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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

Serviciul Administrativ, Tehnic, Transporturi, Pază. Nr. angajați: 37 pers., Șef serviciu: Ing. 

Liculescu Ana 

 

Serviciul Administrativ este compus din : 

-compartiment administrativ 

-compartiment tehnic 

-muncitori intreținere, posturi fixe 

-activitate pază 

 

Obiectul de activitate al serviciului: servicii administrative, întreținere clădiri și dotări, pază și 

transporturi 

 

Sinteza activității pe anul 2018: lucrări de reparații curente în valoare de 429,755,12 lei: 

 Lucrări cablare telefonie fixă   

 Lucrări de modernizare ascensor hidraulic 

 Lucrări de refacere instalație presă de călcat 

 Lucrări de tâmplarie PVC 

 Lucrări de refacere instalații coloane apă Pediatrie si Chirurgie 

 Lucrări de alimentare apă la mașina de spălat industrială 

 Lucrări de montare covor PVC Chirurgie și Terapie Intensivă 

 Lucrări de reparații si renovare spital (igienizări și reparații) 

 Lucrări de confetionare scară metalică demontabilă 

 Lucrări de reparații și zugrăveli interioare ( NPI ) 

 Lucrări de instalații electrice pentru alimentare generator Chirurgie 

Obiective majore pe anul 2018 

1. Reabilitare faţadă şi tâmplării "AMBULATORIUL SPITALULUI DE COPII", înlocuire 

elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structură, construire scară de evacuare (dacă este 

cazul), modificări interioare (necesar flux scară dacă este cazul)”. În curs de obținere autorizație de 

construire. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 

 

2. Reparații capitale, extindere prin închidere terasă etaj 2 și modernizare Secție Pediatrie 

Oncologică – Spital Louis Țurcanu Timișoara (corp C2). Sursa de finantare: Asociația Dăruiește 

Viață.  Durata estimativă a investiției: 18 luni. 
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3. Realizare  ‚Parcare etajata P+3” in curtea Ambulatoriului de Specialitate. In curs de realizare 

PUD. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 

4. Dotare cu 1 compresor  pentru Secțiile Pediatrie, UPU și Onco-hematologie 

5. Dotare cu 1 sistem de transport probe cu vacuum pentru Corpul B aflat in construcție 

6. Dotare cu 1 calandru industrial pentru spălătorie 

7. Dotare cu 2 mașini de spălat industriale pentru spălătorie 

8. Dotare cu 1 autoturism Dacia Duster pentru Serviciul Tehnic-Administrativ.  

 

 

 

 

BLOC ALIMENTAR 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu’’ beneficiază de un bloc alimentar propriu. 

Blocul alimentar cuprinde : 

 bucătăria propriu zisă + anexe 

 bucataria dietetica pentru sugari (biberonerie) + anexe 

Blocul alimentar are în prezent un număr de 26 de posturi din care 3 vacante și are un medic 

coordonator -  prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- Asist. Obrad 

Melinda 

 

 

Obiectul de activitate constă în asigurarea hranei zilnice a pacienților, aparținătorilor internați cât și 

a medicilor care efectuează gărzi. 

 

 

Sinteza activitații : 

Asigurarea hranei zilnice diferențiat astfel : 

- copii 0-3 ani  - 6 mese/zi;  

- copii 3-16 ani 3 mese +2 gustări/zi;  

- însoțitori internați- 3 mese/zi;  

- gărzi – 3 mese/zi. 

Număr de porții pregătite pe anul 2018 este de 179.067 porții cu o valoare alocată de 1.857.465 

 

Obiective pe anul 2019 :         

1. consolidarea clădirii care adăpostește blocul alimentar cât și reparația capitală a tuturor 

spațiilor (pereți; pardoseli; grupuri sanitare) 

2. dotarea blocului alimentar cu un un sistem de ventilație performant  pentru a îmbunătății 

condițiile de muncă în blocul alimentar în special pe perioada verii când sunt temperaturi foarte 

mari  

3. utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou  
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4. achiziționarea unui autoclav pentru sterilizare pentru bucătăria dietetică pentru sugari 

(necesar pentru sterilizare veselei utilizate pentru sugari) 

5. achiziționarea unui robot-malaxor de capacitate mare pentru eficientizarea activității în 

bucătărie. 

6. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite de blocul alimentar prin o aprovizionare 

cu produse alimentare de bună calitate pentru asigurarea unei alimentații echilibrate, diversificate și 

sănătoase pentru pacienții noștri. 

7. instruirea continuă personalului blocului alimentar în ceea ce privește specificul activității în 

alimentația în colectivități prin cursuri de perfecționare adecvate. 

 

 

SPĂLĂTORIE SPITAL 

Componența Spălătorie : 12 spălătorese – activitatea fiind controlată de directorul de îngrijiri – 

Daniela Nicolau 

 

Obiectul de activitate al compartimentului :   

Ansamblul activităţilor desfăşurate în scopul gestionării şi prelucrării lenjeriei de spital, începând cu 

momentul colectării lenjeriei murdare din secţiile unităţii medicale şi până în momentul predării 

produsului finit înapoi pe secţie. 

 

Sinteza activității pe anul 2018 :  

Activitatea desfasurata in acest compartiment, are ca scop, diminuarea riscurile pentru infecţiile 

nozocomiale, de a proteja pacienţii, personalul şi de a preveni contaminarea mediului prin 

asigurarea şi controlul calităţii precum şi prin ameliorarea continua a calităţii serviciilor de 

spălătorie şi pentru crearea confortului psihic al pacienţilor şi personalului faţă de un standard 

hotelier normal. 

→ anul 2018 s-au spălat 119,749 kg lenjerii murdare, comparativ cu anul 2017 când au fost spălate 

104.999 kg lenjerii murdare 

Obiectivul pe anul 2019 : modernizarea spălătoriei și optimizarea activității. Achiziționarea de 

mașini de spălat profesionale și calandru industrial. 
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