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Amenajare vestiar pacienți Gabor Aron             

Reparații curente centrale termice Covasna             

Reparații băi secție exterioară orășenesc Covasna             

Reparații paviment  Gabor Aron sală de sport, ginecologie, camera 

de gardă , ambulator integrat  
            

Reparații magazia de alimente orășenesc Covasna             

Reparații spălătorie orășenesc Covasna             

Reparații sala de sport orășenesc Covasna             

Reparații ambulatoriu integrat              

Reparații  asfaltat Gabor Aron             

Schimbarea mobilierului degradat             

Înlocuirea lenjeriei neconforme             

Reparații loc adunare protectie civilă secții exterioare Covasna și 

Întorsura 
            

Zugrăvirea saloanelor pacienților             

Înlocuire corpuri de iluminat exterior             

Înlocuire corpuri de iluminat interior economice             

Reparații sisteme termice Sediul Central             

Reparații acoperiș Baza de tratament, clădire Întorsura Buzăului             

Schimbare tâmplărie Întorsura Buzăului ptr. facilitarea accesului cu 

căruciorul a pacienților  
            

Reparații Jgheaburi Vila E, vila D, Întorsura Buzăului             

Reparații lifturi sediul central și orășenesc Covasna             

Reparații curente bloc alimentar sediul Central și orășenesc Covasna             

DALI Bazin hidroterapie             



 

 

DALI Pavilion central             

DALI Vila E              

DALI instalații electrice             

DALI în vederea obținerii autorizațiilor de incendiu             

DALI Bazin hidroterapie             

DALI Pavilion central             

Achiziționarea de echipamente medicale conform referatelor de 

necesitate și notei de fundamentare aprobate din fondurile 

Ministerului Sănătății 

            

Achizitionarea de echipamente medicale conform proiectului  POIM              

Eficientizarea organigramei, stabilirea modului de subordonare, 

trasarea generală a responsabilităților, alături de fișa postului. 
            

Analiza statului de funcții, stabilirea și normarea numarului de 

personal, 

identificarea de noi modalităţi de planificare a personalului medical 

pentru eliminarea depăşirii permanente a duratei legale de lucru care 

are efecte în timp asupra capacității de concentrare a persoanelor 

implicate.  

            

            

Demararea procedurilor de scoatere la concurs a posturilor vacante 

aprobate în statul de funcții. 
            

Pregătirea profesională a personalului în colaborare cu Sindicatul 

Sanitas, OAMMR, formatori proprii, instituții specializate. 
            

Revizuirea și implementarea procedurii managementului riscului             

Evaluarea periodică a chestionarelor de satisfacție a pacienților             

Monitorizarea activității blocului alimentar, îmbunătățirea regimurilor 

alimentare prin alocarea de resurse suplimentare din venituri proprii: 
            

Stabilirea unor echipe de promovare a unui stil de viață sănătos: 

alimentație sănătoasă, educație sanitară și prevenție, igiena 

personală, odihna, renunțarea la fumat, băuturi alcoolice și 

carbogazoase, droguri, promovarea activităților fizice, sănătatea 

mintală, promovarea dezvoltării individuale 

            


