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MISIUNE:

A contribui la succesul partenerilor noștri prin 
facilitarea de a se focaliza pe core-businessul lor, prin 
preluarea activităților de operare a infrastructurii fizice.

A deveni unul din cei mai însemnați furnizori autohtoni 
pentru operarea infrastructurii fizice al intreprinderilor 
mijlocii și mari. În etapa următoare dorim să prestăm 
servicii și pe plan internațional.

VIZIUNE:



MEDLINE ÎN CIFRE:

� Înființat în anul 1994

� Acoperire a peste 80% din teritoriul țării

� Prezență în peste 120 de localități;  peste 300 puncte de lucru

� Gestionăm zilnic peste 1.000.000 mp

� Coordonăm peste 500 de angajați în toată țara

� Nr. 1 în Ardeal și în top 10 la nivel național

� Certificare ISO 9001 (calitate) din anul 2004 



Sediu social

400380 Cluj-Napoca, Str. Ilie Măcelaru nr. 33

tel: (+4)0372-749.475

fax: (+4)0264-599.250

e-mail: office@medline.com.ro

Reprezentanţţţţă zona sud-est 

010715 Bucureşti, Calea Griviţei nr. 337 A, sc. A, ap. 2

tel: (+4)0733-104.222

fax: (+4)021-223.13.17

Reprezentanţţţţă zona vest 

410519 Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 1, Oradea Plaza

tel: (+4)0722-604.662

fax: (+4)0359-431.023 

ACOPERIRE NAŢŢŢŢIONALĂ – S.C. MEDLINE COM S.R.L.



CÂTEVA DOMENII DE APLICABILITATE

� Sedii administrative și clădiri de birouri

� Centre comerciale și de retail

� Domeniul industrial

� Domeniul hotelier 

� Domeniul spitalicesc

� Centre sportive și de recreație



TIPURI DE SERVICII

� Mentenanța tehnică a clădirilor

� Servicii integrate de curățenie 

� Lucrări de alpinism utilitar

� Întreținere spații verzi

� Servicii DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție)

� Furnizare produse igienico-sanitare, comercializare produse protecția muncii

� Logistică și manipulare în depozit

� Consultanță

� Măsurători mediu

� Curățenii de întreținere
� Curățenii speciale

� Instalații termice
� Instalații aer condiționat
� Instalații electrice
� Instalații sanitare, apă, canal
� Feronerie
� Dispozitive de ridicat, lifturi, macarale
� Amenajări interioare



MENTENANŢŢŢŢA TEHNICĂ A CLĂDIRILOR

� Instalații termice (centrale, aerisire, ventilație, retea)

� Instalații AC (aer conditionat), aparate, sisteme compuse

� Instalații electrice (joasă tensiune – max.400 v ca)

� Instalații sanitare, apă, canal,

� Dispozitive de ridicat, lifturi, macarale

� Feronerie (uși, geamuri, porti)

� Amenajări interioare



CURĂŢŢŢŢENIE DE ÎNTREŢŢŢŢINERE CLĂDIRI DE BIROURI

� Curăţenie de întreţinere zilnică în spaţiile administrative: 
birouri, săli de conferințe

� Curăţatea toaletelor, a bucătăriilor și a spațiilor comune
� Umplerea dozatoarelor cu consumabile
� Curăţenii generale planificate
� Spălat mochete şi tapiserii scaune
� Spălat geamuri şi vitrine
� Spălat faţade, lucrări de alpinism utilitar
� Curățarea căilor de acces, parcărilor şi a spaţiilor verzi



CURĂŢŢŢŢENIE DE ÎNTREŢŢŢŢINERE

� Curăţarea şi  întreţinerea  pardoselilor

� Curăţirea căilor de acces, parcărilor şi a spaţiilor verzi

� Curăţirea în clădiri administrative

� Curăţatea toaletelor , a bucătăriilor și a spațiilor comune

� Umplerea dozatoarelor cu consumabile



CURĂŢŢŢŢENII SPECIALE

� Spălare mochete, covoare, tapiserii

� Spălare geamuri şi faţade

� Lucrări de alpinism utilitar

� Impregnare şi tratare pardoseli

� Curăţarea căilor de acces, alei, parcări

� Cosmetică auto, spălare jaluzele verticale

� Îndepărtare grafitti, gume de mestecat

� Curăţare şi sablare cu gheaţă carbonică

� Curăţare instalaţii şi utilaje

� Curăţare sisteme de ventilaţie

� Curăţare calculatoare



INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGII ECOLOGICE

Curățare
cu gheață carbonică

Curățarea
sistemelor de ventilație

Mașini de spălat 
automate Tennant T16 

ecH2O



INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGII INOVATOARE

activeion Îndepărtare graffitiROTOFAST



ÎNTREŢŢŢŢINERE SPAŢŢŢŢII VERZI

� Întreținere gazon şi lucrări de peisagistică

� Udare și fertilizare periodică, tundere, 

tratamente împotriva dăunătorilor

� Întreținere plante, arbori și garduri vii 

� Întreținere lacuri, cascade și cursuri de apă, 

tratamente specifice pentru apă



DERATIZARE, DEZINFECŢŢŢŢIE, DEZINSECŢŢŢŢIE

� DEZINSECŢŢŢŢIA: Decontaminare a mediului de sursele de microbi, împiedicând degradarea obiectelor  din 
habitatul  uman,  precum și starea de sănătate a oamneilor.

� DERATIZAREA: Eliminarea rozătoarelor dăunătoare poate fi făcută în formă ecologică, chimică sau mixtă.

� DEZINFECŢŢŢŢIA: Distrugerea microorganismelor patogene (în proporţie de 99,99%). Dezinfecția se aplică în 
cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este 
necesară.



FURNIZARE PRODUSE IGIENICO-SANITARE

COMERCIALIZARE  PRODUSE DE PROTECŢŢŢŢIA MUNCII



� ridicare şi manipulare în cadrul depozitelor

� operare linii de producţie

� ambalare produse

� încărcare / descărcare camioane

� asigurare personal laborant

LOGISTICĂ ȘI MANIPULARE ÎN DEPOZIT



CONSULTANȚĂ

� Pentru servicii de curățenie

� Pentru mentenanță tehnică

� Pentru eficientizarea costurilor de operare a infrastructurii fizice:

� Analiză costuri consum energetic
� Analiză mod de consum
� Analiza securităţii de alimentare cu energie electrică
� Consultanţă în selectarea furnizorului  de energie electrică
� Consultanţă/asistenţă în procesul de contractare

MĂSURĂTORI MEDIU
� Măsurarea gradului de poluare fonică

� Măsurarea gradului de radiaţii



PROFESIONALISM ŞŞŞŞI RECUNOAŞŞŞŞTERE,   RĂSPUNDERE ŞŞŞŞI SIGURANŢŢŢŢ

În anul 2004  MEDLINE COM S.R.L. a implementat 

Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008, certificat 

de renumita firmă TÜV CERT Thüringen şi ulterior de SYS CERT.

MEDLINE COM S.R.L. încheie anual o poliţă 

privind asigurarea de răspundere civilă în 

valoare totală de peste 80.000 euro. 



REZULTATELE MUNCII NOASTRE 

GENEREAZĂ 

SATISFACŢŢŢŢIA ŞŞŞŞI FIDELITATEA 

CLIENŢŢŢŢILOR 


