
COMPARTIMENT TEHNIC  

 

          - are, în principal, următoarele atribuţii : 

 

1. Coordonarea activitatii atelierelor de întretinere şi reparatii, centralei termice, formatiei de intretinere si reparatii, 

asigurand buna funcţionare a echipelor de întretinere, reparatii şi exploatare a centralei termice, a statiei de oxigen, 

a instalatiilor de apa, instalatiilor electrice; 

2. Intocmeste necesarul anual si planul de aprovizionare cu piese de schimb si materiale de reparatii; 

3. Participarea alaturi de personalul abilitat la incheierea de contracte, urmareste şi raspunde de derularea acestora 

privind realizarea lucrarilor de tip Rc (reparatii curente) si Rk ( reparatii capitale) precum şi interventii la cladirile 

din Patrimoniul construit al unitatii sanitare şi la Instalatiile tehnologice şi netehnologice existente; 

4. Participarea la incheierea de contracte şi urmareste realizarea acestora pentru asigurarea unitatea sanitare cu 

energie electrica, gaze naturale, servicii de apa şi canalizare; asigura exploatarea corecta a acestora şi incadrarea 

în limitale de consum stabilite de actele normative; 

5. Asigurarea şi realizarea conditiilor de microclimat necesare funcţionarii pe timp de iarna a activităţii unitatii prin 

mentinerea centralei termice şi a instalatiilor de ventilatie centralizate, în graficele optime de exploatare; asigura 

şi raspunde de funcţionarea acestora prin realizarea tuturor lucrarilor de revizie tehnica, reparatii curente periodice 

şi întretinere curenta; 

 

6. Participarea la organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitii publice ce au ca obiect execuţia 

sau, după caz, atat proiectarea, uneia sau mai multor lucrari de constructii/reparatii; 

7. Asigurarea cadrului necesar funcţionarii în conditiile legale a activităţii de urmarire a exploatarii instalatiilor sub 

incidenta normativelor I.S.C.I.R. precum şi a aparatelor A.M.C.( aparate de masurare si control) care sunt 

prevazute de legea metrologiei; prin numirea persoanelor responsabile şi asigurarea pregatirii şi atestarii acestora 

. 

8. Asigura şi raspunde de pastrarea în conditiile legii a cartii tehnice a constructiilor din patrimoniul unitatii sanitare; 

8.   Asigura centralizarea referatelor de necesitate pentru anul urmator primite din partea secţiilor,   

compartimentelor, laboratoarelor si comunicarea acestora Compartimentului Achizitii, in vederea                           

intocmirii Programului anual al achizitiilor publice; 

9.  Urmareste şi raspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corecta a cazanelor din centrala termica şi a instalatiilor 

care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a prescriptiilor specifice I.S.C.I.R.; 

10. Urmareste şi raspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului termic conform programuilui pe perioada 

rece; 

11.  Urmareste şi raspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de circulatie a 

agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare; 

12. Controleaza funcţionarea instalatiilor de automatizare, programare, luand după caz masuri de inlaturare a 

defectelor. 

13. Raspunde de pregatirea instalatiilor cu regim special în exploatare pentru verificarile tehnice periodice. 

14. Asigura inlaturarea defectelor la aparatura, instalatiile, utilajele din Centrala termica, Spalatorie, Statia de 

sterilizare, Sectii si compartimente ale spitalului; în cazul în care aceste defectiuni presupun interventia echipelor 

service specializate ale furnizorilor de echipamente, se vor face demersurile necesare pentru anuntarea defectiunilor 

si interventia echipelor service in timp util; 

15.  Asigura legatura permanenta cu echipele service ale furnizorilor de echipamente. 

16. Asigura instruirea personalului din Centrala Termica, Statia de Sterilizare, Spalatorie, privind functiile, modul de 

funcţionare şi exploatarea instalatiilor de automatizare. 

 


