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4.CONTINUTUL PROCEDURII
F-PO-AD-02.04
1.0.

SCOPUL

Procedura stabileşte metodologia de desfasurare unitara a activităţii de aprovizionare pentru a se
asigura că produsele, materialele, echipamentele, piesele de schimb, serviciile, etc aprovizionate
sunt conforme cu cerinţele specificate.Asigura aprovizionarea cu bunuri si servicii in conditii de
fluctuatii a personalului.
2.0.

RISCUL ASOCIAT

-Discontinuitati in aprovizionarea cu produse, materiale, echipamente, piese de schimb, servicii, etc,
-Cantitati insuficiente in stocul depozitelor.
3.0.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplicăde catre coordonatorii compartimentelor functionale si de catre gestionari pentru
produsele, materialele, echipamentele, piesele de schimb, serviciile, etc aprovizionate de catre SC
CBR CAA SRL
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.

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

4.7.

Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de
evaluare și acreditare a spitalelor

4.8.

Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice

4.9.

Ordin nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile
sanitare

4.10.

Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a
informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea modelului
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certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de al II-lea ciclu
de acreditare.
4.11.
5.0.

Regulamentul de Organizare si Functionare si RI ale SC CBR CAA.

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.

7

Cerere de ofertă

Document care exprimă interesul unui client de a cumpăra
produse de la furnizor, care conţine specificaţiile tehnice ale
produselor solicitate, preţuri şi alte condiţii specificate de
client.

8

Ofertă

Document scris care exprimă capacitatea furnizorului de a
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livra produse unui client conform specificaţiilor tehnice şi
calitatii serviciului prestat
9

Document care exprimă decizia clientului de a cumpăra

Comanda

produse conform specificaţiilor tehnice şi calitatii serviciului
prestat
10

Act juridic prin care una din părţi (vânzătorul), transmite

Contract

celeilalte părţi (cumpărătorul), în schimbul unei sume de
bani numită preţ, un drept de proprietate asupra unui bun
11

Condiţie/cerinţă sau regulă stabilită prin contract care

Clauza

trebuie respectată de părţile contractante

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
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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

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)
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6.0.

DESCRIEREA PROCEDURII
6.1.

Desfasurare
[1] Identificarea cerinţelor de aprovizionare
(comunicare cu solicitantul/furnizorul,după caz)

[2] Existent în stoc

DA

[3] Livrare

NU
[4] Aprovizionare
(comunicare solicitant / furnizor, după caz)

NU

STOP

DA
[5] Identificarea furnizorului / selectare

[6] Furnizor acceptat
(Fisa evaluare furniz.)

DA

NU
[7] Maxim

[12] Evaluare furnizor

[13]
- Analiză feed-back
(certificări)/rez. receptie prima
livrare

[16] Monitorizare
(rezultate recepţie +
documente în vigoare)

[8] Transmite comandă la
furnizori
[15] Înscriere
în fisa de evaluare
furnizori

[14] Acceptare

o livrare
si evaluare

[9] Recepţie produse
Refuz.
Accept.

DA

NU

[10] Comunicare cu furnizorul
Soluţionare
NU
DA

[17] Lipsă furnizor / refuz comandă /
Comunicare cu solicitantul
STOP
Datele privind performanţa furnizorilor sunt prelucrate
statistic si prezentate in analiza de
STOP

management in vederea adoptarii unor masuri de imbunatatire.
[11] Stocare in vederea livrarii / Livrare la solicitant
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Etapa 1 (Stabilire necesar de aprovizionare)
Gestionarul :
-

Identifica necesarul de aprovizionare pe baza istoricului corelat cu stocul existent ;

-

Intocmeste referatul de solicitare al materialelor/serviciilor pe care il supune aprobarii

managerului.
Etapa 2 (Elaborarea si transmiterea cererilor de oferta)
Coordonatorul compartimentului administrativ :
-

Elaboreaza, pe baza referatului de aprovizionare si a caracteristicilor de calitate necesare,

cererea de oferta pentru produsele de aprovizionat, care contine următoarele date de bază:
- denumire şi tip produs
- caracteristici specifice/caracteristici de calitate
- cantitate solicitată - se solicită şi preţul produsului atunci când este cazul
- se solicită date cu privire la implementarea şi/ sau certificarea sistemului calităţii
- transmite, pe baza istoricului şi a datelor existente despre furnizori, cererile de ofertă la furnizorii
potentiali.
- verifica ,inainte de a fi semnate şi transmise la furnizori, dacă în cererile de ofertă s-au formulat
clar cerinţele Complex Balnear si de Recuperare C.A.A. S.R.L. referitoare la produsul de
aprovizionat.
- primeste oferte şi de la furnizorii cărora nu li s-au transmis cereri de ofertă; acestea se pastreaza
pentru intocmire baza de date furnizori.
Etapa 3 (Evaluarea şi selecţia furnizorilor)
Conducatorul compartimentului administrativ:
-verifica furnizorii aflati in baza de date a firmei,conform fisei F-PO-AD-02-3 ;
-evalueaza furnizorii conform criteriilor inscrise in F-PO-AD - 02-2 « Fisa evaluare si monitorizare
furnizori » ;
- identifica si evalueaza furnizorii noi in baza ofertelor primite de la acestia, dupa criteriile stabilite in
baza F-PO-AD-02-2 ;
Etapa 4 (Elaborare contracte şi transmitere comenzi)
Conducatorul compartimentului administrativ:
a) - elaboreaza comanda, o transmite spre aprobare managerului si apoi o transmite catre
furnizor.
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Comanda cuprinde următoarele date de bază:
- denumire produs
- unitate de masura
- cantitate
- observatii (cod,caracteristici specifice, preţ, termen de livrare,…)
Înainte de a fi transmise la furnizori, comenzile sunt analizate, astfel incat Complex Balnear si de
Recuperare C.A.A. S.R.L., în calitate de client, să se asigure că cerinţele cu privire la produsele de
aprovizionat sunt clar definite şi complete, şi nu există diferenţe între datele din comandă şi cele din
ofertă.
b)

-incheie contracte de aprovizionare pe care le supune semnarii managerului si directorului

economic ai Complex Balnear si de Recuperare C.A.A. S.R.L., urmand ca acestia sa predea
contractele compartimentului secretariat.
Contractele încheiate se pot derula prin comenzi periodice.
-

transmite comanda în original la furnizor şi urmăreşte confirmarea comenzii. Furnizorul

transmite confirmarea comenzii (care ţine loc de contract).
Se pot transmite comenzi catre furnizori noi, neevaluati, o singura data, dupa care, in baza
rezultatelor de la receptia marfii se face evaluarea si, daca e cazul, inscrierea lor in lista de evidenta
a furnizorilor.
- pentru furnizorii de produse, materiale, echipamente, piese de schimb, servicii selectaţi, încheie
contract de distributie/ prestări servicii în care sunt precizate, după caz, cerinţe privind:
- serviciul prestat, termenul de livrare, termenul de execuţie
- condiţii tehnice şi de calitate a serviciului prestat
- preţ, certificat de conformitate, garanţia lucrării

Etapa 5 (Verificarea produselor, echipamentelor, materialelor, pieselor de schimb, serviciilor,
etc aprovizionate)
Gestionarii :
-verifica toate produsele, echipamentele, materialele, piesele de schimb, serviciile etc. aprovizionate
cantitativ şi calitativ, pentru a se asigura că ele corespund cerinţelor specificate în comandă şi din
punct de vedere al parametrilor reprezentativi si le receptioneaza.
- predau Compartimentului economic Facturile, notele de comanda si referatele de solicitare, dacă
în urma efectuării recepţiei, produsele, echipamentele, materialele, piesele de schimb, serviciile, etc
aprovizionate sunt corespunzătoare
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- intocmeste PV dacă în urma efectuării recepţiei se constată deficienţe care împiedică realizarea
recepţiei si ia legătura cu furnizorul produsului, iar produsul este pus la dispoziţia furnizorului.
Gestionarul anexeaza Procesul Verbal de constatare la celelalte documente de recepţie si le preda
catre compartimentul economic.
Etapa 6 (Receptie servicii-lucrari)
Dacă serviciul subcontractat se desfăşoară la sediul clientului Complex Balnear si de Recuperare
C.A.A. S.R.L. , înainte de începerea desfăşurării acestuia, coordonatorul compartimentului
administrativ si tehnic :
- efectuează instruirea personalului firmei terţe de catre Complex Balnear si de Recuperare C.A.A.
S.R.L. . Personalul de execuţie al firmei terţe va respecta cerinţele contractuale şi prevederile
procedurilor, instructiunilor specifice Complex Balnear si de Recuperare C.A.A. S.R.L. , inclusiv cele
de situatii de urgenta.
Pe parcursul prestării serviciului, firma terţă colaborează cu Complex Balnear si de Recuperare
C.A.A. S.R.L. prin intermediul unui responsabil desemnat care va fi persoana de contact cu
furnizorul de servicii.
-recepţionează lucrarea de execuţie/prestare serviciu şi întocmeşte documentaţia de recepţie
conform cerinţelor contractuale. În situaţia în care lucrarea nu corespunde cerinţelor contractuale,
firma terţă răspunde de rezolvarea tuturor neconformităţilor.
- predau devizele, PV de receptie a lucrarilor, facturile, etc catre compartimentul economic.
Etapa 7 ( Reevaluare furnizori)
Coordonatorul compartimentului administrativ reevalueaza furnizorii anual sau ori de cate ori se
impune (in functie de rezultatele de la receptie).
La reevaluarea furnizorilor se iau in considerare si problemele aparute in relatia cu furnizorul
inregistrata in Fisa evaluare si monitorizare furnizori.
6.2.

Resurse utilizate

6.2.1. Resurse materiale: rechizite, telefoane; materiale informatice; calculatoare;imprimanta,
internet ;
6.2.2. Resurse umane: coordonatorii compartimentelor si gestionarii CBR
6.2.3. Resurse financiare: conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat.
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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.

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.
8.0.

Eficienta se masoara prin indicatorul :
Numar furnizori neevaluati / numar total furnizori din lista

9.0.

RESPONSABILITATI

Coordonatorul compartimentului administraiv:
-selecteaza furnizorii de produse;
-lanseaza comenzi;organizeaza modalitatile de achizitie
-incheie contracte
-reevalueaza furnizorii
Conducatorii compartimentelor functionale :
-intocmesc referatele de solicitare pentru produse, materiale, echipamente, piese de schimb,
servicii, etc ;
- intocmesc notele de comanda aferente si le inainteaza managerului spre aprobare,
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Gestionarii :
- intocmesc referate de necesitate ;
-verifica la receptie existenta documentelor si certificatelor produselor aprovizionate si trasabilitatea
acestora la produse ;
-verifica parametrii tehnico-calitativi ai produselor aprovizionate folosindu-se de standare, norme
interne, instructiuni de lucru in vederea stabilirii daca sunt la nivelul parametrilor din comenzi ;
-izoleaza produsele neconforme, pana la returnarea sau distrugerea acestora;
-mentin legatura cu furnizorii pana la clarificarea tuturor problemelor legate de produsele
aprovizionate; anunta furnizorul la aparitia neconformitatilor la produsele aprovizionate;
-intocmesc documente pentru: refuz la plata, returnare, chemarea furnizorului pentru remediere;
-actualizeaza Lista furnizorilor in functiei de rezultatele receptiei.
Responsabilii de proces :coordoneaza activitatea de monitorizare a performantelor furnizorilor, tin
legatura cu furnizorii pentru ridicarea permanenta a performantelor acestora; participa la efectuarea
receptiei materialelor si serviciilor al caror beneficiar direct sunt.
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5.FORMULAR PRIVIND ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII
F-PO-AD-02.05
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.

Compartiment

crt

Conducator

Aviz

Aviz

Semnatura

Data

compartiment favorabil nefavorabil
nume

si

prenume
Biroul de
1

29.10.2019

management al
Calitatii

Stefanescu

Serviciilor Adrian

Medicale
2

3
4

5

Birou financiar
contabil

Padurariu

medical

Mihaela

Sala de tratamente

David Mihaela

29.10.2019

Compartiment

Abdulgani

29.10.2019

Resurse Umane

Costina

intretinere si
reparatii

7

Serviciu cazare

Condrea Puiu-

curatenie si

29.10.2019

29.10.2019

Gabriel
Batisan Irina

Departament
8

29.10.2019

Departament

Serviciul tehnic de
6

Badea Maria

29.10.2019
29.10.2019

Hasoti Tudora

spalatorie
9

10

Departament bloc

Haidau

alimentar

Daniela

Bar-restaurant

Ablalim
Melihan

29.10.2019

29.10.2019
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6.LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
F-PO-AD-02.06
Nr
ex

Compartiment

Nume
prenume

si Data
primirii

Semnatura

Data
intrarii
vigoare

Semnatura
in
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7.VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA
F-PO-AD-02.07

Procedura operationala/ de sistem ( dupa caz) va fi supusa valorificarii anuale prin indicatorul de
eficienta :
-

Numar furnizori neevaluati / numar total furnizori

Raportul anual de analiza privind validarea procedurii va fi intocmit conform formularului anexat
prezentei proceduri care va fi transmis BMCSM.
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8.Formulare
F-PO-AD-02.08
Cod de identificare

Denumire formular

F-PO-AD - 02-1

Referat solicitare materiale

F-PO-AD - 02-2

Fisa de evaluare si monitorizare furnizori

F-PO-AD - 02-3

Lista furnizorilor acceptati

F-PO-AD - 02-4

Fisa de verificare mijloace de transport
furnizori

F-PO-AD - 02-5

Nota de comanda

F-PO-AD - 02-6

Raport anual privind validarea procedurii
de catre BMCSM

