
 

 
 

 
 

 

PROCEDURA  OPERATIONALA PO-AD - 06 

VALIDARE, VERIFICARE SI 
IMBUNATATIRE A SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT INTEGRAT 

Ed:3/  
31.10.2019 

Rev:0 

Pag.1/14 Ex.nr.: 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L. 
 

 

 

APROBAT  

MANAGER 

              SEPTIMIU BOURCEANU  

 

 

 

PROCEDURA OPERATIONALA 

VALIDARE, VERIFICARE SI IMBUNATATIRE  

A  

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 

F-PO-AD-06.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT JURIDIC, 

SCPA CRISTEA SI ASOCIATII 

 

 

 

Numele şi 

prenumele: 

Elaborat Verificat Data aprobarii 

Badea Maria Stefanescu Adrian 

31.10.2019 
Functia Director economic 

Responsabil 

Managementul Calitatii 

Semnătura:    

Data: 31.10.2019 31.10.2019 



 

 
 

 
 

 

PROCEDURA  OPERATIONALA PO-AD - 06 

VALIDARE, VERIFICARE SI 
IMBUNATATIRE A SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT INTEGRAT 

Ed:3/  
31.10.2019 

Rev:0 

Pag.2/14 Ex.nr.: 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L. 
 

 

 

2. CUPRINS 

F-PO-AD-06.02 

 

Nr.crt. Nr. formular Denumirea Pagina 

1 F-PO-AD-06.01 Pagina de garda 1 

2 F-PO-AD-06.02 Pagina de cuprins 2 

3 F-PO-AD-06.03 Formular evidenta modificari 3 

4 F-PO-AD-06.04 Continutul procedurii 4-10 

5 F-PO-AD-06.05 Formular privind analiza si validarea 

procedurii 

11 

6 F-PO-AD-06.06 Lista de difuzare a procedurii 12 

7 F-PO-AD-06.07 Valorificarea procedurii prin raport anual 

de analiza 

13 

8 F-PO-AD-06.08 Formulare 14 
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3.FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR 

F-PO-AD-06.03 

 

Nr.crt. Editia Data 

editiei 

Revizia Data 

reviziei 

Pagina Descriere 

modificare 

Functia/ 

Numele/  

1 1 31.03.2014     Director 

economic  

Badea 

Maria 

2 2 07.01.2019   toate Modificare 

mod de lucru  

RMC/ 

Stefanescu 

Adrian  

3 2 07.01.2019 1 01.10.2019 toate a fost 

adaugata sigla 

ANCMS  

RMC/ 

Stefanescu 

Adrian/  

4 3 31.10.2019    Modificare 

mod de lucru 

si 

responsabilitati 

RMC/ 

Stefanescu 

Adrian 
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4. CONTINUTUL PROCEDURII 

F-PO-AD-06.04 

 

1.0. Scop 

Procedură descrie modul in care se realizeaza validarea, verificarea si imbunatatirea 

Sistemului de Management Integrat al CBR. 

2.0. Riscul asociat 

Lipsa gestionarii activitatii structurii de management al calitatii o constituie in primul 

nerespectarea cerintelor legale, dar si riscul lipsei de monitorizare a calitatii serviciilor de 

ingrijire a sanatatii. 

3.0. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică tuturor proceselor incluse în SMI, aferente activităţilor desfăşurate 

de catre compartimentele fucntionale din cadrul CBR. 

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  

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

de evaluare și acreditare a spitalelor 

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

managerial al entităților publice 

4.10. Ordin nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare 



 

 
 

 
 

 

PROCEDURA  OPERATIONALA PO-AD - 06 

VALIDARE, VERIFICARE SI 
IMBUNATATIRE A SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT INTEGRAT 

Ed:3/  
31.10.2019 

Rev:0 

Pag.5/14 Ex.nr.: 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L. 
 

 

4.11. 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 ; 

4.12. Regulamentul de organizare si functionare al CBR ; 

4.13. Regulamentul intern al CBR. 

 

5.0. Definitii si abrevieri 

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.  
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 Sistemul de 

management integrat 

(SMI) 

Un sistem este de fapt o interconexiune a componentelor 

sale, pentru a se ajunge la obiectivul stabilit initial. 

Componentele sistemului includ organizarea, resursele şi 

procesele.poate fi definit ca un set de procese 

interconectate care folosesc aceleași resurse – umane, 

materiale, infrastructură, financiare, informații – pentru a 

îndeplini un set de obiective relaționate cu satisfacerea 

părților interesate. SMI combină toate componentele 

afacerii într-un cadru coerent ce va permite îndeplinirea 

misiunii organizației. 

 

5.2. Abrevieri 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 ANMCS Autoritatea Nationala de Management a Calitatii Serviciilor in 

Sanatate 

2 CBR Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL 

3 RMC Responsabil Managementul Calitatii 

4 BMCSM Biroul Managementului Calitatii Serviciilor Medicale 

5 SCIM Sistem de control intern managerial 

6 DM Departament Medical 

7 DA Departament Administrativ 

8 CE Compartiment economic 

9 CT Compartiment tehnic 

10 SC Serviciul Cazare 

11 SCS Serviciul Curatenie Spalatorie 

12 DBA Departamentul Bloc Alimentar 

13 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. 
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6.0. Descrierea procedurii 

6.1. Aspecte generale 

Nu exista nici o reglementare interna sau internationala, si nici un standard care sa 

impuna unei unitatii implementarea Sistemul de Management Integrat, insa daca unitatea 

are un Sistem de Management al Calitatii (SMC) certificat, se poate realiza un sistem 

integrat de management de mediu si/sau sanatate si securitate ocupationala, care sa 

conduca la  

 

 Reducerea costurilor asociate 

 

 Reducerea riscurilor 

 

 Facilitarea instruirii personalului, formarea acestuia si dezvoltarea 

 

 Eliminarea  responsabilitatilor si relatiilor interne necorespunzatoare 

 

 Imbunatatirea comunicarii interna / externa 

Urmatoarele procese, ar trebui sa fie comune tuturor Sistemelor: 

Procedura  de validare, verificare si imbunatatire a sistemului de management integrat : 

 Pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii; 

 Asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii, 

mediului, al sigurantei alimentare, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

 Asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management 

integrat cu cerintele specifice standardelor aplicabile ; 

 Validare combinatii de masuri de control 

 Evaluare rezultate verificari individuale 

 Analiza rezultate activitati de verificare 

 Actualizare SMI. 
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6.2. Pregatirea planului anual de management  

Responsabilitatea pregatirii planului anula de management revine RMC  care planifica 

si coordoneaza: 

 Transcrierea obiectivelor specifice din planul strategic – se vor prelua si formula 

obiectivele  din planul stratetic in conformitate cu procedura de Evaluarea periodica a 

planului strategic; 

 Planurile de masuri si resursele alocate pentru indeplinirea obiectivelor specifice - sunt 

preluate planurile de masuri pe fiecare structura in vederea indeplinirii obiectivului 

specific propus la nivel de management 

 Termene de realizare si responsabili pentru urmarirea indeplinirii masurilor propuse – 

termenele propuse de structurile implicate in realizarea obiectivelor sunt preluate in 

planul anual; 

 Indicatori de evaluare a indeplinirii obiectivelor specifice – exprimarea valorica a 

gradului de indeplinire a planului de masuri asumat de structuri; 

 

6.3. Planificare activitati de validare , verificare si imbunatatire  SMI 

Responsabilitatea planificarii activitatii de validare, verificare si imbunatatire a 

sistemului de management integrat revine RMC  care planifica si coordoneaza: 

 Validarea masurilor de control – are loc inainte de implementarea măsurilor de control ce 

vor fi incluse în procedurile operationale si de sistem, in Manualul Calitatii  şi în planul 

HACCP şi ca urmare a oricaror modificari care se refera la activitatile reglementate; 

 Evaluarea rezultatelor verificărilor individuale – permanent , prin verificarea inregistrarilor 

derivate din aplicarea prevederilor cuprinse in procedurile  operationale si de sistem, 

Manualul Calitatii  şi în planul HACCP si semestrial prin intalniri ale echipei calitatii si a 

analizei de management; 

 Analiza rezultatelor acţiunilor de verificare – semestrial  sau ori de cate ori este nevoie, 

inainte de efectuarea verificarii actualizarii SMI si inainte de efectuarea analizei de 

management 

 Actualizarea sistemului de management integrat– cel putin o data pe an sau ori de cate 

ori apar modificari in SMI, obligatoriu  inainte de efectuarea analizei de management. 
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6.4. Efectuarea activitatii de validare SMI 

Responsabilitatea activitatii de validare si verificare a sistemului de management 

integrat revine RMC  care va proceda la validarea combinatiilor de masuri de control – se 

realizeaza prin metode specifice fiecarei etape, ca de exemplu : 

 teste de sanitatie si alcalinitate – activitati igienizare , 

 verificarea eficacitatii activitatilor de instruire personal, inregistrate in Raport instruire si 

evaluare si chestionare conform PO-AD - 01 – instruire, constientizare , competenta 

 verificarea acuratetei masuratorilor efectuate cu echipamente de masurare si 

monitorizare; 

 verificări/teste/analize fizico-chimice şi microbiologice care să demonstreze 

capabilitatea sistemului de a ţine sub control riscurile aferente siguranţei alimentului; 

 verificări/teste/analize fizico-chimice şi microbiologice care să demonstreze 

capabilitatea sistemului de a ţine sub control riscurile aferente sanatatii angajatilor; 

 verificări/teste/analize fizico-chimice şi microbiologice care să demonstreze 

capabilitatea sistemului de a ţine sub control riscurile aferente siguranţei apei potabile 

si a apei sarate utilizata la procedurile medicale. 

 

6.5. Evaluarea rezultatelor verificarilor individuale 

Responsabilitatea activitatii de evaluare a rezultatelor sistemului de management 

integrat,  revine RMC  si consta in evaluarea rezultatelor monitorizarilor efectuate pentru 

activităţile de verificare, stabilite in Planul de verificare F-PO-AD - 06-2 referitoare la faptul ca: 

 procedurile operationale si de sistem  sunt implementatesi efective; 

 Elementele de intrare în analiza riscurilor sunt actualizate continuu; 

 Procedurile operationale si elementele din cadrul planului HACCP sunt implementate 

şi eficace ; 

 Nivelul riscurilor sunt în limitele identificate ca acceptabile. 

Acestea se inregistreaza de obicei sub forma de semnatura aplicata pe fiecare formular 

in parte de catre responsabilul de verificare in urma efectuarii evaluarii conformitatii cu 

criteriile stabilite. 

Echipa calitate se intruneste periodic si analizeaza toate rezultatele verificarilor si 

potentiala tendinta de scapare de sub control a pericolelor calitatii. 

Rezultatele evaluarii se inregistreaza in Procesele verbale ale intalnirii echipei calitatii 

conform PP-AD -  08 « Comunicare interna si externa ». 
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6.6. Analiza rezultatelor actiunilor de verificare 

Responsabilitatea activitatii de analiza a rezultatelor actiunilor de verificare a sistemului 

de management integrat,  revine RMC, in urma evaluarii rezultatelor verificărilor individuale , 

efectuarii auditurilor interne si/ sau externe si a verificarilor individuale si se inregistreaza in 

Raport analiza rezultate verificare, integrat de management al calitatii si siguranţei alimentului 

–Fisei de actualizare F-PO-AD - 06-1  

Toate datele si informatiile rezultate din procesele de validare si verificare SMI sunt 

supuse analizei comitetului director in scopul imbunatatirii continue a sistemului de 

management integrat conform PS-AD - 03 « Analiza efectuata de catre management ». 

6.7. Resurse utilizate 

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

imprimanta, internet ; 

6.3.2. Resurse umane:  personalul angajat din cadrul CBR 

6.3.3. Resurse financiare: conform bugetului de venituri 

7.0. Modul de lucru 

7.1. Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea 

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.  

 8. Responsabilitati 

Managerul : aproba planul de verificare a sistemului integrat de management  

Responsabilul menagementului calitatii : este responsabil de procesul de validare si 

iombunatatire a sistemului de management integrat. 
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5. FORMULAR PRIVIND ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII 

F-PO-AD-06.05 

 

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 

semnatura Data 

1 

Biroul de 

management 

al Calitatii 

Serviciilor 

Medicale 

Stefanescu 

Adrian 

da   30.10.2019 

2 
Departament 

medical 

Dr. Mihai 

Mihaela 

da   30.10.2019 

3 
Comparttiment 

tehnic  

Condrea Puiu-

Gabriel 

da   30.10.2019 

 

4 

Serviciu 

cazare 
Batisan Irina 

da   30.10.2019 

5 

Serviciu 

curatenie si 

spalatorie 

Hasoti Tudora 

da   30.10.2019 

6 
Departament 

bloc alimentar 

Haidau Daniela da   30.10.2019 

7 
Compartiment 

economic 
Badea Maria 

da   30.10.2019 

8 
Compartiment 

IAAM 
Pavlov Adrian 

da   30.10.2019 
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6.LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

F-PO-AD-06.06 

Nr 

ex 

Compartiment Nume si 

prenume 

Data 

primirii 

Semnatura Data 

intrarii in 

vigoare 

Semnatura 

1       

2       

3       

 

4 

 
 

    

5       

6       

7       

6       
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7. VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

F-PO-AD-06.07 

 

Modul de aplicare a procedurii este unul eficace daca activitatea privind sistemul de 

management integrat asigura indeplinirea cerintelor standardelor de calitate , mediu, 

sanatate si securitate ocupationala precum si respectarea planului HACCP pentru siguranta 

alimntului .  

Procesul de functionare este verificat prin audit intern si extern.  

 Eficienta se poate masura prin urmatorul indicator:  

 Numarul de audituri efectuate anual / numarul de audituri planificate x100 [%]. 

 

Eficienta se masoara prin indicatorul :  

 Gradul de respectare a planului de verificare SIM. 

 

Raportul anual de analiza privind validarea procedurii va fi intocmit conform structurii prezentat 

in formularul anexat prezentei proceduri F-PO-AD-06-4. 
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8. Formulare 

F-PO-AD-06.08 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Cod formular Denumire formular 

1. F-PO-AD - 06-1 Program de imbunatatire a SMI 

2. F-PO-AD - 06-2 Fisa actualizare SMI 

3. F-PO-AD - 06-3 Plan de verificare SMI 

4 F-PO-AD - 06-4 Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre 

BMCSM pentru implementarea PO-AD-06 in anul _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


