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~l Editia/ revizia I 

Data de la care 
Componenta revizulta Modalitatca reviziei se aplica 

Nr. in cadrul prevederile 
Crt. cditiei I 

editlei sau 
reviziei editlei 

I I 2 3 4 

12.1. Editia I 
2.2. Rcvizia 1 
t.2.3. Revizia 2 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii sistemice. 

Data Scmnatura Numclc si prcnumclc Functia 

crt. 
ipcratiunc 

--- 2 3 
I. I. Flaborat Scrbul Ghcnadic 

1.2. Verificat Serbul Ghenadie Vicedirector medical 
SR Ungheni 

1.3 A pro bat Jexeev Andrei Director SR Ungheni 

revizici in cadrul cditlei proccdurii sistemicc. 

Revizia: - 
Nr.de ex.: - 

Ediia: I 
Nr.de ex.: 

PROCEDURA DE ELABORARE 
A PROCEDURJLOR $1 

INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU 

COD: SR UN PS.01 Exem lar nr.: 1 

Președinte Consiliu 
Calitații



Semnatura Functia Compartiment Data 
primirii 

Nume si 
prenume 

Exempl 
ar nr. Scopul 

difuzarli 

2 3 4 5 6 
Aplicare cntrul ser CP $ek.,l~ I iJ';) I J erinatologic 

Aplicarc UPU ser UPU 21.(){/ J 
Aplicarc Sectia imagi stica Scf scctiei ( ~j&J~ - Aplicarc Sectia 

ef sectiei raumatologie 

plicare ectia ORL 

plicarc cctia chirurgic cf scctici 

Scctia ATI Scf scctici 

Aplicarc Sectia boli ser scctici infectioase I 

.8 Aplicarc cctia tcrapic i$cf scctici 

.9 Aplicare Sectia neurologie ef sectiei 

. JO Aplicarc Scotia pediatrie 

;3.1 I Aplicarc Sectia 
ef scctici :!~ !i.PJJi sihonarcologie 

plicare Sectia Consultativa Sef sectiei 
1Aplicare ectia statistics Sef sectiei (J 
Aplicare Laborator Sef 

I laborator 

lnformarc I oarc scciiilc ~ --- 

r 
Evidcnta .onsil iul 

'alitatii IMSP SR 
Un heni 

Arhivare 
~A lie scopuri 

L 

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia. 

PROCEDURA DE ELABORARE Ediia: I 
1:VISP Spitalul A PROCEDURILOR ~I Nr.de ex.: 

1 Raional Ungheni 1'.':STRUCTIUNILOR DE LUCRU Revizia: - - - - - 

I COD: SR UN PS.O I Nr.de ex.: - 
Exemplar nr.: t 
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Scopul prezentei Proceduri este de: 

a. a stabili metodologia şi responsabilităţile privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de 

lucru; 

b. a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

c. de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv in condiţii de fluctuaţie a personalului; 

d. de a sprijini auditul şi/sau alte organisme abilitate in acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

Director, in luarea deciziilor. 

 

5. Domeniul  de  aplicare a procedurii operaţionale  

 

Procedura se aplica in cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni , pentru elaborarea procedurilor generale, procedurilor 

de sistem, procedurilor operaţionale specifice, regulamentelor, codurilor şi a instrucţiunilor de lucru. 

Procedura este o procedura generala care se aplică in activitatea tuturor compartimentelor IMSP Spitalul Raional Ungheni. 

a. Date de intrare: • 

4. Cerinţele legale (Legi, Hotărîri de Guvern, ordine ale miniştrilor, ordine ale Directorului IMSP Spitalul 

Raonal Ungheni etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile); 

5. procesele care se desfaşoară in cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni ; 

6. competenta personalului implicat in desfăşurarea activităţilor; 

7. resurse financiare alocate. 

b. Date de ieşire: 

8. proceduri generale; 

9. proceduri de sistem; 

10. proceduri operaţionale specifice; 

11. regulamente; 

12. instrucţiuni de lucru. 

6. Documente  de  referinţă aplicabile procedurii sistemice  

6.1. Reglementări naţionale: 

 

a. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.139 din 03.03.2010 „Privind asigurarea calităţii serviciilor 

medicale în instituţiile medico-sanitare”. 

b. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.519 din 29.12.2008 „Cu privire la sistemul de audit medical 

intern”. 

c. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor 

naţionale de control intern în sectorul public”. 
d. Legea nr.l585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală; 

e. Legea nr,1453-XII din 25.05.1993 privind protecţia consumatorului; 

f. Legea nr. 190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

 

 

 

 

4. . Scopul procedurii.  
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6.2.  Reglementări secundare: 

 

a. Ordinul MS nr.1038 din 23.12.2016 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice şi Listei 

indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice. 

 

          6.3. Reglementări interne: 

 

b. Organigrama IMS SR Ungheni; 

c. Regulamentul de organizare şi funcţionare al IMS SR Ungheni; 

d. Regulamentul intern SR Ungheni; 

e. Circuitul documentelor, inclusiv cele electronice, aprobate la nivelul IMS SR Ungheni. 

 

           6.4. Alte documente: 

 

a. Ordinul Directorului SR Ungheni  privind instituirea Consiliului Calităţii la nivel spital   

b. Ordinul Directorului SR Ungheni privind numirea Responsabilului pe managementul calităţii 

serviciilor (RMCS) din cadrul spitalului ; 

c. Ordinul Directorului SR Ungheni  privind organizarea sistemului de audit medical. 

 

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedură. 

 

7.1. Definiţii ale termenilor: 

 

Nr. 

Crt. 
Termenul 

Definiţia şi/sau dacă este  cazul, actul care defineşte 

termenul 

7.1.1. 
Procedura de 

elaborare a 

procedurilor 

Metodologie unitară, elaborată la nivelul IMS SRUngheni , de 

către responsabilul pe managementul calităţii, care cuprinde un 

set de instrucţiuni şi modele (formulare), prin care se stabilesc 

coordonatele necesare a fi utilizate (format, circuit etc.) de către 

toate subdiviziunile/departamentele/secţiile, în vederea 

realizării setului de proceduri specifice instituţiei respective şi 

care urmează să fie aplicate la nivelul acesteia.  

7.1.2. Control intern 

Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de 

către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea 

furnizării unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor 

entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; 

 respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor 

managementului; 

 protejarea bunurilor şi a informaţiilor; 

 prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; 

 calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp 

util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul 

financiar şi de management. 
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7.1.3. 
Asigurarea 

calitatii 

Parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii 

ca cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

7.1.4. Procedura 

Prezentarea formalizată, în scris, a tututor paşilor ce trebuie 

urmaţ i, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor  de aplicat în 

vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual şi 

al responsabilităţilor prestabilite în desfăşurarea acestuia.  

7.1.5 
Procedură 

operaţională 

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente la 

nivel de  IMS SR Ungheni . 

7.1.4. 
Procedură de 

sistem 

(generală) 

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul tuturor structurilor   IMS S Ungheni. 

7.1.5. 
Ediţiea unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată (redactată), după caz, a unei 

proceduri operaţionale, aprobată, difuzată şi aplicată, conform 

legii. 

7.1.6. 
Revizia în 

cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, 

a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate spre 

aplicare. 

 
5.2. Abrevieri ale termenilor: 
 

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat 

7.2.1. PO Procedură operaţională 

7.2.2. PS Procedură de sistem (generală) 

7.2.3. E Elaborare 

7.2.4. V Verificare 

7.2.5. A Aprobare 

7.2.6. Ap Aplicare 

7.2.7. Ah Arhivare 

7.2.8. TS Specificaţii tehnice 

7.2.9. TR Raport tehnic 

7.2.10. RP Responsabil de proces 
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7.2.11. REP Registrul de evidenţă a procedurilor 

7.2.12. MSMPS Ministerul Sănătăţii , Muncii și Protecției Sociale 

7.2.13. IMS SR Instituţie medico-sanitară Spitalul Raional 

7.2.14. CC Consiliul Calităţii 

 

8. Descrierea prezentei proceduri operaţionale ca şi cadru pentru elaborarea  

procedurilor în instituţii medico-sanitare. 

 

 

8.1. Identificarea proceselor şi iniţierea elaborării procedurilor/instrucţiunilor de lucru 

8.1.1.  Identificarea proceselor care influenţează calitatea serviciilor medicale oferite de către 

IMSP Spitalul Raional Ungheni  şi identificarea interacţiunilor care au loc între aceste procese 

este de competenţă Consiliului Calităţii (CC). Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, CC 

consultă administraţia IMSP Spitalul Raional Ungheni . 

 

8.1.2.  Iniţierea elaborării procedurilor/instrucţiunilor de lucru se face, de regulă, de către 

responsabilul procesului respectiv. Poate iniţia elaborarea de proceduri/instructiuni orice 

persoana care este implicată în realizarea/monitorizarea activităţilor care pot face obiectul 

procedurii/instrucţiunii de lucru. 

 

8.1.3. Lista procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor ope raţionale specifice, 

regulamentelor, codurilor şi a instrucţiunilor de lucru care se utilizează în cadrul IMSP 

Spitalul Raional Ungheni în cadrul sistemului de managementul calităţii este analizată de 

Consiliului Calităţii (CC) şi aprobată de Directorul IMSP Spitalul Raional Ungheni , pe baza 

propunerilor făcute de către responsabilii de proces şi membrii Consiliului Calităţii.   

 

8.2. Analiza tehnica a procedurii/ instrucţiunii de lucru    

 

8.2.1.  Elaborarea şi redactarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru se face în baza 

documentaţiei specifice existente, în cadrul compartimentului care coordonează 

procesul/activitatea, conform diagramei-flux din Anexa SRCL.PG.01-A1. 

 

8.2.2.  Elaborarea/analiza/revizia procedurilor şi instrucţiunilor de lucru se efectueaza prin 

consultarea compartimentelor implicate din cadrul IMSP SR Ungheni şi/sau grupurilor 

interesate şi cu avizul Directorul IMSP SR Ungheni . 

 

.2.3.  Elaborarea şi redactarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru trebuie se fie efectuată, de 

regulă, de către responsabilul calităţii pentru procesul respectiv; responsabilul calităţii, în 

colaborare cu Consiliului Calităţii, poate desemna o alta persoana competenta pentru efectuarea 

acestei activităţi. 
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8.3 Includerea în sistemul de managementul calităţii a procedurii/instrucţiunii de lucru  

8.3.1.  Fiecare procedura/instrucţiune de lucru "care trebuie inclusă în sistemul de managementul 

calităţii, trebuie verificată de către specialistul desemnat de către Preşedintelui Consiliului 

Calităţii (CC), aprobată de Directorul IMSP Spitalul Raional Ungheni  şi difuzată în mod 

controlat pentru a fi aplicată.  

 

8.3.2.   In cazul în care, în urmă verificării sau analizei, se constată ca este necesară o nouă analiză 

tehnică a procedurii/instructiunii de lucru, Preşedintele Consiliului Calităţii (CC) informează, 

în scris, responsabilul de proces, caz în carc se reia diagrama -flux cf. Anexei SRCH.PG.01-

A1. 

 

8.3.3.  In cazul în care avizul în urmă verificării este favorabil, se fac modificările corespunzătoare 

în Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor şi se înaintează procedura spre 

avizare/aprobare structurilor desemnate. 

 

8.4. 

 

8.4.1.  Procedura/instrucţiunea de lucru intră în vigoare începând cu ziua următoare aprobării.  

 

8.4.2.  După aprobare, procedura/instrucţiunea de lucru se difuzeaza în mod controlat de către 

Consiliului Calităţii (CC) către compartimentele care urmeaza să o aplice, conform listei de 

difuzare aprobate. Difuzarea procedurii/instrucţiunii de lucru în interiorul compartimentul ui 

către cei care urmează să o aplice este responsabilitatea Şefului compartimentului.  

 

8.4.3.  Evidenţa procedurilor/instrucţiunilor aprobate este ţinuta de către Consiliului Calităţii (CC) 

prin Manualul procedurilor. 

 

8.4.4.  Informarea publică se realizează prin publicarea Manualului procedurilor pe pagina de 

internet a IMSP Spitalul Raional Cahul, www.sr-cahul.ms.md la secţiunea „Manualul 

procedurilor”. 

 

8.5. Forma şi continutul procedurii/instructiunii de lucru  

 

8.5.1. Forma paginii curente 

 

a) Fiecare pagina a procedurii/ instrucţiunii de lucru conţine elemente de identificare şi control, 

respectiv: 

■ denumirea instituţiei; 

■ denumirea compartimentului emitent; 

■ titlul procedurii/instrucţiunii de lucru; 

■ codul procedurii/instrucţiunii de lucru; 
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■ ediţia procedurii/instrucţiunii de lucru;  

■ revizia procedurii/instrucţiunii de lucru;  

■ numărul pagini; 

■ numărarea paginilor; 

■ numărul exemplarului etc. 

 

b) Codificarea procedurilor se vă face astfel: primul grup de litere SRUN (de la denumirea 

“Spitalul Raional Ungheni l”), al doilea grup format din doua litere (prima litera P (de la 

procedura), a doua litera G, S sau O (de la generală, de sistem sau operaţionala), a treia litera 

(numai pentru proceduri operaţionale) M, B sau S  (de la "proces de management", "proces de 

baza" sau "proces suport")), al treilea grup de litere reprezentând codificarea compartimentului  

 

8.5.2. Forma paginii de titlu si lista capitolelor procedurii : 

 

a) Fiecare procedura/instrucţiune de lucru se editeaza pe pagina format A4 şi vă 

avea, la inceput, pagina de garda care va conţine: 

 

■ denumirea instituţiei (logotip); 

■ denumirea compartimentului emitent; 

■ denumirea şi codul procedurii/instrucţiunii de lucru;  

■ lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/reviziei;  

■ ediţia curenta şi numărul reviziei curente;  

■ datele elaborării, verificării şi aprobării (datele cronologice, denumirea compartimentelor 

implicate); 

■ nota informativă privind copyright-ul;  

 

b) Lista capitolelor procedurii: 

 

■ situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor;  

■ lista de difuzare a procedurii; 

■ scopul procedurii; 

■ domeniul de aplicare a procedurii; 

■ documentele de referinţa; • 

■ definiţii fi abrevieri ale termenilor utilizaţi;  

■ descrierea activităţii; 

■ responsabilităţi; 

■ inregistrări; 

■ anexe şi formulare; 

■ cuprins. 

 

c) Se utilizeaza Formularul SR UN.PS.01 - FI. 

 

8.5.3.  Forma si stilul textului 

  Procedurile/instrucţiunile de lucru se tehnoredactează cu font Times New Roman 12 la un 

rănd. Formulările trebuie sa fie scurte, concise, lipsite de ambiguităţi. Textul nu trebuie sa 

conţină consideraţii generale sau teoretice şi nici detalii nesemnificative sau neaplicabile, dar 

poate face referire la alte documente (standarde, instrucţiuni etc). Etapele sau activităţile 
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distincte trebuie să fie identificabile prin titluri şi subtitluri numerotate sau prin simplă 

enumerare, dupa caz. 

 

8.5.4. Structura şi conţinutul procedurii/instrucţiunii de lucru scrise  

 

       Secţiunea SCOPUL 

 

Se referă la obiectivele pentru care se elaborează procedura/instrucţiunea de lucru, facăndu -

se precizări succinte la activitatea descrisa.  

 

Secţiunea DOMENIUL DE APLICARE 

 

Precizează situaţia in care se aplică procedura/instnicţiunea şi personalul implicat in 

aplicarea ei, eventual cazurile şi situaţiile similare in care procedura/instrucţiunea nu se 

aplică, dacă acest lucru este semnificativ. Se precizează limitele procesului (datele de intrare 

şi datele de ieşire pentru procesul descris) şi indicatorii de performanţă (care defineşte 

obiectivul, atunci când este cazul, cuantificat, al procesului descris in procedura, in vederea 

identificării cailor de îmbunătăţire continuă. 

 

Secţiunea DOCUMENTELE DE REFERINŢA 

 

Cuprinde, de regulă, documente care conţin cerinţe sau informaţii despre activitatea descris 

in procedura/instrucţiune, documente care clarific sau detaliaz activitatea descrisă şi care 

trebuie consultate pentru aplicarea corectă. Documentele de referinţă trebuie specificate prin 

titlul complet, numărul şi data emiterii. 

 

Secţiunea DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 

Cuprinde termeni specifici şi precizeaza accepţiunea adoptată pentru unele cuvinte utilizate, 

in scopul inţelegerii procedurii şi evitării oricăror interpretări eronate. în situaţia utilizării 

prescurtărilor, acestea se definesc explicit in acest capitol.  

 

Secţiunea DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 

Descrie secvenţial activităţile necesare realizării scopului, printr-o exprimare clară şi 

concisă. Secţiunea trebuie să fie suficient de detaliată astfel incăt să precizeze următoarele 

aspecte: 

■ ce şi de ce trebuie sa se execute; 

■ cine, unde şi cănd execută; 

■ cum şi cu ce trebuie să se execute; 

■ cui, cănd şi sub ce forma se raportează rezultatele; 

■ cine verifică, aprobă, supraveghează activităţile;  

■ cine şi cum valorifică informaţiile. 

           La elaborarea unei proceduri/instrucţiuni de lucru se urmăreşte:  

■ stabilirea scopului pentru care este intocmită instrucţiunea; 

■ delimitarea activităţii ce urmează a fi descrisă şi delimitarea   

          domeniului de aplicare; 
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■ antrenarea tuturor persoanelor implicate in realizarea  

           activităţilor descrise; 

■ identificarea tuturor surselor de informaţie  pentru documentare; 

■ identificarea resurselor necesare desfăşurării activităţii descrise  

          (resurse umane, echipamente, materiale, resurse financiare) şi a  

          condiţiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească;  

■ stabilirea metodelor şi instrumentelor utilizate; 

■ determinarea caracteristicilor activităţii procedurate ce pot influenţa  

          calitatea; 

■ determinarea metodelor de măsurare a acestor caracteristici;  

■ stabilirea criteriilor de acceptare; 

■ stabilirea responsabilităţilor personalului implicat; 

■ stabilirea tipurilor de înregistrări generate şi a formularelor utilizate pentru 

acestea. 

 

Secţiunea RESPONSABILITĂŢI  

 

Stabileşte responsabilul de proces precum şi responsabilitatile" personalului implicat în 

realizarea activităţilor procedurii/instrucţiunii de lucru. Responsabilul de proces este descris 

prin funcţia persoanei care asigură coordonarea activităţilor precum şi atingerea indicatorilor 

de peiformanţa stabiliţi. Persoanele sau grupurile de persoane care realiz ează o anumită 

activitate sunt identificate prin denumirea funcţiei pe care o deţin.  

 

Secţiunea ÎNREGISTRĂRI 

 

Cuprinde totalitatea documentaţiei necesar a fi întocmite pe timpul desfăşurării activităţilor 

precizate, cu scopul de a dovedi ca acestea sunt îndeplinite în mod corespunzător. Suporturile 

de înregistrări (dosare, registre, fişiere, formulare, fişe, caiete, etichete etc.) trebuie sa fie 

uşor de identificat şi regăsit în arhivă. 

 

Secţiunea ANEXE ŞI FORMULARE 

 

Cuprinde lista documentelor care aduc precizări suplimentare descrierii activităţii şi lista 

formularelor utilizate pentru înregistrările specifice care se obţin că rezultat al aplicării 

procesului procedurat. Formularele sunt identificate unic prin denumire şi cod.   

 

Secţiunea CUPRINS 

 

Conţine enumerarea capitolelor procedurii şi a paginilor la care se regăsesc, în vederea 

identificării rapide a informaţiilor. 
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9. RESPONSABILITĂŢI 

 

 9.1. Responsabilul de proces - Preşedintele Consiliului Calităţii (CC) 

■   elaborează/revizuieşte/retrage procedura;  

■  coordonează aplicarea procedurilor de asigurare şi  evaluare a calităţii; 

■  gestionează elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;  

■  gestionează Manualul procedurilor. 

 

9.2. Director IMSP SR Ungheni 

 

■  aprobă procedurile 

 

9.3. Vicedirectorii IMSP SR Ungheni 

 

■  impune aplicarea procedurii; 

■  asigură resurse pentru aplicarea procedurii.  

 

9.4. Responsabilii de proces 

 

■  aplică şi respectă procedura 

■  difuzeaza procedură în cadrul compartimentului;  

■  organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 

 

10. ÎNREGISTRĂRI 

 

8.1. Manualul procedurilor 

 

11.   ANEXE ŞI FORMULARE 

 

 Anexa 1 - cod SR UN.PS.01-A1 

 

Diagrama-flux a procesului de elaborare a procedurilor/instrucţiunilor de lucru  
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Analiza 

tehnica 

SR UN.PS.01-A1 Anexa 1. Diagrama-flux a procesului de elaborare a   

                                            procedurilor/instrucţiunilor de lucru 

 

                       

                       Identificarea              
                   procesului și                                      
                determinarea 
             elaborantului 
 

                                           

         Colectarea de                                                       
          informație și                                                 
     redactarea procedurii 
 

              
                 Analiza                                                           
              procedurii 
 

 

 Verificarea  
              procedurii 
 

 

 

          Neconformități 

 

 

 
               Avizare 
                   procedurii 
 

 

               Aprobare                                                         
                   procedurii 
 

 

             Difuzarea                                                 

               Procedurii 

 

RESPONSABILITĂŢI 

ÎNREGISTRĂRI, 

FORMULARE RP CC PCC Director 

D C D  
Calendar de 

elaborare 

E C C  

SR UN.PG.01 

Documente de 

referinţa 

E C D  Draft procedura 

C E D  

Adresă către RP 

neconformităţi Pv 

şedinţă CC 

 E D D 

Adresă către RP 

avizare procedură 

adresă către Director 

 C C D 

Hotărâre Directorului 

aprobare procedură 

DR punere în aplicare 

procedură 

E E V  
http://sr-

ungheni.ms.md/ 

 

LEGENDĂ:  

RP-Responsabilul de proces ;  PCC-Preşedintele 

Consiliului Calităţii; D- Decide; E-Execută;                                    

C-colaborează; V-verifică 
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6. CUPRINS 

 

 

Numărul componenţei 

în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pag 

1 Lista responsabililor de elaborarea 1 
2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor 1 
3 Lista de difuzare 2 
4 Scopul 3 
5 Domeniul de aplicare 3 

6 Documente de referinţa 3 
7 Definiţii şi abrevieri 4 
8 Descrierea activităţii 5 
9 Responsabilităţi 10 

10 înregistrări 11 
11 Anexe şi formulare 11 
12 Anexa 1. Diagrama-flux a procesului de elaborare a 

procedurilor/instrucţiunilor de lucru SR UN.PS.01-A1 
12 

13  Cuprins  13 


