Hucan Constantin 1946-1949 
Col. dr. Ştefănescu Ioan 1949-1953 
Col. dr. Sava Vasile 1953-1954 
Col. dr. Morărescu Aurel 1954-1955 
Col. dr. Popoviciu Radu 1955-1958 
Col. dr. Buzatov Petre 1958-1959 
Lt . col. dr. Vlad Florian 1959-1962 
Lt. col . dr. Sporea Anton 1962-1968 
Col. dr. Lupaşcu Victor 1968-1984 
Col. dr. Predescu Cornel 1984-1985 
Col. dr. Păun Neculai 1985-1991 
Col. dr. Dumitrescu Ion 1991-1998 
Col. dr.  Cheiţă Nicolae 1998-2005 
Col. dr. Tiţa Cornel Ion 2005- 
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Încadrarea funcţiilor de conducere şi cu responsabilităţi administrative, la 
data întocmirii prezentului istoric, este următoarea:   
  
Comandant col. dr. Tiţa Cornel Ion 
Director medical lt. col. (rez.) dr. Andriţoiu  Alexandru 
Contabil şef mr.(rez.) ec. Murgu Neron 
Director administrativ lt. col.(rez.) ec. Guţă Laurenţiu 
Şef birou resurse umane lt. col. (rez.) ec. Mohora Marius 
Şef secţie clinică de chirurgie lt. col. conf. univ. dr. Mercuţ Dorin 
Şef secţie medicină internă lt. col. dr. Vlădaia Iovan 
Şef secţie clinică boli infecţioase col. (rez.) conf. univ. dr. Melinte Vasile 
Şef secţie clinică psihiatrie col (rez) şef  lucr. dr. Tiugan Alexandru 
Şef compartiment A.T.I. dr. Resceanu Aurelia 
Şef compartiment O.R.L. col.(rez.) dr. Cheiţă Nicolae 
Şef compartiment oftalmologie mr. (rez.) dr.  Mercuţ Georgeta 
Şef compartiment neurologie dr. Mihai Zamfir Emilia 
Şef compartiment pneumologie lt. col. dr. Preda Eugen 
Şef compartiment primire  
urgenţe     

 
dr. Nicola Corina 

Şef secţie registratură şi statisti-
că medicală 

 
cpt. (rez.) Dobre Mihaela 

Şef secţie farmacie lt. col. farm. Belcineanu Daniela 
Şef secţie radiologie şi imagistică     col. (rez.) dr. Tambura Victor 
Şef  laborator computer tomograf      col. (rez.) dr. Demetrian Paul 
Şef lab. radiologie şi imagistică 
ambulatoriu 

 
col.(rez.) dr. Tuţescu Ion 

Şef laborator de analize  
medicale       

 
col. (rez.) dr. Robescu Florin 

Şef lab. medicină preventivă şi           
infecţii nozocomiale 

 
lt.col. dr. Preda Maria  

Şef laborator anatomie  
patologică       

 
dr. Drighiciu Corina          

Consilier juridic jurist  Croitoru Daniel 
Şef birou achiziţii ing. Predoi Dumitru 
Şef serviciu aparatură medicală ing. Spahiu Doru      
Medic de familie dr. Biolan Camelia 
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SCHIŢA CU DISPUNEREA PAVILIOANELOR SPITALICEŞTI ALE  
SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR  

“DR. ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

G 
F 

C 

B B1 

A B2 

B3 
B4 

LEGENDĂ 
 
A – Pneumologie  

B – Urgenţă/ Triaj/ Oftalmologie/ ORL 

B1 – Boli interne 

B2 – Boli infecţioase 

B3 – Neurologie/ Psihiatrie/ Dermatovenerologie 

B4 – Chirurgie/ ATI 

C – Laboratoare 

D – Ambulatoriu/ Administraţie 

F – Tomografie 

G – Punct control 
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Col. dr. Tiţa Cornel Ion 
Comandantul Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „ Dr. Ştefan Odobleja” Craiova 

 

 
Comitetul director al spitalului. De la dreapta la stânga: mr. (rez) ec. Murgu Neron - di-

rector economic; lt. col. (rez) dr. Andriţoiu Alexandru – director medical; col. dr. Tiţa Cor-
nel Ion – comandantul spitalului; lt. col. (rez) ec. Mohora Marius – şef birou resurse 

umane; lt. col. (rez) ec. Guţă Laurenţiu – director administrativ. 
 

 
Colectivul de medici şi asistente şefe al Spitalului Clinic de Urgenţă Militar 

 „ Dr. Ştefan Odobleja” Craiova 
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Lt. col. dr. Vlădaia Iovan 
Şef secţie Medicină internă 

Colectivul de medici şi asistente al secţiei 
Medicină internă 

Lt. col. conf. univ. dr. Mercuţ Dorin 
Şef secţie clinică Chirurgie 

Colectivul secţiei clinice Chirurgie 

Secţia clinică Chirurgie - sala de operaţii 
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Medicii secţiei Psihiatrie şi compartimetului Neurologie. 
De la stânga la dreapta: dr. Mihai-Zamfir Emilia – şef compartiment neurologie;  

col. (rez) şef de lucrări dr. Tiugan Alexandru – şef secţie psihiatrie;  
dr. Răduţ Claudia – medic psihiatru 

Colectivul secţiei Psihiatrie şi al 
compartimentului Neurologie 

Colectivul compartimentului Dermato-venerologie 

Lt. col. dr. Preda Eugen 
Şef compartiment Pneumologie 

Colectivul compartimentului Pneumologie 
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Colectivul compartimentului Oftalmologie 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Colectivul secţiei Boli infecţioase 

Col. (rez) dr. Cheiţă Nicolae 
Şef compartiment O.R.L. 

Colectivul compartimentului O.R.L. 

Mr (rez) dr. Mercuţ Georgeta 
Şef compartiment Oftalmologie 
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Colectivul compartimentului ATI Cabinet stomatologie 
Dr. Dobrin Anca 

Colectivul Unităţii de Primire Urgenţe 

Colectivul secţiei Registratură şi statistică medicală 
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Dr. Comişel Mihai 
Ambulatoriul de specialitate 

Cabinet medicină internă 

Dr. Biolan Iuliana 
Ambulatoriul de specialitate 
Cabinet medicină de familie 

Dr. Bîrjovanu Florica 
Ambulatoriul de specialitate 

Cabinet oftalmologie 

Dr. Călin Cătălin 
Ambulatoriul de specialitate 

Cabinet ginecologie 

Lt. col. farm. Belcineanu Daniela 
Şef secţie Farmacie Colectivul secţiei Farmacie 
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Col. (rez) dr. Robescu Florin 
Şef laborator analize medicale 

Colectivul laboratorului de analize medicale 

Col. (rez) dr. Tambura Victor 
Şef secţie Radiologie şi imagistică 

Colectivul secţiei Radiologie 

Col. (rez) dr. Demetrian Paul 
Şef Laborator tomografie computerizată Laborator tomografie computerizată 
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Dr. Drighiciu Corina 
Şef Laborator anatomie patologică 

Colectivul Laboratorului 
de anatomie patologică 

Comisia de expertiză medico-militară 
Lt. col. (rez) ec. Mohora Marius 

Şef birou resurse umane 

Director medical – lt. col. (rez) dr. Andriţoiu Alexandru şi  
colectivul biroului resurse umane 
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Personal din administratia spitalului 

Personal bloc alimentar Personal serviciul tehnic 

Aspecte de la raportul de gardă pe spital 
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