SPITALUL JU D EJEAN DE URGENJA
„SFA N T U L IOAN CEL NOU" SUCEAVA
DISPOZITIE NR.712
Din data de 13.10.2016
Ec RTmbu Vasile-m anager al Spitalului Judetjean de Urgentja,, Sfantul
loan cel N o u „ Suceava;
Avand in vedere referatul nr. 32251din data de 13.10.2016
Tntocmit de catre d-na director medical dr. Doina Elena Ganea prin care
solicita m reactualizarea component;ei Comisiei pentru evaluarea aparaturii.
Avand in vedere Hotararea nr. 2139 din 30 noiem brie 2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea §i duratele normale de functjionare a
m ijloacelor fixe §i Hotararea nr. 496 din 14 mai 2008 privind modificarea
anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
In tem eiul Legii nr.95/28.04.2006 privind reforma Tn domeniul sanatat;ii
republicata;
DISPUNE:
A r t .l. Se constituie la nivelul spitalului comisia pentru evaluarea
aparaturii §i are urm atoarea component^:
Pre§edinte - Bioinginer Vicoveanu Drago§ Ionut;-sect;ia A.T.I.
Membri: - Dr. C ristof Mihai Sim uca-m edic prim ar sect;ie Chirurgie Generala
- Tehn. Gem anar Elena M irela-Laborator Radiologie §i Imagistica
Medicala
Secretar: Ing. Murariu Lacramioara Mariana-Serv. Ad-tiv
Art. 2. Persoanele nom inalizate la a rt.l au urm atoarele atributjii:
- Analizeaza lunar starea aparaturii §i tehnicii medicale din dotare,
deficientele, defeciunile §i modul de utilizare;
- Evalueaza raportul cost/beneficiu pentru aparatura §i tehnica
m edicala, im plicata in achizitjiile contractate cu CAS;
- Propune rem edieri, Tnlocuitori sau achizitjii pentru a create
performan^ele §i pentru a obtjine criteriile corespunzatoare serviciilor
respective;
Art. 3. De ducere la mdeplinire a prezentei dispozitjii raspund membrii
comisiei nom inalizati la art. 1;
Art. 4. Cate un exem plar din prezenta dispozi^ie va fi com unicat fiecarui
membru al com isiei.
Art. 5. La data de 13.10.2016 Tnceteaza aplicabilitatea Dispozitiei nr.
264/31.05.2011.
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