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4.CONTINUTUL PROCEDURII 

F-PO-AD-08.04 

 

1.0. Scop 



 

 

 

1.1. Scopul principal al procedurii este dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare interna 

si externă, care să asigure o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât 

acestea să ajungă complete şi la timp la utilizatori. 

1.2. Procedura descrie modul in care se face comunicarea interna si externa  in cadrul unitatii 

CBR cu aspecte relevante pentru SMI/SCIM.   

1.3. Procedura documentează cerinţele privind stabilirea responsabilităţilor pentru modul de 

realizare a comunicarii angajatilor cu pacientii si alte parti interesate, in vederea 

transmiterii datelor si informatiilor esentiale pentru functionarea proceselor din cadrul SMI 

/ SCIM.  

1.4. Prezenta procedura asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie de 

personal; 

2.0 Risc asociat 

2.1 Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii cu alte unitati sanitare, 

institutii, organizatii; 

2.2 Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii cu asociatii ale pacientilor, 

precum si incalcarea legislatiei privind siguranta pacientului; 

2.3 Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii intre angajatii CBR precum 

si intre angajati si pacienti; 

2.4   Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii cu mass-media; 

2.5 Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii cu medicul de familie privind 

continuitatea asistentei medicale, precum si incalcarea legislatiei privind siguranta 

pacientului. 

2.6  Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii in situatii deosebite / 

exceptionale;  

2.7  Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii in raport cu pacientul 

agresiv; 

2.8  Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii in  pacientul cu dizabilitati 

precum si incalcarea legislatiei privind siguranta pacientului. 

2.9 Riscul de a nu atinge obiectivul informarii si comunicarii, in limita competentelor 

personalului CBR. 

3.0.  Domeniul de aplicare 
3.1 Procedura se aplica in cadrul CBR in procesul de comunicare interna si externa pe teme 

referitoare la SMI/ SCIM.  

3.2. Procedura se aplica compartimentelor functionale desemnate prin Regulamentul Intern, 

Regulamentul de Organizare si Functionare sau a deciziilor emise de catre Manager pentru:  

 a face cunoscute angajaţilor: politica, strategiile şi programele privind SCIM şi SMC, 

obiectivele şi ţintele spitalului, procesele, cerinţele, responsabilităţile, autorităţile şi inter-

relaţiile din cadrul CBR; 

 a coordona desfăşurarea programelor şi proceselor; 



 

 

 

 a asigura conştientizarea, instruirea, consultarea, participarea şi motivarea personalului; 

 a primi documente, date şi informaţii privind rezultatele obţinute;  

 a stabili măsuri de îmbunătăţire continuă; 

 a comunica, documenta şi răspunde solicitărilor relevante ale tuturor părţilor interesate 

externe 

 

4. 0. Documente de referinta aplicabile   

4.1 Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 

4.2 Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului; 

4.3 Ordinul nr. 1410 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.46 / 2003; 

4.4 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public: 

4.5  Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public; 

4.6 Hotărârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre 

autorităţile publice şi întreprinderile publice;  

4.7 Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică; 

4.8 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001; 

4.9 Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date;  

4.10 Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial  

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

evaluare și acreditare a spitalelor 

4.12 Regulamentul de organizare si functionare al CBR 

4.13 Regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare sanatoriale; 

5.0 . Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati  

5.1. Definitii  

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, dacă este cazul, actul care defineste termenul 

1. Parte 

interesată  

persoană/grup care are un interes referitor la performanţa/succesul 

unei organizaţii (ex.: angajati, clienţi, proprietari, furnizori, autorităţi, 

vecinătăţi, sindicate, parteneri, societatea locală). Un grup poate fi o 

organizaţie, o parte din aceasta sau mai mult decât o organizaţie. 

3. Pacient 

 

Persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de 

sanatate. 

4. Institutie 

publica 

Instituție care utilizează resurse financiare publice și care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul Romaniei (cf. Lg. 544/2001); 

5. Comunicar

ea formala 

Se realizeaza intr-un cadru interactiv complementar, care genereaza 

o inegalitate institutionalizata de statut. Factorii comunicarii ce se 
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manifesta in acest mediu special sunt solidari si ocupa o pozitie 

"superioara", respectiv una "inferioara", in raport cu o stiinta sau cu o 

putere specializata si socialmente recunoscuta. 

6. Informație 

de interes 

public 

orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei 

instituții publice, indiferent de suportul sau de forma sau  de modul de 

exprimare a informației (cf. Lg. 544/2001); 

7. Comunicar

ea 

informala  

Presupune un cadru interactiv simetric, caracterizat prin "egalitatea" 

de statut a interlocutorilor si minimizarea diferentelor de rol dintre 

acestia. Egalitatea in discutie nu incumba egalizarea personalitatilor 

interlocutorilor - fiecare dintre ei intra in procesul comunicarii cu toate 

atributele care ii asigura individualitatea - ci neutralizarea raporturilor 

ierarhice institutionalizate. 

8. Informație 

cu privire 

la datele 

personale 

orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau 

identificabilî (cf. Lg. 544/2001); 

9. Eveniment 

de 

importanță 

majora 

orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă 

a publicului și care este cuprins în lista aprobată prin hotarare a 

Guvernului, la propunerea Consiliului National al Audiovizualului (cf. 

Lg. 504/2002); 

 

5.2 Abrevieri 

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1.  ANMCS Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 

2.  BMC Birou Management Calitatea Servicii Medicale 

3.  BMCSM Birou Managementul Calitatii Serviciilor Medicale 

4.  CA Compartiment Administrativ 

5.  CBR Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL 

6.  CCA Compartiment Casierie 

7.  CCO Cabinet Consultatii 

8.  CDA Compartiment Depozit Alimente 

9.  CE Compartiment Economic 

10.  CIAMM Compartiment Prevenire Infectii Asociate  

11.  CNP Cod numeric personal 

12.  CPDCP Compartiment Protectia Datelor cu Caracter Personal 

13.  CRU Compartiment Resurse Umane 

14.  CS Compartiment Spalatorie 

15.  CSAA Compartiment Secretariat/Arhiva/Autorizari 

16.  CT Compartiment Tehnic 



 

 

 

17.  DBA Departament Bloc Alimentar 

18.  DCR Departament Curatenie si Spalatorie 

19.  DCS Departament Curatenie Spalatorie 

20.  DM Departament Medical 

21.  FOCG Foaia de observatie clinica generala 

22.  LRMFB Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie 

23.  MS Ministerul Sanataii 

24.  PO Procedură operationala 

25.  SB Serviciu Bucatarie 

26.  SB/R Serviciu Bar/Restaurant 

27.  SC Serviciu Cazare 

28.  SÎSC Serviciu Ingrijitori Spatii Cazare  

29.  SÎSCIE Serviciu Ingrijitori Spatii Comune Interior Exterior 

30.  SRMFB Sectie Sanatoriala Medicina Fizica si Balneologie 

31.  ST Sala Tratament 

 

6.0 . DESCRIEREA PROCEDURII  

6.1. Generalitati   

Conducerea CBR asigură comunicarea atât în interiorul unitatii cât şi cu părţile 

interesate din exterior stabilind căi şi mijloace adecvate pentru asigurarea unei comunicări 

eficace, în conformitate cu Matricea de Comunicare, anexata prezentei proceduri. 

Prin deciziile emise de Manager, prin Regulamentul Intern, prin Regulamentul de 

Organizare si Functionare şi prin fişele de post este delegată autoritatea de reprezentare in 

ceea ce priveste comunicarea, sunt stabilite responsabilităţile pentru comunicarea internă şi 

externă cu pacientii, cu instituţiile statului şi alte părţi interesate. 

De asemenea este reglementat procesul de comunicare astfel incat sa se asigure 

transmiterea  eficace a datelor , informatiilor si deciziilor necesare desfasurarii proceselor din 

cadrul unitatii, prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, accidentelor si a 

evenimentelor adverse asociate asistentei medicale, cunoasterii aspectelor de mediu ale 

pericolelor de sanatate securitate ocupationala si interventia in caz de urgenta sau accident 

de munca.  

Pe baza principiului de asigurare a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor, angajaţilor 

le este interzis să comunice cu părţile externe în afara canalelor de comunicare 

stabilite/aprobate, a limitelor de responsabilitate şi a delegărilor de autoritate stabilite de 

Manager în mod strict pentru problematica din sfera lor de activitate. 

Informaţiile trebuie furnizate în mod adecvat şi să fie verificabile iar mijloacele de 

comunicare utilizate, după caz, sunt: 

 afişare, semnalizare; 

 instruire, difuzare documente scrise, intranet/internet; 



 

 

 

 informare prin telefon, fax, e-mail, întruniri directe, sedinte; 

 comunicate de presă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Comunicarea interna  

Comunicarea internă are în vedere urmatoarele: 

a) rezolvarea problemelor, coordonarea activităţilor, urmărirea planurilor de acţiuni; 

b) dezvoltarea sistemului de management al calităţii şi a sistemului de control intern managerial; 

c) furnizarea, de către management (de sus în jos- formal), a informaţiilor necesare angajaţilor 

pentru desfăşurare proceselor, motivare şi îmbunătăţire performanţelor, astfel:  

 cerinţele legale cu caracter general, cerinţele legale referitoare la calitate, cerinţele 

legale şi alte cerinţe la care CBRl subscrie, referitoare la aspecte de securitate; 

 politici referitoare la calitate şi control managerial, obiective, ţinte şi programe; 

 strategiile, programele, responsabilităţile, autorităţile şi inter-relaţiile din CBR etc.; 

 regulament intern, contract colectiv şi individual de muncă, alte documente cu 

caracter organizaţional;  

 dispoziţii şi decizii ale managementului 

 solicitările părţilor interesate, inclusiv reclamaţii; 

 programe de instruire, planuri de prevenire şi capacitate de răspuns; 

 nivelurile de calificare a personalului şi/sau alocarea responsabilităţilor şi autorităţilor; 

 planuri de acţiuni de îmbunătăţire, rezultatele analizelor efectuate de management şi 

măsurile stabilite; 

 programe de  mentenanţă echipamente si aparatura medicala, curăţenie, dezinfectie, 

dezinsectie etc; 

 cunoştinţe referitoare la pericolele privind sanatatea si securitate ocupationala şi  

măsurile de control; 

 condiţii contractuale, solicitările relevante din partea părţilor externe interesate; 

 furnizarea informaţiilor necesare persoanelor care lucrează în numele organizaţiei; 

d) sprijinirea angajaţilor pentru îndeplinirea responsabilităţilor şi atingerea obiectivelor şi ţintelor 

privind calitatea şi controlul intern managerial; 

e) informarea angajaţilor privind rezultatele monitorizării proceselor, auditurilor şi analizelor 



 

 

 

efectuate de management şi implicarea pentru primirea şi răspunsul la sugestiile şi propunerile de 

îmbunătăţire ale activitatii angajaţilor; 

f) încurajarea feedback-ului de la toate nivelurile organizaţiei (de jos în sus - formal): 

 rapoarte de activitate;  

 solicitări pentru aprovizionare, dotări necesare, rezultatele evaluării furnizorilor; 

 date şi informaţii pentru analiza de management, rezultatele auditurilor; 

 rezultatele testărilor situaţiilor de urgenţă; 

  6.2.1. Consultarea si comunicarea cu personalul angajat 

Conducerea impreuna cu reprezentantii angajatilor stabileşte necesarul de personal 

în raport cu volumul de activitate, din perspectiva optimizării procesului de furnizare a 

serviciilor şi raportat la normativul de personal. 

 Consultarea personalului se face în cadru organizat, prin reprezentanţii angajatilor 

pentru următoarele aspecte organizaţionale: 

 analiza şi stabilirea politicii unitatii sanitare;  

 identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor la locul de muncă şi reevaluarea lor de câte ori 

intervin modificări relevante; 

 analiza propunerilor de îmbunătăţire pe teme de prevenire şi creşterea performanţei de 

sanatate si securitate ocupationala; 

 Comunicarea deciziilor si a obiectivelor CBR se face direct intre manager si salariati 

sau prin intermediul coordonatorilor compartimentelor fucntionale  

  Orice angajat poate comunica conducerii orice aspect legat de activitatea proprie şi 

propuneri de îmbunătăţire, în scris sau direct, planificând acest lucru prin secretariat sau 

utilizând cutia pentru propuneri şi sesizări, amplasată în zona din holul receptiei accesibila 

tuturor angajaţilor. Cutia are drept scop colectarea în condiţii de anonimat a oricăror sesizări 

şi propuneri ale agajaţilor, acestea fiind gestionate de către Manager. 

În situaţii de urgenţă, in cazul in care un angajat sesiseaza un risc legat de activitatea 

pe care o desfasoara  sau alte situaţii care impun acţiuni imediate pentru asigurarea calităţii 

serviciilor medicale, reducerea pierderilor, evitarea unor incidente sau accidente de mediu 

sau de muncă, orice angajat are obligaţia de a comunica pe cale ierarhică aceste situaţii şi 

de a întreprinde neîntârziat măsurile dispuse, în limita asigurării siguranţei proprii prin 

comunicare cu reprezentantul de sanatate si securitatea muncii. 

Comunicarea pentru informari ale conducerii  sau constientizarea unor aspecte legate 

de conditiile de munca se face prin instruirea colectiva conform unui proces verbal de 

instruire colectiva pus la dispozitie prin grija sistemului de management integrat. 

Reprezentantii angajaților vor participa ca invitat la sedințele Comitetului Director de 

analiză a calității vieții profesionale a angajaților in vederea discutarii problemelor privind 

conditiile de munca.  

 

 

 



 

 

 

 

6.2.2. Comunicarea intre membrii echipei medicale  

 Membrii echipei sunt constienti de cunostiintele si abilitatile celorlalti membri ai echipei 

medicale; 

 Membrii echipei medicale sunt preocupati de cresterea moralului si a satisfactiei in munca; 

 Membrii echipei medicale sunt preocupati de imbunatatirea procesului de luare a deciziilor privind 

diagnosticarea/ tratamentul/ sanatatea pacientilor internati in cadrul CBR;  

 Membrii echipei sunt preocupati de continuitate si coerenta in ingrijirile acordate pacientilor 

 Membrii echipei sunt preocupati de acordarea unor servicii care vizeaza siguranta pacientilor 

dar si asigurarea continuitatii actului medical sa fie mai eficiente 

 Membrii echipei sunt preocupati de imbunatatirea fuxului informational  

 

6.2.3. Comunicarea angajatilor cu pacientul  

In cadrul unitatii sanitare comunicarea cu pacientul sau insotitorii pacientului  este  

reglementata astfel: 

 Angajatii promoveaza un climat sănătos și adecvat pentru respectarea drepturilor pacientului 

si a apartinatorilor, realizarea obligațiilor ce revin prin fisele de post; 

 Angajatii vor gasi cuvintele sau expresiilor nediscriminatorii în comunicarea cu anumite 

grupuri de pacieți social vulnerabile (ex: pacienți HIV pozitiv).  

 Medicii sunt preocupati de informarea pacienților si pentru cazurile de consiliere psiho-

emoționala, consiliere cu specificarea cazurilor când pot fi sau trebuie informate rudele.  

 In cazul in care un pacient internat este nevorbitor de limba romana  se va comunica prin 

intermediul personalului de la receptiei in limba engleza sau se apeleaza la un traducator 

extern.  

 Angajatii informeaza pacientii in legatura cu importanta obtinerii Acordului informat, 

modalitate prezentata detaliat in PO „Acordul pacientului informat”;  

 Angajatii informeaza pacientii in legatura cu accesul la datele medico-legale modalitate 

prezentata detaliat in PO „Accesul la datele medico-legale ale pacientului”; 

 Pacientii internati beneficiaza la nevoie, dupa caz, la recomandarea medicului specialist din 

ingrijire de evaluare si consiliere psihologica, modalitate prezentata detaliat in PO „Evaluarea 

si consilierea psihologica”; 

 La nivelul CBR sunt create condiții pentru asigurarea accesului la servicii medicale 

persoanelor cu dizabilități, a pacientilor utilizand modul de comunicare mimico-gestual prin 

proiectarea si implementarea procedurii – PO „Tratarea pacientilor cu dizabilitati”; 

 

 Angajatii din cadrul serviciului cazare informeaza pacientii in legatura cu regulamentul 

pacientilor, al conditiilor de cazare, masa tratament, al regulilor de igiena si conduita, al 

procedurilor medicale ce pot fi efectuate  

 Personalul din cadrul compartimentului administrativ comunica persoanelor interesate 

informatii referitoare la unitatea sanitara in mediul on-line prin pagina de web a Complexului 



 

 

 

Balenar de Recuperare  CAA . 

  Toti pacientii internati beneficiaza de informare si comunicare in limitele competentelor 

profesionale ale angajatilor unitatii sanitare sanatoriale; 

 Toti pacientii internati beneficiaza la extenare de Scrisoare medicala adresata medicului de 

familie privind date medicale legate de tratament/ investigatii/ educatie pentru sanatate in 

vederea continuitatii actului medical 

 

6.3. Comunicarea externa cu partile interesate 

6.3.1. Comunicarea cu furnizorii  

  In vederea asigurarii aprovizionării cu medicamete, materiale sanitare, biocide, 

echipamente/aparate medicale, paza, alimente si alte materiale si servicii necesare în scopul 

asigurării resurselor pentru desfăşurarea proceselor şi furnizării de servicii medicale  specifice 

activitatii sunt definite clar caile de comunicare cu furnizorii. 

  Pentru aprovizionare, conform procedurilor de aprovizionare si evaluare furnizori, se 

intocmeste nota de comanda prin care se comunică produsul/serviciul aprovizionat, identificat 

prin cod produs/serviciu  şi/sau denumire, cantitatea, calitatea şi termenul pentru livrare.  

  Pentru substanţele periculoase sunt solicitate de la furnizori fişele de securitate, 

pentru ambalaje recomandări privind metodele de reciclare/valorificare/eliminare, iar pentru 

echipamente medicale se solicită informaţii privind conformarea cu legislaţia specifică (ex: 

nivel de zgomot, vibraţii, etc, conform cu legislaţia de transpunere a directivelor UE referitoare 

la echipamente de muncă). 

  Pentru comunicarea către furnizorii de servicii a cerinţelor privind aspectele de mediu 

şi cele referitoare la SSO din amplasamentul organizaţiei dar şi specifice serviciilor prestate, 

Responsabilul SSO şi Responsabilul de Mediu întocmesc/actualizează Convenţia de SSM şi 

Mediu şi asigură difuzarea acesteia către responsabilii de achiziţii/aprovizionare pe baza listei 

de difuzare. 

   Comunicarea către furnizorii de servicii a acestor cerinţe este realizată/efectuată de 

către responsabilii de aprovizionare prin anexarea Convenţiei de SSM şi Mediu. 

    

  Contractanţilor care lucrează în numele sau pentru unitatea sanitara le sunt comunicate 

explicit prin anexe la contract/comandă cerinţele pentru lucrarea/serviciul contractat referitoare 

la calitate, cerinţe de mediu şi sanatate securitate in munca şi dacă e cazul, aspectele de 

mediu şi riscurile din zonele în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

   6.3.2. Comunicarea cu vizitatorii  

   Conform prevederilor legale, personalul din cadrul serviciului cazare comunica 

vizitatorilor  cerinţele minimale ce trebuie respectate in incinta unitatii sanitare  (purtare de 

echipament corespunzător – papuci, halat – dupa caz,  respectarea programului de vizită, a 

programelor de consultaţii, etc), conform circuitului acestora in cadrul CBR.  

 



 

 

 

  6.3.3. Comunicarea cu medicii de familie  

  Comunicarea cu medicul de familie pentru asigurarea continuitatii ingrijirilor medicale 

este asigurata prin transmiterea scrisorii medicale emisa prin parafa medicului specialist care 

permite pacientului vizita la medicul de familie pentru continuarea prescrierii tratamentului sub 

directa observatie a acestuia.  

   Documentul care face posibila comunicarea cu medicul de familie este scrisoarea 

medicala.  

   Modul de completare a scrisorii medicale este unul reglementat pe formualre tipizate 

 

   6.3.4. Comunicarea cu autoritatile si alte institutii de stat  

   

  Comunicare se face de către persoanele desemnate prin decizia managerului si prin 

fisa postului, respectiv:  

 Manager; 

 Directorul Medical; 

 Director Financiar Contabil; 

 Director Administrativ 

 Director de ingrijiri  

Comunicarea se realizeaza cu scopul de a  obţine avize, autorizaţii, acorduri, 

reglementări legale şi alte cerinţe, rapoarte ale controalelor efectuate,  informaţii 

referitoare la reclamaţii/ sesizări/ măsuri dispuse, alte informaţii. 

 

 

   6.3.5. Comunicarea cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si alte unitati  

   Compartimentul administrativ si prestatorul de servicii de informatica raporteaza catre 

CJAS Constanta, DSP, SNSPA date specifice reglementate de obligatiile contractuale, 

respectiv DRG, SIUI in cadrul unor platforme specifice.  

   Pentru comunicarea şi raportarea datelor privind sanatatea securitatea in munca este 

delegată autoritatea de reprezentare pentru Responsabilul SSM. 

   Pentru comunicarea politicilor referitoare la calitate şi control managerial, precum şi a 

altor informaţii de interes pentru public alte părţi interesate au la dispoziţie site-ul CBR. 

   Managerul stabileste prin decizie sau prin fisa de post persoanele pentru care  

deleagă autoritatea de reprezentare pentru comunicarea şi raportarea externă a datelor şi 

informaţiile pe probleme de mediu, SSO şi SCIM/SMI, participarea la vizitele/ inspecţiile  

autorităţilor/ organismelor abilitate, în limitele stabilite de Manager şi numai în sfera lor de 

resort. 

  Comunicarea privind calitatea, protecţia mediului şi sănătatea şi securitatea 

ocupaţională este reglementată prin PO/IL specifice, toate documentele intrate/ieşite fiind 

înregistrate de secretariat într-un Registru de intrări-ieşiri corespondenţă. 

  6.3.6. Comunicarea cu asociatii ale pacientilor 



 

 

 

   Managerul care are responsabilitatea organizarii votului pentru constituirea Consiliului 

etic al CBR, are obligatia sa notifice Asociatiile pacientilor cu 3 zile lucratoare inainte de 

organizarea procedurii de vot desemnarea unui  reprezentant al asociatiilor de pacienti .  

   In vederea alegerii si desemnarii reprezentantilor asociatiilor de pacienti in cadrul 

Consiliului etic se consulta registrul electronic al asociatiilor de pacienti administrat de 

Compartimentul de Integritate al Ministerului Sanatatii.  

   In cazul organizarii procedurii de alegere si desemnare a reprezentantilor asociatiilor 

de apcienti in cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea asociatiilor de 

pacienti inscrise in regsitrul judetean , prin invitatii prin fax sau scrisoare de confirmare de 

primire si prin publicarea pe site-ul organizatiei.  

   Dupa parcurgerea procedurii de nominalizare a reprezentantului asociatiilor de 

pacienti aceasta va transmite CBR, catre manager, procesul verbal de desemnare a 

reprezentanttilor sa fie desemnati membru permananet si membru supleant, in vederea organizariii 

sedintei de constituire a Coniliului etic.  

   Daca asociatia de pacienti care a desemnat reprezenatnti in consiliul etic al CBR nu 

transmite care Compartimentul de Integritate al MS documentatia care probeaza faptul ca 

asociatia respecta criteriile de desemnare prevazute de lege acestia isi pierd calitatea de 

membru al Consiliului etic. In aceasta situatie, managerul va organiza o procedura pentru 

completarea componentei, conform prevederilor legale.   

    6.4. Comunicarea in situatii de urgenta / exceptionale  

  Comunicarea este esentiala in timpul unei situatii de urgenta si este abordata in cadrul 

planurilor de actiune / reactie/ interventie in dezastre / calamitati. Acest tip de comunicare 

presupune in primul rand informarea si mobilizarea echipelor de interventii, ale propriilor 

angajati, ale partilor interesate externe.  

  Situatiile de urgenta din cadrul unitatii sanitare necesita mobilizarea si a unor sisteme si 

echipe de interventie externe care se deplaseaza in scopul interventie specializate, si care vor 

primi informatii si mesaje corecte cu scopul interventiei eficace.  

 Pentru a evita comunicarea defectuoasa prin transmiterea de mesaje eronate sau incorecte 

echipelor de interventie se vor organiza planificat simulari ale situatiilor de urgenta si a celor 

posibil exceptionale.  

 

  6.5 Comunicarea cu persoane neautorizate  

Comunicarea cu persoanele neautorizate se face prin: 

- respectarea principiile de comunicare stabilite si folosesc mijloacele de comunicare 

potrivit destinatiei si caracteristicilor; 

- comunica in limitele atributiilor si autoritatii cu care sunt investiti; 

- folosesc mijloacele de comunicare potrivit competentei de pe care o detin; 

- intretin mijloacele de comunicare aflate in gestiunea lor; 

- nu permit  accesul persoanelor neautorizate la mijloacele de comunicatie aflate in 

gestiunea lor; 



 

 

 

- comunica pe cale ierarhica orice situatie de pericol, incident sau accident. 

 6.6. Comunicarea cu mass-media  

 Acest tip de comunicare are in vedere doua situatii si anume :  

A. In cazul unei initiative a unitatii sanitare privind comunicarea unor informatii de inters 

managerul face invitatia catre trustul media telefonic si stabileste impreuna cu 

reprezentantul acestuia data si ora intalnirii; 

 

B. In cazul unei initiative din exterior catre unitatea sanitara sanatoriala reprezentantul trustului 

mass-media contacteaza telefonic managerul si daca primeste acceptul verbal solicita prin 

e-mail de la Receptie (secretar) formularul ,,Acreditare reprezentant mass-media in CBR –

CAA ”. Formularul se completeaza individual de catre toti reprezentantii media care doresc 

accesul in sanatoriu. Formularul (e) completat(e) se trimite catre sanatoriu prin e-mail si 

dupa aprobarea managerului, secretarul il retrimite prin fax trustului media acreditarea. 

6.2.  Resurse necesare 

 Resurse materiale 

      Hartie, imprimanta, toner, PC.   

 Resurse umane 

   Personalul medical si nemedical din CBR-CAA 

 Resurse financiare  

Sume prevăzute în bugetul unitatii sanitare sanatoriale. 

 

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 lunare;  

 rezultatele se vor inregistra intr-un raport de analiza a gradului de concordanta cu celelalte 

proceduri ale CBR.  

 

7.2 Metodele si masurile de corectare  

Responsabilul  Managementului Calitatii determina : 

 modificarea si aplicarea corectiilor in cazul schimbarii proceselor 

 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 RESPONSABILITATI  

8.1. Manager 
 Stabileşte metodele şi căile de comunicare. 

 Asigură resursele necesare pentru asigurarea infrastructurii de comunicare şi buna ei 

funcţionare. 

 Comunică cu autorităţile pecomunicarea intru probleme privind cadrul legal şi de 

reglementare. 

 Comunică cu autorităţile privind realizarea acţiunilor stabilite prin programul de conformare 

şi/sau în urma controalelor efectuate. 

 Comunică cu pacientii, furnizorii şi alte părţi interesate pentru probleme care depăşesc 

competenţa şi autoritatea personalului subordonat. 

 Comunică cu personalul propriu în probleme privind serviciile, protecţia mediului şi SSM. 

 Numeşte prin decizie Colectivul de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică cu privire la sistemele de control managerial. 

 Numeşte prin decizie Reprezentantul  organizatiei în relaţiile cu mass-media. 

 Numeşte prin decizie Responsabilul cu Sistemul de management al calităţii şi reprezentantul 

conducerii cu SMC 

 
8.2. Coordonatori compartimente functionale (responsabili SMC) 

 Asigură  instruirea personalului si implementarea procedurilor în cadrul structurii 

organizatorice pe care o conduce 

 Respectă principiile de comunicare stabilite şi folosesc mijloacele de comunicare potrivit 

destinaţiei şi caracteristicilor acestora. 

 Semnalează managementului/persoanelor abilitate orice deficienţă de comunicare şi propun 

acţiuni de îmbunătăţire a proceselor din cadrul SMC/SCM. 

 Comunică în limitele atribuţiilor şi autorităţii cu care sunt investiţi. 

 Folosesc mijloacele de comunicare potrivit competenţei pe care o deţin. 

 Întreţin mijloacele de comunicare aflate în gestiunea lor. 

 Nu permit accesul persoanelor neautorizate la mijloacele de comunicaţie aflate în gestiunea 

lor. 

 Comunică pe cale ierarhică orice situaţie de pericol, incident sau accident  

 
 



 

 

 

 
 
 
8.3. Reprezentantul Conducerii (Reprezentantul sindicatului) 

 Aduce la cunoştiinţa angajaţilor şi a părţilor interesate Politica de calitate. 

 Conştientizează personalul în domeniul SMC/SCIM. 

 Primeşte, documentează şi răspunde la comunicările relevante de la părţile interesate 

conform delegărilor de autoritate stabilite de Manager. 

 Informează conducerea spitalului asupra necesarului de resurse pentru buna derulare a 

procesului de comunicare. 

 Comunică cu instituţiile abilitate pe probleme legate problemele angajatilor 

 
8.4. Responsabilii de SSO şi SU  

 Comunică cu furnizorii şi clienţii privind aspectele legate de funcţionarea sistemului de 

management pentru probleme legate de sănătate şi securitate ocupaţională. 

 Comunică personalului contractorilor care efectuează lucrări în numele spitalului sau în cadrul 

spitalului şi vizitatorilor, de regulă prin instruire, aspectele de SSO – SU specifice şi cerinţele 

care trebuie respectate pe durata efecutării lucrărilor sau vizitei. 

 Comunică cu autorităţile în probleme legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională. 

 Întocmeşte documentaţia pentru obţinerea de acorduri/ avize/ certificate constatatoare şi 

întreprinde acţiunile necesare pentru aceasta. 

 Întocmeşte planul propriu de SSO, normativele pentru echipamente de protecţie, etc., şi le 

transmite părţilor interesate. 

 Comunică cu autorităţile abilitate privind problemele de SSO şi SU prin participarea la 

controalele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMULAR DE ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII 

F-PO-AD-08.05 

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. BMCSM Stefanescu Adrian Da   4.01.2019 

2. Departament 

medical 

Mihai Mihaela Da   4.01.2019 

3. Compartiment 

IAAM 

Pavlov Adrian Da   4.01.2019 

4 CE Badea Maria Da   4.01.2019 

5 Serviciul 

curatenie si 

spalatorie 

Hasoti Tudora Da   4.01.2019 

6 Departament 

Bloc Alimentar 

Haidau Daniela Da   4.01.2019 

7 Compartiment 

Tehnic 

Condrea Puiu 

Gabriel 

Da   4.01.2019 

8 Baza de 

tratament 

Padurariu Mihaela  Da   4.01.2019 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

  6. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

F-PO-AD-08.06 

Nr.

crt. 

Compartiment Nume si prenume Data 

primirii 

Semnatura Data intrarii 

in vigoare 

Semnatura 

1.        

2.        

3.        

4.        



 

 

 

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

 

 

 

 

 

7. VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

F-PO-AD-08.05 

Valorificarea rezultatelor activitatii 

Modul ales de CBR pentru comunicare consultare  este eficace daca procesul este verificat cel 

putin o data pe an si rezultatele auditurilor sunt comunícate partilor interesate in vedera imbunatatirii 

calitatii comunicarii.   

 

Procedura operationala va fi supusa valorificarii anuale prin : 

1. indicatorul de eficienta : 

 numarul de instruiri efectuate anual /numarul de instruiri planificate anual x 100 [%] ; 

 

2. prin indicatorul de eficacitate : 

 Numarul de intruziuni neacreditate a reprezentantilor mass-media sa fie zero. 



 

 

 

 

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

in formularul anexat procedurii care va fi transmis  BMCSM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Formulare  

F-PO-AD-08.05 

Cod formular Denumire formular  

F-PO-AD-08-1 Formular corespondenta externa 

F-PO-AD-08-2 Referat 

F-PO-AD-08-3 Decizie 

F-PO-AD-08-4 Cerere 

F-PO-AD-08-5 Cerere invoire, concediu fara plata 

F-PO-AD-08-6 Matrice comunicare externa 

F-PO-AD-08-7 Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre BMCSM 

pentru implementarea PO – Comunicare interna si externa  (PO-AD-08) in 

anul ____ 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


