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Nr.  

crt 
Grup  ţintă Conţinut 

Responsabil 

comunicare 

EXTERN 

1 Pacienti, Medic de 

familie 

- Bilete de trimitere, Foaie de observaţie zilinica, Buletine de analiză, 

Radiografii, alte documente medicale, etc 

- Acte doveditoare ale calităţii de asigurat; 

- Răspunsuri la reclamaţii/sesizări; 

- Scrisoarea medicala 

- Fisa de educatia pentru sanatate  

 

Medic curant 

Manager (pe probleme referitoare la 

sesizări), 

 

 

Instrucţiuni de acces, reguli pentru vizitatatori, după caz; Receptie, Asistent, Personal auxiliar 

2 Inspectoratul teritorial 

de muncă 

-Documentaţie pentru obţinerea de acorduri/ avize/ certificat constatator; 

-Lista substanţelor toxice şi periculoase existente în firmă 

-Dosare de cercetare a accidentelor   

-Răspunsuri ref. la măsuri dispuse prin controale efectuate de inspectrorii ITM/ 

reclamaţii de SSO   

Manager, 

Responabil SSO 

4 ISU -Planuri de prevenire şi intervenţie în situatii de urgenţă; 

-Semnalare /Răspunsuri la situaţii de urgenţă   

Manager, 

Responsabil SU (cadru tehnic PSI 

desemnat) 
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5 Mass media -Politica de calitate, comunicate de presa. Manager /  (Reprezentantul spitalului în 

relaţia cu mass-media) 

6 

 

 

 

Furnizori 

 

 

 

- Politici referitoare la calitate,  

- Cerinţe de calitate-mediu-SSO impuse furnizorilor de produse/ servicii prin 

contracte/ comenzi sau specificaţii/ teme tehnice. 

Compartiment administrativ 

-Solicitări verificări ISCIR Compartiment tehnic -RSVTI 

-Solicitări  verificări PRAM, verificări centrale temice Compartiment tehnic  

Compartiment administrativ 

-Solicitări efectuare măsurători factori de mediu şi/sau verificări parametri mediu 

ambiant  

RSSO  

-Convenţii de mediu-SSO cu furnizorii de servicii RSSO  

7 Casa Judeteana de 

asigurari de sanatate 

 

Raportare SIUI lunar/ trimiestrial, format electronic si fizic, in sistem unic de 

inrgistrare cu token 

Manager 

Compartiment administrativ 

Executie bugetara - lunar Manager 

Compartiment economic 

8 SNSPMPDSB Raportare DRG in portal site www.drg.ro/spitale  Manager 

Compartiment 

administrativ 

http://www.drg.ro/spitale


 

 
 

 
 

 

MATRICEA DE COMUNICARE EXTERNA F-PO-AD– 08-6 

COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA  

Ed:3/  
31.10.2019 

Rev:0 

Pag.3/4 Ex.nr.: 

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

 

 

 

 

9 Directia de Sanatate 

Publica 

-Raportare infrastructura sanatate - bianuala 

- Situatie medicamente – trimestrial 

- Situatie ASP – diagnostic validat codificat 

- Dari de seama – miscare bolnavi, externalizari, infectii nosocomiale, boli 

infectioase, cabinete antirabic 

Manager 

Director Medical  

Compartiment 

administrativ 

-Situatie castigurilor salariale; posturi vacante-trimestrial; fond salarii -lunal 

-SAN 

-Situatia costurilor fortei de munca 

-diverse machete anuale dedicate la cerere 

Manager 

Resurse umane - RC 

-Solicitare cerere bugetara – lunar 

-Exectutie bugetara pentru fonduri primite - lunr 

Manager 

Compartiment economic 

10 Ministerul Sanatatii Monitorizarea cheltuielilor- machete specializate Manager 

Compartiment economic 

Compartimentul de integritate – Rapoarte consiliul Etic BMCSM 

11 Organisme de 

certificare , acreditare 

-Politici referitoare la calitate  

-Documente SMC în vigoare; 

-Rapoarte de acţiuni corective / preventive stabilite în urma auditurilor efectuate 

şi dovezi de imple-mentare, după caz; 

- Documentaţie şi corespondenţă ref. la autorizări conform prevederilor legale  

Manager 

RMC 

 

12 ANAF -Buget venituri si cheltuieli 

-Plati restante 

Manager 

Compartiment economic 



 

 
 

 
 

 

MATRICEA DE COMUNICARE EXTERNA F-PO-AD– 08-6 

COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA  

Ed:3/  
31.10.2019 

Rev:0 

Pag.4/4 Ex.nr.: 

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

 

 

 

 

-Macheta situatii financiare 

-Plati executie non-trezor 

13 ANMCS -Raportari acreditare  

-Raportari postacreditare 

-Actualizare documente aplicatie CaPesaRo 

BMCSM 

14.  ALTE UNITATI 

SANITARE  

- Contracte de parteneriat – conform Registrului contractelor de parteneriat 

-eventual - FSZ pacient internat in unitatea sanitara sanatoriala  

-bilet de trimitere- dupa caz 

 

Manager 

Compartimente functionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


