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CONTINUTUL PROCEDURII 

F-PS-00-04 

 

1.0. SCOPUL 

Procedura are ca scop organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prelevare, transport şi, 

păstrarea/depozitarea probelor în cadrul procesului de autocontrol din cadrul organizatiei. 

2.0. RISCUL ASOCIAT 

Riscul de a aparea toxiinfectii alimentare si infectii nosocomiale. 

3.0. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică activitatilor de prestare servicii spitalicesti desfasurate in cadrul 

organizatiei 

4.0. DOCUMENTE DE REFERINTA 

4.1. SR EN ISO 9001 :2015 – Sisteme de management al calitatii 

4.2. SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului  

4.3. SR ENISO 45001:2018(OHSAS 18001:2008) – Sisteme de management 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

4.4. SR EN ISO 22000:2005 – Sisteme de management al sigurantei alimentelor 

4.5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

4.6. Ordin nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de 

funcționare 

4.7. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității 

serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului 

Sănătății și a autorităților administrației publice locale 

4.8. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei 

de evaluare și acreditare a spitalelor 

4.9. Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii 

autorizaţiei sanitare de funcţionare 

4.10. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice 
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4.11. Ordin nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare 

4.12. H.G. nr. 140 / 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-

cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 

4.13. Ordin nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2018 – 2019 

4.14. Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile 

sanitare a informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea 

modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui 

de al II-lea ciclu de acreditare. 

4.15. Regulamentul (CE) nr. 178/28.01.2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii 

Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul 

siguranţei alimentelor 

4.16. Regulamentul (CE) nr. 852/29.04.2004 privind igiena produselor alimentare 

4.17. Regulament nr. 853 din 29/04/2004 de stabilire a unor norme specifice de 

igienă care se aplică alimentelor de origine animală 

4.18. Regulamentul (CE) nr. 10/14.01.2011 privind materialele si obiectele din plastic 

destinate sa vina in contact cu produsele alimentare 

4.19. Regulament nr. 1441/2007 privind criteriile microbiologice pentru produsele 

alimentare 

4.20. Regulamentul nr. 315/93 – contaminantii din alimente 

4.21. Regulamentul nr. 401/2006- metode de analiza nivel de micotoxine 

4.22. Directiva 2001/22/EC- metode de prelevare probe , metode  analiza metale 

grele 

4.23. Directiva 86/ 362/CE- limite maxime reziduri pesticide 

4.24. Ordin 1050/2005 pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii din alimente 
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5.0. DEFINITII SI ABRIVIERI 

5.1. Definitii ale termenilor 

Nr. crt Termenul Definitia 

1 Procedura formalizata Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce 

trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor 

de aplicat in vederea realizarii activitatii, atributiei, 

sarcinii.   

2 Procedura operationala Procedura care descrie o activitate sau un proces care 

se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente din cadrul CBR. 

3 Procedura de sistem Procedura care descrie o activitate sau un proces care 

se desfasoara la nivelul tuturor compartimentelor/ 

structurilor din cadrul CBR. 

4 Editie a unei proceduri  Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri 

operationale, aprobata si difuzata  

5 Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor 

componente ale unei editii a procedurii oparationale, 

actiuni care au fost aprobate si difuzate  

6 Activitatea procedurabila Totalitatea atributiilor de o anumita natura care determina 

procese de munca cu un grad de complexitate si 

omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli si 

metode de lucru general valabile in vederea indeplinirii, 

in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si 

eficienta a obiectivelor compartimentelor CBR.  

7 Produs alimentar sau 

aliment 

Orice substanţă sau produs, indiferent dacă este 

prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau 

prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni 

8 Lot Un grup sau o serie de produse identificabile obţinute în 

urma unui anumit proces în condiţii practic identice şi 

produse într-un anumit loc în cadrul unei perioade de 

producţie determinate 

9 Proba set compus din una sau mai multe unităţi sau dintr-o 
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porţiune a unei materii, selectate prin diferite mijloace 

dintr-o cantitate importantă de materie, avînd drept scop 

furnizarea de informaţii cu privire la o caracteristică 

anume şi oferirea unei baze pentru o decizie cu privire la 

materia în cauză sau cu privire la procesul din care a 

rezultat. 

 

5.2. Abrevieri 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedura operationala 

2 PS Procedura de sistem 

3 E Elaborare 

4 V Verificare 

5 A Aprobare 

6 Ap Aplicare 

7 Ah Arhivare 

8 ANMCS Autoritatea Nationala de Management a Calitatii Serviciilor 

in Sanatate 

9 Ed Editie 

10 FOCG Foaie de Observaţie Clinică Generală 

11 CBR Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL 

12 MG Manager 

13 RMC Responsabil Managementul Calitatii 

14 BMCSM Biroul Managementului Calitatii Serviciilor Medicale 

15 SCIM Sistem de control intern managerial 

16 DM Departament Medical 

17 DA Departament Administrativ 

18 BFC Birou Financiar Contabil 

19 STIR Serviciul Tehnic de Intretinere si Reparatii 

20 SR Serviciul Receptie 

21 SCR Serviciul Curatenie Spalatorie 

22 DBA Departamentul Bloc Alimentar 

23 CSAA Compartimentul Secretariat, Arhiva, Autorizari 
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24 AEM Analiza efectuata de management 

25 SIM Sistem de Management Integrat – al calitatii conform 

standardului SR EN ISO 9001 :2015, mediului conform 

standardului SR EN ISO 14001 :2015, al sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale – ISO 45001 :2018 (OHSAS 

18001 :2008) si al sigurantei alimentelor conform 

standardului SR EN ISO 22000 :2005. 

26 PDCA Planifica, Efectueaza, Verifica, Actioneaza (Ciclul lui 

Deming – Principiul imbunatatirii) 

 

6.0. DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1. Desfasurare 

Procedura de prelevare presupune alegerea unei probe (sau a mai multor probe) dintr-un 

lot,inspecţia şi analiza probelor şi clasificarea lotului ca fiind „acceptabil sau „inacceptabil” pe 

baza rezultatelor inspecţiei sau analizei probelor.Trebuie luate toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că proba prelevată estereprezentativă pentru fiecare lot. 

Pe parcursul anului, recoltarea probelor se va face: 

 pentru fiecare lot de preparat culinar - contraprobe – documentate in F-PO-AD - 04-4 

Registru contraprobe – recoltate zilnic de catre bucatari si documentate de catre Sef DBA 

 respectand F-PO-AD - 04-1 Programul de autocontrol aprobat  

 în cazul reclamaţiilor, suspiciunilor, eventual al apariţiei în mod neprevăzut a unor 

neconformitati. 

Indiferent de natura probelor sau de tipul examenului solicitat recoltarea se efectuează după 

următoarele reguli: 

o Trimiterea probelor la laborator trebuie să se facă cât mai rapid şi în condiţii de 

asepsie, respectând cât mai mult posibil condiţiile de păstrare originale: 

o fiecare probă se individualizează prin înscrierea pe banda de marcare de pe recipient 

a denumirii acesteia; 

o este indicat să se recolteze cel puţin 300-500 g/probă; 

o probele sunt însoţite F-PO-AD - 04-3 Proces-verbal de prelevare care se specifică 

ora şi data recoltării, precum şi a primirii acestora în laborator; 

o recoltarea eşantioanelor relativ mici dintr-o cantitate mare de alimente trebuie să fie 

cât mai uniformă; 

o trimiterea probelor la laborator se face în recipienţi sterili, intacţi; 
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o probele refrigerate se transportă la laborator la 0-4 °C; nu trebuie analizate la mai 

mult de 36 de ore de la recoltare. 

Contraprobele se pastraza in conformitate cu specificatia tehnica a produsului. 

Produse  alimentare 

În cazul produselor alimentare în stare solidă ambalate individual, unitatea (n) este 

reprezentată de un produs aflat în ambalajul propriu. Unităţile (n) se prelevează aleatoriu, din 

locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de Planul de prelevare aplicat. 

Dimensiunea unităţii (n) este cuprinsă între 250 g şi 500 g şi va fi consemnată în Procesul 

verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi identificată unic şi clar prin numerotare. 

în cazul unităţilor de produs ambalate individual, cu masa mai mică decît 250 g, unitatea va fi 

constituită din mai multe ambalaje individuale, astfel incît cantitatea/unitate să aibă minimum 

250 g. In cazul unităţilor de produs ambalate individual, cu masa mai mare decît 500 g, 

unitatea va fi constituită din unitatea de produs ambalată individual utilizînd o metodăde 

reducere adecvată, astfel încît cantitatea/unitate să aibă minimum 250 g. Totalul unităţilor de 

produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează  

şi sigilează, numărul acestuia fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare 

În cazul produselor alimentare în stare solidă neambalate (vrac), unitatea (n) este 

reprezentată de cantitatea de produs prelevată o dată cu echipamentul special de prelevare, 

din masa produsului. 

Unităţile se prelevează aleatoriu, din locuri diferite ale lotului, numărul acestora fiind dat de 

planul de prelevare aplicat. Dimensiunea unităţii este cuprinsă între 250 g şi 500 g şi va fi 

consemnată in Procesul verbal de prelevare. Fiecare unitate de produs va fi prelevată în 

ambalaj corespunzător, (de ex. ambalaj de uz alimentar, la prima utilizare), suficient de 

rezistent la rupere, individualizat unic şi clar prin numerotare. 

Totalul unităţilor de produs prelevate constituie proba finală, care se ambalează, se 

eticheteaza şi sigilează, numărul sigiliului fiind consemnat în Procesul verbal de prelevare. 

Probele se transportă la laborator în ziua recoltarii, în condiţii de refrigerare (2-40C). 

Apa 

Pentru prelevare, inclusiv a probelor din reţeaua de distribuţie, se deschide robinetul şi se 

lasă să curgă apa, timp de 5-10 min. Se închide robinetul şi se flambează. Se deschide din 

nou robinetul şi se reglează debitul apei, astfel încît să se formeze o coloană de apă 

continuă de maxim 1 cm diametru.Se scoate dopul flaconului iar flaconul ţinut cu mîna de 

partea lui inferioară se aşează vertical sub coloana de apă, se umple şi se acoperă cu dopul. 

Probele de apă recoltate pentru examen microbiologic vor avea un volum minim de 500 ml, 
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iar flacoanele vor fi umplute pîna la aproximativ 2 cm sub dop. Probele se transportă la 

laborator în ziua recoltarii, în condiţii de refrigerare (2-40C). 

Ambalaje  

Se vor recolta prin sondaj un număr minim de 5 şi maxim de 10 unităţi de ambalaj. Pentru 

ambalarea şi sigilarea acestor recipiente se utilizează ambalaje de polietilenă de 

uzalimentar, aflate la prim utilizare.Probele prelevate, ambalate, etichetate şi sigilate se vor 

expedia la laborator înmaximum 24 de ore. 

Suprafeţe, utilaje, instrumentar şi echipament de protecţie 

Prelevarea testelor pentru controlul bacteriologic/microbiologic al suprafeţelor ce vin în 

contact cu produsul alimentar se execută înainte de începerea lucrului sau după spălare şi 

decontaminare şi niciodată în timpul lucrului. În situaţia în care se observă murdărie vizibilă, 

resturi de materie organicǎ, curăţenia trebuie considerată ca neacceptabilă fără nici o altă 

evaluare microbiologică. 

Locurile cărora trebuie să li se acorde cea mai mare atenţie sunt zonele în care este cel mai 

probabil să apară risc de contaminare microbiologică, respectiv zonele care sunt destinate 

să intre în contact sau intra în contact cu produsul.  

Suprafaţa de pe care se face prelevarea probelor trebuie să fie cel puţin 1/10000 din 

suprafaţa totală supusă decontaminării. 

Prelevarea probelor se execută prin ştergerea suprafeţei de testat, astfel încît să se acopere 

o suprafaţă totală de 100 cm2 (10 cm x 10 cm), marcată de un şablon steril sau prin 

apreciere. Recoltarea se face aplicînd o presiune fermă pe suprafaţă, trecînd tamponul de 3 

ori 

prin acelaşi loc, în direcţii diferite (a doua trecere perpendiculară pe prima, iar a treia, oblică 

pe primele două). Tampoanele se păstrează la temperatura de refrigerare (2-40C) pînă la 

introducerea în lucru în cadrul laboratorului specializat 

Tegumente personal 

Cu tamponul uşor umectat în ser fiziologic se şterge faţa palmară şi spaţiile interdigitale de la 

o mînă, frecîndu-se cu tamponul de 3 ori pe acelaşi loc. Se spală bine tamponul în serul 

fiziologic din eprubetă, se stoarce cît mai bine prin presarea lui pe pereţii acesteia. Cu 

acelaşi tampon se execută în acelaşi mod, ştergerea celeilalte mîini. Tamponul se introduce 

în eprubeta cu ser fiziologic şi se trimite la laborator.Tampoanele se păstrează la 

temperatura de refrigerare (2-40C) pînă la introducerea în lucru în cadrul laboratorului 

specializat 

Aer 
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Se solicită laboratorului pregătirea plăcilor cu mediile de cultură specifice determinărilor. În 

încaperile de controlat se lasă descoperite cîte 2 placi cu mediu pentru număr total de 

germeni şi cîte 2 plăci cu mediu pentru drojdii şi mucegaiuri, timp de 10 minute. Placile se 

aşează astfel: - în încaperile de lucru – la nivelul suprafeţelor de lucru, - în depozite: - o placă 

pe paviment şi o placă la înălţimea de 0,8 – 1,0 m. Dupa 10 min., plăcile se acoperă cu 

capacele lor, şi se transportă imediat la laborator. Transportul şi păstrarea probelor  După 

recoltare, plăcile se identifică în funcţie de locul prelevării, se ambalează, se sigilează şi se 

transportă în condiţii de refrigerare (2-40C) la laborator, unde se vor incuba imediat. 

In ultima zi a termenului de valabilitate se verifica din punct de vedere organoleptic 

contraprobele si se documenteaza in F-PO-AD - 04-4 Registru contraprobe, In caz de 

reclamatii contraprobele se trimit conform prezentei proceduri la laborator. 

Rezultatele analizelor de laborator sunt inregistrate in F-PO-AD - 04-2 Registrul analizelor 

de laborator. 

Pentru verificarea conformarii se compara rezultatele cu parametrii normali consemnati 

specificatiile tehnice ale produselor. 

6.2. Documente utilizate 

 

Denumire document Cod de 

identificare 

Responsabil Perioada de 

pastrare   

Programul de 
autocontrol 

F-PO-AD - 04-1 RMC 1 an 

Registrul analizelor de 
laborator. 

F-PO-AD - 04-2 RMC 1 an 

Proces-verbal de 
prelevare 

F-PO-AD - 04-3 RMC 1 an 

Registru contraprobe F-PO-AD - 04-4 RMC 1 an 

 

6.3. Resurse utilizate 

6.3.1. Resurse materiale: rechizite, telefoane; materiale informatice; 

calculatoare;imprimanta, internet ; 

6.3.2. Resurse umane: personalul angajat din cadrul organizatiei 

6.3.3. Resurse financiare: cost analizeacolo unde este cazul. 

 

7.0. MODUL DE LUCRU 

7.1. Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea 
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Responsabilul  Managementului Calitatii : 

 determina metodele de monitorizare si evaluare astfel incat rezultatele 

obtinute sa fie de incredere 

 monitorizarea cerintelor de conformare si reglementare 

 evaluarea riscurilor neadaptarii la noile cerinte rezultate in urma analizei;  

rezultatele se vor inregistra in raportul analizei de management 

7.2. Metodele si masurile de corectare 

Responsabilul  Managementului Calitatii : 

 determina implementarea corectiilor  prin revizuirea procedurilor ; 

 transmite compartimentelor implicate in procedura corectiile care se impun 

 planul de masuri pentru conformare in cazul neindeplinirii cerintelor de 

conformare reglementate ; 

 urmarirea actiunilor intreprinse.  

7.3. Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea 

Modul de aplicare a procedurii este unul eficace daca activitatea desfasurata de catre 

management este in concordanta cu evolutia obiectivelor C.B.R. 

 Eficienta se masoara prin indicatorul :  

 Gradul de respectare a planului de autocontrol  

8.0. RESPONSABILITATI 

MG – aproba planul de autocontrol anual 

RMC- intocmente planul de autocontrol, analizeaza rezultatele analizelor de laborator 

Responsabilii de activitate – recolteaza probele conform procedurii 
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FORMULAR PRIVIND ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII 

F-PS-00-05 

 

Pentru evitarea situatiilor in care procedura poate deveni neaplicabila, pentru 

eliminarea confuziei responsabilitatilor si pentru eliminarea unor potentiale erori in procesul 

de implementare compartimentele implicate in aplicarea procedurii, anterior intrarii in 

vigoare, si-au exprimat punctul de vedere, astfel :  

 

Nr. 

crt 

Compartiment Conducator 

compartiment 

nume si prenume 

Aviz 

favorabil 

Aviz 

nefavorabilv 

Data 

1 

Biroul de 

management al 

Calitatii Serviciilor 

Medicale 

Stefanescu Adrian 

  1.10.2019 

2 
Birou financiar 

contabil 
Badea Maria 

  1.10.2019 

3 
Departament 

medical 

Dr. Mascan 

Alexandru 

  1.10.2019 

 

4 

Compartiment 

secretariat 
Sima Eugenia 

  1.10.2019 

5 

Serviciul tehnic de 

intretinere si 

reparatii 

Condrea Puiu-

Gabriel 

  1.10.2019 

6 
Serviciu curatenie 

si spalatorie 
Hasoti Tudora 

  1.10.2019 

7 
Departament bloc 

alimentar 

Haidau Daniela   1.10.2019 
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LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

F-PS-00-06 

Nr 

ex 

Compartiment Nume si 

prenume 

Data 

primirii 

Semnatura Data 

intrarii in 

vigoare 

Semnatura 

1 

Biroul de 

management al 

Calitatii Serviciilor 

Medicale 

Stefanescu 

Adrian 

1.10.2019  1.10.2019  

2 
Birou financiar 

contabil 
Badea Maria 

1.10.2019  1.10.2019  

3 
Departament 

medical 

Dr. Mascan 

Alexandru 

1.10.2019  1.10.2019  

 

4 

Compartiment 

secretariat 

Sima 

Eugenia 

1.10.2019  1.10.2019  

5 

Serviciul tehnic 

de intretinere si 

reparatii 

Condrea 

Puiu-Gabriel 

1.10.2019  1.10.2019  

6 
Serviciu curatenie 

si spalatorie 

Hasoti 

Tudora 

1.10.2019  1.10.2019  

7 
Departament bloc 

alimentar 

Haidau 

Daniela 

1.10.2019  1.10.2019  
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VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

F-PS-00-07 

 

Procedura operatiunala/ de sistem ( dupa caz)va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul 

de eficienta :  

 Gradul de respectare al planului de autocontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


