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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi^iei sau, dupa caz, a reviziei
in cadrul procedurii operationa^

Elemente
privind
Nr.

responsabilii/

Nume $i prenume

Func(ia

Crt.

operatiunea

1
1.1.

1.2.
1.3.

Elaborat

Ing. Ostafe Daniela

Verificat

Ec. Timofticiuc C-tin

Avizat

1.4.

Avizat

As. Doina Chirap

Aprobat

Statistica medicala
Director financiarcontabil
Preedinte SCM

Bioing. Vicoveanu
Dragos

1.5.

Sef Serviciu

Ec. Rimbu Vasile

Coordonator SMC
Manager
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2.Situa^ia editiilor ^i a reviziilor in cadrul procedurii operationale

Data de la care
^di{ia / revizia in
cadrul editiei

Componenta
revizuita

Modalitatea reviziei

se aplica prevederile
editiei sau revizieie

editiei

0

1

2.1

Editia II

2
Editia I

3
S-a aplicat formatul codului de
control intern/managerial

4
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Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrui

procedurii operationa^

Scopul

Ex.

difuzarii

nr.

0

1
0

Aplicare
Aplicare

Compartiment

Functia

Sectia Urologie

Medic ^ef
Medic sef

Sectia Nefrologie
Sectia

Aplicare

Gastroenterologie
Sectia Medicina

Aplicare

Interna

Medic ef
Medic sef

Aplicare

Sectia Cardiologie

Medic ef

Aplicare

Sectia Diabet

Medic sef

Aplicare

Sectia Neurologie

Medic ef

Sectia Chirurgie

Aplicare

generala

Aplicare
Aplicare

Sectia Ortopedie

0

Sectia Chirurgie
Infantila

Medic sef
Medic ef
Medic sef

Nume i prenume

Dr. Stoican Nicolae
Dr. Ardeleanu Mihai
Dr, Achitei
Dorin
Dr. Dascalu

Rodica
Dr. Cojocaru Titel
Dr. Creteanu

Gabriela Ueana
Dr. Neagu Daniela
Dr. Gavrilovici
Valeriu
Dr. Bandac
Razvan Sorin
Dr. Filip
Florin

Aplicare

Sectia Pediatrie

Medic ef

Dr. Tataranu Elena

Aplicare

Sectia Obstetrica

Medic sef

Dr. Irimie Cristian

Aplicare

Sectia ORL

Medic ef

Aplicare

Sectia Oftalmologie

Medic sef

Aplicare

Sectia Psihiatrie

Medic sef

Dr. Balauta Irina

Aplicare

Sectia Oncologie

Medic sef

Dr. Sava Iulia

Aplicare

Sectia Pneumologie

Medic ef

Dr. Muha Maria

Aplicare

Bloc Operator

Medic sef

Dr.Gramada Marius

Sectie

Aplicare

Reumatologie

Aplicare

Sectie Neonatologie

Aplicare
Aplicare

Sectie A.T.I.

0

Sectie Boli
Infectioase

Medic ef
Medic sef
Medic sef
Medic sef

Balneo-Fizioterapie
Aplicare

0

si Recuperare

Medicala

Dr. Dumitrescu
Corneliu
Dr. Martiniuc
Georgeta

Dr. Belibou
Georgeta Cornelia
Dr. Murariu
Georgeta Laura
Dr. Stanescu Dorin
Stelian
Dr. Stanescu

Corina
Dr. Irimie

Medic sef

Zoia
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^aborator Radiologie

Aplicare
Aplicare

0

Aplicare

0

0

Aplicare

Aplicare

0
0
0

Sterilizare

Medic sef
Medic sef
Medic sef

Director

Aprovizionare
Serviciul
Administrativ

contabilitate

CPCIN

Aplicare

0

Compartiment juric

Dr. Buzdugan

Anatolii
Liviu
Dr. Gramada
Marius

Ec. Timofticiuc

administrativ

Constantin

Director

As. Chirap

Ingrijiri
ef serviciu
ef serviciu
Sef serviciu

n

Dr. Cirlan

Doina Elena

financiar

Serviciul

Andreia

Medical

contabil

Director ingrijiri

Adrian
Dr. Botezan

Dr. Ganea

Director
Administrativ
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Dr. Tataranu

Director
Director

Serviciul financiar-

Aplicare

Sef Sectie

Director financiar-

Serviciul RUNOS

Aplicare

Aplicare

Sectia
Neurochirurgie

Director Medical

Aplicare

Aplicare

Patologica

Medic ef

urgente

Aplicare

Aplicare

Laborator Anatomie

Unitate primire

Aplicare
Aplicare

PO.SJUSV-DI-49

Doina
Ec. Crap
Daniel a
Ec. Guliciuc
Dorel
Ec. Tugui

Liviu
Ec. Maruseac

ef serviciu
Coord.

Consider

juridic

Paraschiva
Dr. Filimon
Raluca
Catana
Corina

Director

Dr. Ganea

Medical

Doina Elena

Aplicare

Director Medical

Aplicare

Serviciu Statistica

Sef Serviciu

Avizare

SMC

Sef Serviciu

Arhivare

SMC

Sef Serviciu

Ing. Ostafe
Dana
Bioing. Vicoveanu
Drago
Bioing. Vicoveanu
Dragos

[6.0^

SPITALUL
JUDETEAN DE
URGENTA
”SFÂNTUL IOAN
CEL NOU”
SUCEAVA

PROCEDURA OPERATIONALĂ
MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE
PENTRU SECURIZAREA ȘI ARHIVAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PO.SJUSV-DI-49

Ediţia: II
Nr. de ex.: 1
Revizia: 0
Nr.de ex. : 1
Pagina 5 din 15
Exemplar nr.0

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. Stabilirea unei forme unitare de reguli pentru securizarea si arhivarea datelor cu caracter personal.
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul secțiilor și compartimentelor
spitalului
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6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
6.1. Legislaţie primară
Lege nr. 95/2006 cu completările ulterioare privind reforma in domeniul sanatatii;
Ordiunl MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare
Lege nr. 46 /2003 privind drepturile pacienților
Lege nr. 194/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013;
Lege nr. 358/2013 pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014, cu
modificările ulterioare, şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 10 octombrie 2014;
Ordinul 19/2011 privind completarea formularelor de raportare (codificarea categoriilor de asigurati)
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Lege nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*)sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări
psihice / Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 13 septembrie 2012
Legea nr. 129/2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor
cu tulburări psihice nr. 487/2002
6.2. Legislaţie secundară
Ordin nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
Standardele internationale de control intern;
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
Decizie nr.248 din 1 iulie 2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine
Contract-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale SJUSV
Organigrama institutiei
SR EN ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”
SR EN ISO 9000:2006 „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi de vocabular.”
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7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi in procedura operațională
7.1 Definiții ale termenilor
Nr. Termenul
Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. 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.
2. Ediţie a unei proceduri Forma initială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri operaţionale,
operaţionale
aprobată şi difuzată.
3. Revizia în cadrul unei Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
ediţii
după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate.
Obligativitatea personalului medical desemnat sau abilitat de a da
4. Informarea pacientului
toate informatiile medicale pacientului internat si/sau apartinatorilor
acestuia despre toate actiunile ce vor fi intreprinsa in unitatea sanitara
si despre rezultatele acestora.
5. Stocarea
Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
7.2 Abrevieri ale termenilor
Nr. Abrevierea
crt.
1.
P.O.
2.
E
3.
V
4.
A
5.
Ap.
6.
Ah.
7.
SJUSV
8.
SMC
9.
RMC

Termenul abreviat
Procedură operaţională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Spitalul Judetean de Urgenta Suceava
Serviciul de management al calității
Responsabil de managementul calității
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8. Descriere procedura
8.1. Generalități
Scopul acestei proceduri este de a stabili masurile necesare si responsabilitatile angajatilor
spitalului, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista și proveniența documentelor
Fișiere electronice
8.2.3. Conținutul și rolul documentelor
Documentele se completează conform regulamentului de completare.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, server,
8.3.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăzute în fișa postului.
8.3.3. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, conform contractului de
muncă semnat de către angajat și legislației în vigoare.
8.4. Modul de lucru
Prin cerinţe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice,
organizatorice, logistice, proceduri şi politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de
securitate prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001, în conformitate cu cerinţele minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal
Spitalul a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat. În acest sens au fost desemnate, la nivelul spitalului, persoane responsabile cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr.677/2001.
Spitalul a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor privind date cu caracter personal, astfel încât
sa fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul Legii 677/2001.
Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a
datelor şi informaţiilor, instituţia a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe
anumite direcţii de acţiune:
- Identificarea şi autentificarea utilizatorului
- Tipul de acces
- Colectarea datelor
- Execuţia copiilor de siguranţă
- Computerele şi terminalele de acces
- Fişierele de acces
- Instruirea personalului
8.4.1. Identificarea si autentificarea utilizatorului
Pentru a căpăta acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se autentifice in sistemele
informatice ale spitalului. Autentificarea în cadrul sistemelor informatice ale spitalului se face prin
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introducerea credentialelor de autentificare unice si netransmisibile dobandite in urma procesului de
inrolare si management al identitatii electronice, guvernat de politicile de securitate in vigoare.
Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare (nume de utilizator). Niciodată nu este alocat
acelaşi cod de indentificare mai multor utilizatori si acesta nu poate fi partajat de catre mai multe
persoane.
Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare, prin introducerea unei chei de
autentificare precum o parola.
Parolele sunt şiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securităţii ca lungime şi compoziţie. La
introducerea parolelor acestea nu sunt afişate în clar pe monitor. Schimbarea periodică a parolelor se
face numai de către utilizatori autorizaţi.
Sistemul informaţional blocheaza automat accesul unui utilizator după un numar fix de introduceri
greşite ale cheii de autentificare.
Orice utilizator care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare este obligat prin fişa
postului să păstreze confidenţialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în faţa operatorului.
Accesul la calculatoare se face doar de salariaţii spitalului. În scopul evitării pericolului privind viruşii
informatici, este permis accesul la internet de pe calculatoare doar pentru acces la site-urile următoarelor
instituţii: SMCM.RO, DSP, CAS, MS, CNAS, SNSPMS, ANMCS.
Se folosesc doar calculatoare şi programe cu licente software la zi, ﬁind interzisă folosirea de programe
fără licenţă.
Programele de calculator sunt protejate împotriva viruşilor, spam-urilor, prin sistemul de protecţie,
instalat pe calculatoare şi prin metodele proprii ale furnizorului de internet.
Este interzisă folosirea în scopuri personale a poştei electronice a spitalului; este interzisă deschiderea
mesajelor electronice de tip spam.
8.4.2. Tipul de acces
Utilizatorii trebuie sa acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
lor de serviciu. Pentru aceasta trebuie sa fie stabilite tipurile de acces după funcţionalitate (administrare,
introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere,
citire, ştergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.
Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru
rezolvarea incidentelor si a problemelor aparute in utilizarea sistemelor informatice.
Alte măsuri specifice implementate pentru controlul accesului, sunt:
- este interzis accesul în birou a persoanelor străine (inclusiv rude, prieteni) în afara orelor de program.
- accesul persoanelor străine este permis în timpul orelor de program doar în sălile destinate publicului.
- este interzis accesul persoanelor străine în camerele destinate arhivei, şi este interzisă staţionarea
persoanelor străine în faţa calculatoarelor.
- este interzisă divulgarea către orice terţe persoane a parolelor folosite pentru: acces la calculatoare,
acces la programul informatic, acces la informaţiile oferite este restricţionat;
- arhiva se păstrează, se conservă şi se predă în condiţiile legii.
- în spaţiul aferent intrării în cadrul instituţiei si in holurile de acces sunt instalate sisteme de
supraveghere video;
- monitorizarea şi intervenţia în caz de alarmă este asigurată de o firmă de protecţie şi pază.
8.4.3. Colectarea datelor
Spitalul desemnează utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter
personal în sistemele informaţionale .
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Biroul de Informatica si Serviciul de Statistica Medicala au o bază de documente, salvate în format
electronic, formată din fisiere (denumite şi formulare, drafturi, modele, etc.) de adrese care nu conţin
date cu caracter personal.
Fiecare operator calculator introduce datele in calculator respectand confidentialitatea datelor cu caracter
personal
Orice modificare a datelor cu caracter personal trebuie sa se poate face numai de către utilizatori
autorizaţi desemnaţi.
Spitalul va lua măsuri pentru ca sistemele informaţionale să înregistreze cine a făcut modificarea datelor
cu caracter personal, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare, vor fi implementate măsuri
pentru ca sistemele informaţionale să menţină datele şterse sau modificate.
8.4.4. Executia copiilor de siguranta
Copiile de siguranţă ale bazelor de date ce contin date cu caracter personal, precum şi ale programelor
folosite pentru prelucrările automatizate se face zilnic.
Sistemele care gestioneaza date cu caracter personal trebuie sa fie protejate prin procesul de backup
periodic impotriva pierderii, sau distrugerii datelor sau a sistemului informatic.
8.4.5. Computerele si terminalele de acces
Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi
poziţionate astfel încât să nu poată fi văzute de public şi după o perioadă scurtă, stabilită de spital, în
care nu se acţionează asupra lor, acestea vor fi ascunse sau sesiunea de lucru va fi inchisa.
Serverele care găzduiesc date cu caracter personal pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de
drepturi de acces, conform politicilor de securitate ale grupului si adoptate de către spital;
Nu este permisă scoaterea din instituţie a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable
HDD) care contin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituţiei.
8.4.6. Fisierele de acces
Spitalul ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată .
Pentru prelucrările automate, aceste informaţii sunt stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere
separate pentru fiecare utilizator.
8.4.7.Operarea cu arhiva
Arhiva este depozitată doar în spaţii special amenajate la care accesul este restricţionat. Îndosarierea şi
inventarierea arhivei se face conform legii.
FOCG care nu au fost îndosariate sau inventariate sunt ţinute în locuri la care pacientii nu au acces.
Arhivarea electronica FOCG – se face pe serverul institutiei
Este interzisă depozitarea actelor şi a registrelor notariale în locuri accesibile publicului si pacientilor.
Este interzisă menţionarea datelor cu caracter personal pe bibliorafturi/dosare/mape la care pacintii pot
avea acces.
Consultarea şi efectuarea de copii se va face doar cu acordul expres al conducerii spitalului pentru
fiecare situaţie în parte. Accesul salariaţilor în spaţiul destinat arhivei este permis doar cu acordul expres
al conducerii pentru fiecare situaţie în parte.
Este interzisă scoaterea şi transmiterea în afara spitalului, în formă fizică sau în formă electronică
(scanate), prin orice metodă, a actelor sau a documentelor în original sau în copii fara avizul conducerii.
Consultarea arhivei se face cu grijă pentru a evita orice deteriorare sau distrugere. Este interzisă
desfacerea arhivei îndosariate şi inventariate. Este interzisă descompletarea arhivei indiferent dacă
aceasta este îndosariată sau nu.

SPITALUL
JUDETEAN DE
URGENTA
”SFÂNTUL IOAN
CEL NOU”
SUCEAVA

PROCEDURA OPERATIONALĂ
MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE
PENTRU SECURIZAREA ȘI ARHIVAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PO.SJUSV-DI-49

Ediţia: II
Nr. de ex.: 1
Revizia: 0
Nr.de ex. : 1
Pagina 12 din 15
Exemplar nr.0

8.4.8.Alte masuri tehnice si organizatorice
Este interzisă păstrarea actelor în orice alte locaţii (exemplu: domiciliul, autoturismul salariatului).
Transmiterea cu poşta a actelor institutiilor din afara localităţii în care îşi are sediul spitalul se va face
doar cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi doar la adresele indicate oficial.
8.5. Difuzarea procedurilor operaționale
Dupa avizare si aprobare, exemplarul 0 al procedurii se va îndruma către SMC de unde se face difuzarea
pe rețeaua de intranet a unității.
8.6. Arhivarea procedurilor
Procedurile operaționale se arhivează în cadrul SMC
8.7. Indicatori de monitorizare
Număr incidente rezolvate/ total incidente raportate
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9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Nr.
Crt
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartimentul
(postul) / actiunea
(operatiunea)
1
Manager
Director medical
Șef serviciu
Președinte SCM
RMC
Personal Serviciul
Statistica Madicala
Personal sanitar

Conducere
2
A
V

Serviciul
Statistica
Madicala
3

SCM

SMC

Structuri
medicale

4

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

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

1

2

3

Nr.
Ex.
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc Perioada
6
7

Alte
elemente
8
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Cuprins

Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
0

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

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

1

2

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
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13

