
 

OBIECTIVELE ANULUI 2016 

UN SUCCES AL INTREGULUI COLECTIV DE SALARIATI 

 

 

Incepând cu anul 2015 noul Comitet Director condus de Ec. Oprescu 

Viorel , managerul unitatii , a stabilit obiective care la acel moment erau greu de 

realizat  raportandu-se la ce se intamplase in perioada anterioara . 

 Vă prezentăm situatia acestor obiective realizate in  2015 si 2016 , precum 

si ce ne propunem pentru 2017 si 2018 . 

 

OBIECTIVE STRATEGICE : TERMEN 2015 – 2020 
 

2015 2016 2017 2018 - 2020 

1. Implementare sistem 

informatic integrat  

1. Înlocuirea 

gardului de 

împrejmuire al 

spitalului - 75% 

1. Inlocuirea 

gardului de 

împrejmuire al 

spitalului 25% 

1. Reparaţii capitale 

a 4 pavilioane 

medicale: 

schimbarea 

şarpantei, 

schimbarea ţiglei 

acoperişurilor cu 

tablă Lindab, 

termoizolarea ext. şi 

zugravirea exter. a 

pavilioanelor 

2. Dotari : aparate de aer 

conditonat, PC - uri, 

imprimante 

multifunctionale, masina 

spalat vase, maşina de 

spalat rufe, masina de 

spalat pardoseala 

2. Amenajarea 

aleilor din spital 

prin betonare şi 

bituminare - 75% 

2. Amenajarea 

aleilor din spital prin 

betonare şi 

bituminare - 25% 

2. Amenajarea 

spatiilor de la Bl. E 

si fosta Radiologie 

pentru pacientii 

gatosi (barbati si 

femei) 

3. Reparatii :  

Bloc. 0  

– recompartimentare ,                 

grup sanitar + baie ,     

inlocuire instalatii 

 placare gresie si faianta 

Bloc 1 

 – grup sanitar etaj 

 inlocuire instalati 

placare gresie si faianta 

Bloc 2 – grup sanitar 

parter + iesire  

 Spital 

inlocuire instalatii 

 placare gresie si faianta 

3. Amenajarea a 4 

camere izolatoare  

3. Amenajarea a 3 

camere izolatoare 

 



Bloc 5  

-  grup sanitar parter 

 inlocuire instalatii 

 placare gresie si faianta 

4. Inlocuirea 

carucioarelor si a căzilor 

din sala de mese 

4. Amenajarea in 

Pav. 0 şi 1 a câte 

unui salon cu grup 

sanitar propriu şi 

placarea cu gresie a 

saloanelor 

respective – 50% 

4. Amenajarea in 

Pav. 0 şi 1 a câte 

unui salon cu grup 

sanitar propriu şi 

placarea cu gresie a 

saloanelor respective 

– 50% 

 

5. Igienizare bloc 

alimentar 

5. Înlocuirea 

caloriferelor din 

tablă cu modele de 

calorifere din fontă 

la Pav. 

Administrativ, 

Psih.7 şi Psih.8 

5. Reparaţii capitale 

a 4 pavilioane 

medicale: 

schimbarea 

şarpantei, 

schimbarea ţiglei 

acoperişurilor cu 

tablă Lindab, 

termoizolarea 

exterioară şi 

zugravirea 

exterioară a 

pavilioanelor 

 

6. Igienizare interioare 

pavilioane 0-8 
6. Schimbare 

pardoseala - parchet 

melaminat (turnare 

şape autonivelante) 

Pav. Administrativ 

– 75 % 

6. Schimbare 

pardoseala - parchet 

melaminat (turnare 

şape autonivelante) 

Pav. Administrativ – 

25 % 

 

7. Reabilitare acoperiş si 

jgheaburi ape pluviale la 

toate clădirile. 

7. Schimbare Reţea 

electrică interioară 

7. Reparaţii capitale 

a Pav. Triaj şi 

Cabină poartă : 

schimbarea 

şarpantei, 

schimbarea ţiglei 

acoperişurilor cu 

tablă Lindab, 

termoizolarea 

exterioară şi 

zugravirea 

exterioară a acestora 

 

8. Igenizare si reparatii 

bucatarie + sala de mese, 

inlocuire masini de gatit.  

8. Schimbare Reţea 

termică interioară 

8. Achizitie 

Autosanitara cu 

minim de dotari. 

 

9. Cresterea numarului de 

cursuri de instruire interna 

ale personalului cu 10 % 

fata de anul precedent.  

 

9. Repararea 

sistemului de 

evacuare a apelor 

uzate, precum şi 

racordarea la 

9. Reabilitarea 

sistemului de 

alimentare cu apă 

din interiorul 

spitalului 

 



sistemul centralizat 

de canalizare - 

comunal 

10. Acreditarea spitalului 

 

10. Achiziţionarea 

Maşină spălat vase 

şi amenajarea 

spaţiului unde 

aceasta se montează 

prin schimbarea 

instalaţiei electrice, 

a conductelor de 

apă, precum şi 

placarea cu gresie şi 

faianţă a locului 

respectiv 

  

 

 Tot ce s-a realizat este important pentru pacienti si salariati , dar doua 

obiective si anume “ Schimbare retea termica interioara “ si “ Repararea 

sistemului de evacuare a apelor uzate prin racordarea la sistemul centralizat 

de canalizare comunal “ vor schimba hotarator conditiile hoteliere din spital . 

 Cum s-a reusit aceste schimbari ?  S-a aprobat de Ministerul Sanatatii 

primul obiectiv pentru care era prevazuta suma de 1680 mii lei . 

 Prin licitatie corecta la primul obiectiv a ramas disponibila suma de 430 

mii lei , prin care am solicitat-o la Ministerul Sanatatii pentru a fi realizat si cel 

de-al doilea obiectiv “ Repararea sistemului de evacuare a apelor uzate “ care a 

fost dat in folosinta in aceste zile de sfarsit de an . 

 Vom continua si in 2017 sa realizam obiective care vor “ schimba locatia 

spitalului “ ramanand de domeniul trecutului imaginile cu fostul spital de la 

Poiana Mare . 

 Se va inlocui tot gardul de la strada , amenajarea drumului de la poarta Nr. 

2 , fiecare bloc va avea o camera pentru izolator , vom incepe schimbarea 

acoperisurilor  la pavilioane si reabilitarea sistemului de aducere a apei atat 

pentru consum cat si hidrantii pentru incendiu .     

 Dintre aceste obiective programate in anul 2017 am solicitat fonduri de la 

Ministerul Sanatatii pentru schimbarea acoperisului , termoizolarea exterioara , 

zugravirea pavilioanelor si pentru sistemul de alimentare cu apa. 

 Comitetul Director ureaza intregului personal un “ An Nou plin de 

bucurii cu multe realizari  , si “             

                          “ LA MULTI ANI ! “  
 

 

 

M A N A G E R , 

- Ec. Oprescu Viorel - 

 


