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l.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea cditici sau, dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii operationale

Elemente
Nr.

privind
responsabilii/

crt.

Nume i prenume

Func^ia

Data

2

3

4

opera tiunea

1

As. Sef Bloc operator

1.1

Elaborat

As. Balan Romica

1.2

Verificat

Dr. Doina Elena Ganea

Director medical

1.3

Avizat

As. Doina Chirap

Presedinte SCM

1.4

Avizat

Bioing. Drago

tip (^^^

efSMC

Vicoveanu
1.5

Semnatura

Aprobat

Ec. Vasile Rimbu

Manager
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2 Situatia editiilor i a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationa^

0
2.1
2.2

Editia / revizia in

Componenta

cadrul edi^iei

revizuita

1
Editia I
Editia II

2

Modalitatea reviziei

3

X

X

Editia I

S-a aplicat formatul codului
controlului intern/managerial

Data de la care
se aplica

4
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3.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia

Scopul

Ex.

difuzarii

nr.

Aplieare

0

Compartiment

Sectia Urologie

Funcfia

Nume i

Medic ef

prenume
Dr. Stoican

Data

Semnatura

primirii
OS.

Nicolae
Sectia Nefrologie

Aplieare

Medic ef

Dr. Ardeleanu

Mihai
Sectia

Aplieare

Medic sef

Dorin

Gastroenterologie
Sectia Medicina

Aplieare

Medic sef

Sectia Cardiologie

Dr. Dascalu

Rodica

Interim
Aplieare

Dr. Achifei

Medic sef

/Cog.

Dr. Cojocaru

Titel
Sectia Diabet

Aplieare

Medic ef

Dr. Creteanu

Gabriela
Ileana
Sectia Neurologie

Aplieare

Medic sef

Dr. Neagu
Daniela

Aplieare

0

Sectia Chirurgie

Medic ef

Dr.

Gavrilovici

generala

Valeriu
Sectia Ortopedie

Aplieare

Medic ef

Dr. Bandac
Razvan Sorin

Sectia Chirurgie

Aplieare

Medic sef

Florin

Infantila
Sectia Pediatrie

Aplieare

Dr. Filip

Medic sef

Dr. Tataranu
Elena

Sectia Obstetrica

Aplieare

Sectia ORL

Aplieare

Medic ef
Medic sef

Dr. Irimie

r

Cristian

en

Dr.

Dumitrescu
Corneliu
Aplieare

0

Sectia Oftalmologie

Medic ef

Dr. Martiniuc
Georgeta

Aplieare

0

Sectia Psihiatrie

Medic sef

Dr. Balauta
Irina

Aplieare

0

Sectia Oncologie

Medic sef

Dr. Sava

Iulia

(Me
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Sectia Pneumologie

Medic sef

Nr.de ex.:l

Dr. Muha
Maria

Aplicare

Bloc Operator

Medic sef

Dr.Gramada
Marius

Aplicare

Sectie

Medic ef

m.i+

Dr. Belibou
Georgeta

Reumatologie

Cornelia

Aplicare

Sectie Neonatologie

Medic sef

Dr. Murariu
Georgeta
Laura

Aplicare

Sectie A.T.I.

Medic sef

I^mY

Dr. Stanescu
Dorin Stelian

Aplicare

Sectie Boli

Medic sef

Corina

Infectioase
Aplicare

Balneo Fizioterapie

Dr. Stanescu

Medic sef

Dr. Irimie

Zoia

i Recuperare

Medicala
Aplicare

Laborator

Medic sef

Adrian

Radiologie
Aplicare

Laborator Anatomie

Medic sef

Sectia

Medic ef

Unitate primire

Medic ef

Informare

Director

Sterilizare

Dr. Cirlan

Liviu

urgente
Informare

Dr. Buzdugan

Anatolii

Neurochirurgie
Aplicare

Dr. Botezan
Andreia

Patologica
Aplicare

Dr. Tataranu

Director

As. Chirap

Ingrijiri

Doina

Sef Sectie

Dr. Gramada

|(p^p.^

f^^

Marius
Informare

CPIAMM

Coordonator

Dr. Filimon
Raluca

Informare

Avizare

Director Medical

SMC

Director

Dr. Ganea

Medical

Doina Elena

Sef Serviciu

Bioing.
Vicoveanu
Drago

Arhivare

SMC

Sef Serviciu

Bioing.
Vicoveanu
Drago

^^p.
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4.Scopul procedurii operaţionale
4.1.Stabileşte modul de realizare a activităţii, structurile organizatorice şi persoanele implicate;
4.2.Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3.Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4.Sprijină auditul şi/sau alte organisme de control, interne sau externe abilitate în acţiuni de auditare
şi/sau control, iar pe Manager, în luarea deciziilor;
4.5.Prezenta procedura reglementeaza modul de acces, prelucrare si protejare a datelor personale ale
pacientilor si utilizarea acestora.
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5.Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1.Procedura se aplica de intreg personalul implicat in activitatile spitalului.
5.2.Procedura se aplica in toate sectiile / compartimentele spitalului.
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6.Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
6.1.Legislaţie primară
Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a
spitalelor
Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Lege 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii
Ordonanţa nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
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
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice, modificat și completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 ȘI O.S.G.G.
nr. 530/2016.
Ordinul nr. 1.782/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii
medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi
Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului
Ordinul 19/2011 privind completarea formularelor de raportare (codificarea categoriilor de asigurati)
Contract-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate in vigoare
Ordin nr. 1062 din 23.12.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in
regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea.
Ordin nr. 1490 din 14.12.2010 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si
raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si
spitalizare de zi.
Ordinul 798/2002 privind introducerea in spitale a formularului FOAIA DE OBSERVATIE
CLINICA GENERALA (Modificat de Ordinul 88/2004, Ordinul 798-1/2002 Anexa, Ordinul 7982/2002 Instructiuni)
Ordinul nr.384/413/26.03.2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru
servicii medicale
Ordin 617/2007 (MO 649/2007) cu modificarile si completarile ulterioare – Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de
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asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare
silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic
6.2.Legislaţie secundară
SR EN ISO 9001 : 2008 – Sistem de Management al Calitatii. Cerinte
6.3.Alte documente, inclusiv reglementări interne ale SJUSV
ROI
ROF
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7.Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi in procedura operațională
7.1.Definiții ale termenilor
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
termenul
Procedura operaţională
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat în
vederea realizării unei activităţi, a atribuțiilor și sarcinilor de
serviciu. Descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la
nivelul unuia sau mai multor componente structurale, putând fi
astfel elaborată de către unul, sau, prin colaborare, de mai multe
componente structurale.
Ediţie a unei proceduri Forma initială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri
operaţionale
operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
ediţii
asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate si difuzate.
Termenul

7.2.Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abrevierea

Termenul abreviat

P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.
SJUSV
SMC
RMC
FOCG
FSZ

Procedură operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Spitalul Judetean de Urgenta Suceava
Serviciul de management al calității
Responsabil de managementul calității
Foaie clinică generală
Foaie spitalizare zi

SPITALUL
JUDETEAN DE
URGENTA
”SFÂNTUL IOAN
CEL NOU”
SUCEAVA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Ediţia:II
Nr.de ex.:1
Revizia:0
Nr.de ex.:1

PRELUCRAREA, PROTECŢIA ȘI ACCESAREA
DATELOR MEDICALE ŞI PERSONALE ALE
PACIENTULUI

Pagina 11 din18

PO.SJUSV-DI-04

Exemplar nr.0

8.Descrierea procedurii operaţionale
8.1.Definiţii
8.1.1.Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,
în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici
identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
8.1.2.Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori
combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
8.1.3.Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este
persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin
acel act normativ sau în baza acelui act normativ.
8.2.Utilizarea datelor cu caracter personal de catre spital este în conformitate cu reglementarile
legale in vigoare si tine cont de protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date si cuprinde procedurile:
8.2.1. Procedură colectare date
Procedura privind colectarea datelor in spital se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 7 din
Ordinul nr. 1.782/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii
medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi.
8.2.2.Inregistrarea datelor se realizeaza astfel:
La internare datele de identificare ale pacientilor se introduc in format electronic
Pentru internare setul minim de date din FOCG se introduce in format electronic
Prin inregistrarea in format electronic a datelor personale din FOCG, se colecteaza Setul minim de
date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), format din datele clinice la nivel de
pacient; si setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), format din datele
clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ.
Operatorii / asistentii medicali / medicii ce introduc datele pacientilor au user si parola personalizate,
nu are nimeni acces la acestea si sunt imputerniciti pentru aceasta operatie.
8.3.Baza de date pacienţi
Completarea bazei de date si actualizarea acesteia este necesară în vederea acumulării progresive si
constante a datelor despre pacienti.
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Baza de date este securizata (parola de utilizare) si utilizata doar de serviciul statistica – informatica –
DRG si de catre medicii curanti si asistentele din sectiile respective.
Obligativitatea privind confidentialitatea datelor medicale, a utilizarii acestora numai in scopurile
specificate si a informarii pacientilor privind prelucrarea statistica a datelor colectate in foile de
observatie sunt specificate in fisele de post ale persoanelor abilitate.
8.3.1.Spitalul a emis Decizii pentru:
Decizie privind responsabilul cu datele pacienţilor pe fiecare secţie;
Decizie privind responsabilul pentru baza de date a farmaciei;
Decizie privind gestionarul pe spital pentru baza de date medicale sau echivalentul său, DRG;
Decizie de numire a responsabilului pentru colectarea datelor şi informaţiilor medicale.
8.3.2.Protocol informare pacienţi referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii sunt prelucrate cu bună-credintă si în
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Prelucrările de date cu caracter personal se efectuateaza dupa informarea pacientului si obtinerea
consimtământul în mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.
Pacientii sunt informati in baza Procedurii de informare adoptata de spital, cu privire la:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea
tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor de
acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a căror furnizare este impusă prin dispozitie a autoritatii de supraveghere,
tinând seama de specificul prelucrării.
8.3.3.Accesarea dosarului personal
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului si ale art. 9 din
Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale, spitalele având obligatia de a asigura
pacientilor accesul neîngrădit la aceste date.
Pentru a accesa dosarul personal, pacientul solicita in scris aprobare conducerii unitatii sanitatre,
conform cu metodologia din Procedura de informare a pacientului adoptata de spital.
NOTA
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date (modificata si completata) si a Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, spitalul are obligatia de a administra în conditii de
siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează pacienții despre
ei înșiși, despre un membru al familiei sau altă persoană.
Datele colectate cu scopul asigurarii protectiei sociale prin servicii de sanatate sunt necesare pentru a a
acorda servicii medicale de calitate, refuzul pacientului de a furniza aceste date determina
imposibilitatea acordarii acestor servicii.
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Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul spitalului si nu sunt comunicate
altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, pacientul beneficiază de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.Datele pacientului nu
vor fi transferate în strainatate.Daca unele din datele despre pacient sunt incorecte, operatorul de date
trebuie informat cât mai curând pentru a remedia eroarea.
Observatie:
orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari
efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta
mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de
asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale
personale în scopuri de marketing direct.
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului sunt garantate prin Legea
46/2003.
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în
tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care
această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu
consimţământul pacientului.
Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea
publică.
8.4.Baza de date activa deschisa – care este accesibila pentru utilizatorii din intranetul spitalului pe
bază de user si parola cu drepturi diferite de acces: miscarea bolnavilor in spital, foile de alimentatie,
procedurile, diagnosticele analizele, etc. Au acces toti utilizatorii cu drepturi de acces in functie de
departamentul pe care lucreaza.
8.4.1.Aplicatia User Manager care gestioneaza configurarile de aplicatie si drepturile grupurilor de
utilizatori pentru accesul si utilizarea datelor pacientilor. Acestea sunt:
8.4.1.1.Tip Buton
Scurta descriere: Permite configurarea drepturilor de utilizare a unor butoane care apar in aplicatii. La
bifarea dreptului respectiv, grupul pentru care se opereaza modificarea primeste dreptul de a utiliza
butonul specificat. Consecutiv, toti utilizatorii (userii) care apartin grupului respectiv, primesc dreptul
de a utiliza butonul specificat.
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8.4.1.2.Tip Consumuri
Scurta descriere: Configurarea acestor drepturi este dependenta de configurarea parametrului
"BazaGestiune". Daca acest parametru este configurat, apare tab-ul "Consumuri" in fiecare dintre
registrele urmatoare: examinari/internari, bloc operator, transferuri/externari, vizualizare pacienti
externati.
8.4.1.3.Tip Departament
Scurta descriere: Permite adaptarea afisarii listei departamentelor in casetele derulante cu
departamente si sectii, din formele aplicatiei Spital, in functie de profilul utilizatorilor din grupul
pentru care se defineste afisarea listei.
8.4.1.4.Tip Filtre
Scurta descriere: Permite configurarea filtrelor si rapoartelor din aplicatia Spital. La bifarea dreptului
respectiv, grupul pentru care se opereaza modificarea primeste dreptul de a configura filtre respectiv
de a configura/tipari rapoarte. Consecutiv, toti utilizatorii care apartin grupului respectiv, primesc
dreptul respectiv.
8.4.1.5.Tip Istoric
Scurta descriere: Permite configurarea tab-urilor vizibile in modulul Istoric din aplicatia Spital. La
bifarea dreptului respectiv, grupul pentru care se opereaza modificarea primeste dreptul de a utiliza
tab-ului specificat. Consecutiv, toti utilizatorii (userii) care apartin grupului respectiv, primesc dreptul
de a utiliza tab-ului specificat.
8.4.1.6.Tip Medicaţie
Are drept de anulare, modificare miscari medicamente. Tip drept: DreptMedicatie
Descriere: Daca utilizatorul nu are acest drept, in forma "Miscari produse farmaceutice pe aparat",
butoanele "Modificare" si "Anulare" sunt inactive. Daca utilizatorul are acest drept, butonele
mentionate mai sus se activeaza si permit anularea si modificarea miscarilor de medicamente.
8.4.1.7.Tip Secţie
Scurta descriere: Permite configurarea drepturilor de utilizare a unor butoane care apar pe formele ce
opereaza cu pacienti. La bifarea dreptului respectiv, grupul pentru care se opereaza modificarea
primeste dreptul de a utiliza butonul specificat. Consecutiv, toti utilizatorii (userii) care apartin
grupului respectiv, primesc dreptul de a utiliza butonul specificat.
8.4.1.8.Tip Menu
Scurta descriere: Permite configurarea drepturilor de utilizare a unor meniuri care apar in aplicatii.
8.4.1.9.Tip NivelUser
Scurta descriere: Permite reglementarea accesului la unele operatii. La bifarea dreptului respectiv,
grupul pentru care se opereaza modificarea primeste dreptul de a utiliza operatia specificata.
Consecutiv, toti utilizatorii (userii) care apartin grupului respectiv, primesc dreptul de a utiliza operatia
specificata.
8.4.1.10.Administrare - Nomenclatoare
Descriere: Modulul “Administrare” este necesar pentru configurarea nomenclatoarelor de denumiri si
functii care se utilizeaza în celelalte module functionale ale programului.
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In concluzie in aplicatia Hospital Manager Suite exista un modulul numit User Manager unde sunt
configurati useri cu diferite nivele de access. Aceasta aplicatie este instalata numai pe server si pe
calculatorul administratorului de baze de date. Are acces numai firma producatoare a soft-ului
Hospital Manager Suite si administratorul bazei de date.
8.5.Baza de date pasiva închisa fara acces – care alimenteaza baza activa dupa criterii stricte si
severe;
La baza de date inchisa nu are acces decat firma producatoare a soft-ului Hospital Manager Suite si
administratorul bazei de date.
8.6.Utilizarea datelor pacientilor
8.6.1.Pentru persoane din afara spitalului sau alte instututii:
În Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, utilizarea datelor pacientilor este permisa,
pe baza de cerere scrisă ce va conţine: datele de identificare a solicitantului, detalii suficiente şi
concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date despre aflarea la evidenţă în instituţia dată,
date despre perioada tratamentului efectuat, date despre perioada de efectuare a investigaţiilor etc.);
8.6.2.Pentru persoane angajate in spital:
Personalul din spital are acces la date in functie de drepturile configurate pe fiecare departament.
8.7.Indicatori monitorizare
Număr consulturi interdisciplinare efectuate/structură medicală/lună
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9.Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartimentul
(postul) / actiunea
(operatiunea)
1
Manager
Director
medical/îngrijiri
Președinte SCM
RMC
Medic șef/asistent șef
Personal sanitar

Conducere

SCM

Structuri
medicale

SMC

2
A

3

4

5

V
V, Ah
E, Ap
Ap
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10.Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
crt.
0
1.
2.

Denumirea
anexei
1

Elaborator

Aprobă

2

3

Nr.
ex.
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioada
6
7

Alte
elemente
8
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11.Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei, dupa
caz, a reviziei in cadrul procedurii
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul procedurii
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare a procedurii
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
Descrierea procedurii
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
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