
 

 



 

  

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK  

CERTIFICATE  
SRAC as an IQNet Partner hereby states that the organization:  

SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA  

Localitatea Gätaia, jud. Timis  for 

the following scope:  

Psychiatric hospital medical services: continuous hospitalization for acute psychiatry and chronic 

psychiatry, closed circuit pharmacy, medical tests laboratory, ergotherapy section, psychology section, 

social welfare, kinetotherapy, integrated ambulatory with specialized psychiatry facility, internal 

medicine   

has implemented and maintains a  

Quality Management System  

which fulfils the requirements of the following standard:                               

ISO 9001 : 2015  

                                           Issued on: 2020 - 11 - 16 First 

issued on:2011-12-16  
for the validity date, please refer to the 

original certificate* 

issued by SRAC   

Registration Number: RO – 8823  

   Alex Stoichitoiu  eng. Mihaela Cristea   

   President of IQNet  SRAC General Manager  

IQNet Partners**  
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  

CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil  
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica  

IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland  
Quality Austria Austria RR Russia SIGE México SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS  

Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vinqotte Belgium YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR 

Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.  

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document  
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under wvm.iqnetcertification.com  
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Catre organizatia: Spitalul de Psihiatrie Gataia  

In atentia: Manager Spital  

PLANUL DE AUDIT  
Planul de audit a fost modificat Ia efectuarea auditului (se bifeaza): Da [ l Nu [ l  

 Nr.Contract SRAC•. 21601  Conducator echipa de audit GEORGESCU DRAGOS  

 Criterii de audit  Auditor sef:  

- Standarde de referinta: ISO 9001 :2015    Auditor  CARMEN IORGA  

- Informatii documentate ale SM al organizatiei  Auditor / Auditor in formare  

 Perioada auditului: 11-12.12.2017  Expert tehnic  
 Tipul auditului: REINNOIRE  Oobservator  

Obiectivele auditului:  

 Evaluarea eficacitatii sistemului de management în totalitatea sa, ținând cont de modificările interne și externe 

și relevanța și aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării.  

 Evaluarea modului in care angajamentul managementului a asigurat mentinerea eficacitatii si imbunatatirea 

sistemului de management respectiv in scopul cresterii performantei generale.  

 Evaluarea eficacitatii. sistemului de management privind îndeplinirea obiectivelor organizatiei și ale 

rezultatelor intenționate ale sistemului de management respectiv.  

Auditul se va desfasura in limba:  

Desfasurarea auditului:  

Data  
Interval 

orar  
Procesul / Compartimentul 

auditat  

Cap.  Cap.  Cap.  
Auditori  

Reprezentant 

auditat  

                

                

   Data sedintei de deschidere: 11.12. 2017  Data sedintei de inchidere: 12.12. 2017  

  

Data prezentarii Raportului de audit: 14 zile  

   Acordul organizatiei (nume si prenume): SARGAN CORNELIA Semnatura  Data intocmirii : 01-12 -2017  

Domeniul    de    audit    
: 
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   Interval   Procesul / Compartimentul  Auditori Reprezen-tant  

   Data  orar  auditat  cap.  auditat  

   11.12  09.00-  Sedinta  de  deschidere.  Conform  
 2017  09.30  Inchidere neconformitati audit  listei recedent  

   11.12  09.30-  Management  4.1, 42, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6,2, EA  Director  
   2017  11.00  9.3, 10.3  

  11.12  11 .oo-  Procesele aferente  4,4, 5,3; 6, 7,1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, CEA  Resp proces   2017  13.00 

 administrarii SM  7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10  

   11.12  11.00-  Managementul  resurselor 4,4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7,4, 7,5,  A  Resp proces  
   2017  12.00  umane  9,2, 10.2, 10.3  

 11.12 12.00- Administrativ. 4,4, 6.1,7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, A Resp proces  2017 13.00 7.2, 7.3, 7,4, 7.5, 8.1, 8.4,8.5.3,  
9.2,10.2, 10.3  

   11.12  13.00- Pauza de masa  EA  
   2017  13.30  

   11.12  13.30-  Compartiment psihologie  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1 .6, 7.2, CEA  Resp proces  
   2017  17.30  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  

8.7, 9.1,  
   11.12  13.30-  Farmacie cu circuit inchis  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2,  Resp proces  
   2017  15.30  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  

8.7, 9.1,  
   11.12  15.30-  Compartiment ergoterapie  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2,  Resp proces  
   2017  17.30  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  

8.7, 9.1,  

   12.12  09.00-  Servicii medicale-Spital  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, CEA  Resp.  
   2017  13.00  psihiatrie si ambulatoriu  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  procese  
   13.30-  8.7, 9.1,  

   12:12 -09.00-  Laborator analize medicale  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2,  A  Resp.  
   2017  13.00  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  procese  

8.7, 9.1 ,  
   12.12  13.00- Pauza de masa  EA  

   2017  13.30  
   12.12  13.30-  Kinetoterapie  4.4, 6.1,7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2,  Resp.  
   2017  17.00  7.3, 7.5, 8.1,8.2 ,8.4, 8.5,8.6,  procese  

8.7, 9.1 ,  

 05.10  17.00-  Sedinta de inchidere  CEA  Conform 2017  17.30  listei  
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La Sedinta de deschidere s-au discutat urmatoarele aspecte (bifate de Conducatorul echipei de audit):  

O Prezentarea participanților (echipa de audit, observatori, etc.), inclusiv o subliniere a rolurilor acestora. O 

Prezentarea SRAC și a serviciilor oferite (în mod normal, în cadrul auditului inițial și numai dacă este dorită). O 

Prezentarea politicilor SRAC CERT de efectuare a tranzitiei Ia noile standarde (cand este aplicabil)  

O Confirmarea datelor oferite de Organizație prin Chestionarul de identificare. o Există modificări: Nu 

O, Da O anume o  
Dacă DA, raportarea la SRAC privind modificarile aparute o Confirmare e-mail 

si telefoane de contact 0 Există modificări: Nu O, Da O anume  

  
O Confirmarea domeniului de certificare (la auditurile de certificare / recertificare / extindere — fata de cel 

solicitat de client in cerere si preluat in contractul respectiv iar la auditurile de supraveghere — fata de domeniul 

acordat deja pe certificatele valide): o Există modificări: Nu O, Da O anume o Dacă DA, adica daca domeniul 

de certificare stabilit in urma acestor discutii include 

locatii sau activitati noi, nedeclarate in contractul cu SRAC CERT sau existente in certificatul SRAC valid, se 

va contacta departamentul contractare din SRAC CERT pentru a se stabili daca este nevoie de recalcularea 

duratei auditului si un act aditional la contract. O Confirmarea planului de audit, inclusiv: o tipul auditului, o 

domeniul de audit, o obiectivele auditului, o criteriile de audit,  disponibilitatea, rolurile si identitatea ghizilor 

si observatorilor din partea organizatiei care vor insoti echipa de audit,  orice modificări, alte aranjamente 

relevante cu clientul, precum data și ora ședinței de închidere, ședințele interimare între membrii echipei de 

audit și managementul clientului; o Există modificări: Nu O, Da O anume  

o Dacă DA, modificările respective sunt înscrise de  

mână pe planul de audit și semnate de Conducatorul echipei de audit și de catre Organizație. proceduriie 

care vor fi utiiizate ia efectuarea audituiui bazat pe eșantionare;  

O Prezenbrea informațiilor despre condițiile în care auditul poate fi încheiat prematur;  
O Confirmarea că echipa de audit și conducătorul acesteia care reprezintă organismul de certificare sunt 

responsabili pentru audit și trebuie să țină sub control derularea planului de audit inclusiv activitățile de 

audit și traseele auditului;   

 Confirmarea stadiului constatărilor aferente analizelor sau auditurilor anterioare, dacă este cazul; O  

Confirmarea limbii care va fi utilizată pe parcursul auditului;  

 Confirmarea că pe parcursul auditului, clientul va fi informat în legătură cu desfășurarea auditului și despre orice 

îngrijorări;  

O Oferirea oportunitatii pentru client de a pune întrebări.  

O Confirmarea disponibilității resurselor și facilităților necesare pentru echipa de audit;  

O Confirmarea aspectelor legate de confidențialitatea informațiilor obținute în timpul auditului ;  

O Explicații asupra imparțialitații auditorilor. Acceptare/Contestare echipă de audit, de către  

Organizație.   

o Există contestări: Nu O, Da O anume o  

Dacă DA, raportarea la SRAC CERT privind problemele aprute  



 

 Confirmarea procedurilor relevante de securitate a muncii, de urgentă și de siguranță pentru echipa de 

audit;  
O Punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru audit (echipament de protecție, încăpere de lucru, acces Internet, 

acces copiator, telefon, documente supł• entare, etc).  
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La sedinta de inchidere, s-au parcurs urmatoarele etape, bifate de Conducatorul echipei de audit:  

O Mulțumiri pentru colaborarea la desfășurarea auditului.  

 Anunțarea clientului că dovezile de audit colectate s-au bazat pe un eșantion de informații; ceea ce a introdus un element 

de incertitudine;  

 Scurt rezumat al constatărilor auditului, aspectele pozitive și procesele bine organizate.  
 Prezentarea și explicarea neconformităților, dacă au fost detectate. Orice neconformitate trebuie prezentata astfel 

încât să fie înțeleasă iar termenul pentru soluționare trebuie agreat. NOTĂ- Înțeleasă nu înseamnă neapărat că 

neconformitatea a fost acceptată de client.  

 Procesul organismului de certificare prin care gestionează neconformitățile, inclusiv orice consecințe referitoare la stadiul 

certificării clientului;  

 Semnarea rapoartelor de neconformitate, inclusiv comunicarea termenului până la care clientul urmează să prezinte 

un plan de corecții și acțiuni corective pentru orice neconformitate identificată pe parcursul auditului  Activitățile post 

audit ale organismului de certificare  

Informații referitoare la procesele de tratare a reclamațiilor și de apel  Oferirea oportunitatii clientului de a pune 

intrebari  Clarificari privind: o Organizația, : denumire, adresa, locatii o domeniul de activități inclus în certificarea 

sistemului de management o limbile în care să fie redactat certificatul  Pașii următori ai procedurii de certificare în ceea 

ce privește SRAC CERT:  

o comunicarea, de catre conducatorul echipei de audit, a termenului maxim de stabilire a Corectiilor si a 

actiunilor corective (7 zile), respectiv a termenului maxim de implementare a lor  pentru neconformitatile 

minore sa fie stabilite si acceptate corectiile si actiunile corective înainte de evaluarea finală, in vederea luarii  

deciziei aferenta auditului respectiv  

o neconformitățile majore frebuie să fie închise (audit suplimentar / dovezile cerute) înainte de evaluarea finală, 

in vederea luarii deciziei aferenta auditului respectiv pt. certificare si supraveghere si inainte de expirarea 

certificatului detinut pt recertificare, o predarea, de către conducatorul echipei de audit a documentației de 

audit la SRAC CERT— termen maxim de predare (14 zile) o evaluarea finală de către SRAC CERT a  
rezultatelor auditului  

termenul de emitere si modul de primire a certificatului.  

 Pașii următori ai procedurii de certificare în ceea ce privește Organizația:  

Nu    O,    Da,    O,    anume   



 

o stabilirea corectiilor, a cauzelor neconformitatilor si a actiunilor corective o punerea în aplicare a corectiilor 

si acțiunilor corective stabilite, in termenele propuse o feedback-ul cerut de SRAC CERT, privind auditul si 

activitatile conexe o convenirea programului auditurilor de supraveghere, dacă este cazul.  
O Clarificări asupra modului în care trebuie comunicate la SRAC CERT, modificarile în Organizație, inclusiv în 

documentația sistemului de management, diferențierea dintre schimbări minore și unele cu un conținut relevant pentru 

certificare, conform contractului cu SRAC CERT  

O Comentarii asupra modalitatilor de utilizare a certificatului și mărcii de certificare SRAC CERT, de regulă necesar numai la 

auditul inițial.  

 Comentarii asupra responsabilităților asumate prin contractul de certificare, de regulă necesar numai la auditul inițial.  

Organizația are nevoie de alte servicii oferite de SRAC CERT? Explicații. Dacă este cazul, contact imediat.  
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 tel +4 021 313 63 35  SRAC CERT S.R.L. RC J40/13276/2007 fax +4 021 313  
23 go  Sir. Vasile Pârvan nr, 14  CU: RO 22083675 e-mail office@srac.ro 

Sector București  UniCredit. Suc. Panduri web www.srac.ro 
   (YI 021 România  R040 BACX 0000 0001 4791 gooq  

  NTRACT DE RECERTIFICARE  

 Nr. 
  

21601.4/2011  

ÎNTRE SUBSEMNA TII: SPITALUL DE PSIHIATRIE GA TAIA  

(1)Localitatea Gataia, Jud Timis, Localitatea Gataia,jud. Timis  

C.I.F.: 4483811 Cont:  

R016TREZ6245041XXX000072 Banca: TREZORERIA DETA Denumită în 

continuare Organizație reprezentată prin: Manager (2)ec. Sargan Cornelia Elena  

si  

SRAC CERT S.R.L.  

 str. Vasile 

Parvan, nr. 14, sector 1, București C.I.F.: RO 22088675 / 10.07.2007 Cont RON: R040 BACX 0000 0001 4791 

8001 Banca Comercială UNICREDIT ȚIRIAC BANK SMB  

Sucursala Panduri  

Cont EUR: R013 BACX 0000 0001 4791 8002 Banca Comercială UNICREDIT TIRIAC BANK SMB  

Sucursala  

  Panduri SWIFT   ROBU  

Cont TREZORERIE: R026TREZ27005069XXX03383 Trezoreria sector 1, Bucuresti  

Denumită în continuare SRAC reprezentată prin: ing. Cristea Mihaela, 

Director General SRAC  

A VÂND ÎN VEDERE  

Cererea Organizației nr. 11019 din data de 08.11.2017 către SRAC prin care este de acord cu evaluarea  

sistemului de management, care face obiectul cererii, în vederea eliberării Certificatelor SRAC și (IQNet).  

A INTERVENIT PREZENTUL CONTRACT:  

Art. 7 - OBIECTUL CONTRACTULUI  

Prezentul contract are ca obiect: auditarea și evaluarea în vederea recertificării sistemului de management 

implementat în cadrul Organizației,  

în conformitate cu standardele și activitățile specificate în Anexa A la prezentul contract  eliberarea Certificatelor 

SRAC și IQNet cu valabilitate de trei ani, descrisă în "Regulile generale privind certificarea sistemului de 

management" cod SRAC-R-OI, transmisă Organizației. efectuarea auditurilor de supraveghere pro ramate, rimul la 1 

1 1 urma oru a e uni e a s arsitul aceleiasi date. mentinerea valabilitatii certificatelor emise de SRAC este conditionata 

de efectuarea—auditurilor de  

supraveghere programate si de achitarea contravalorii acestora. Art. 

2 - OBLIGATIILE SRAC  

SPITALUL DE  
PSIHIATRIE  
GĂTAIA   
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RACSe angajeaza sa pastrezecon den ialitatea și să nu comunice nici măca  orice natură furnizate de catre 

Organizație fără acor prealabil al acesteia. în caz de reziliere a pPŔ  ct, SRAC se angajează să nu facă în nici o 

împrejurare z de informațiile din documentele furnizate păstreze  

( 7) Denumirea Organizației, Forma juridică și adresa  (2) Reprezentantul legal al Organizației, nume p e  
4   

  

totala confidențialitate asupra lor, cu exceptia solicitarilor adresate de catre organele de cercetare penala sau de catre 

instantelejudecatoresti.  

2.2. SRAC se angajeaza sa furnizeze toate informatiile referitoare la cerintele normative referitoare la  

certificare, informatii referitoare la tarifele corespunzatoare solicitarii certificarii initiale si mentinerii certificarii;  

2.3 SRAC se angajeaza sa furnizeze o descriere detaliata a procesului de acordare, mentinere, restrangere,  

extindere, suspendare si retragere al certificarii;  

2.4. SRAC se angajeaza sa asigure personal competent necesar pentru certificarea organizatiei;  

2.5. SRAC se angajeaza sa elibereze certificatul si sa acorde dreptul de utilizare a certificatelor si marcilor 

SRAC si IQNet, dupa finalizarea cu succes a procesului de certificare si achitarea integrala a obligatiilor financiare 

prevazute in prezentul contract.  

Art. 3 - OBLIGATIILE ORGANIZATEI  

3.1. De a respecta cerințele ”Regulilor generale privind certificarea sistemului de management", cod 

SRACR01 și ”Regulamentului de utilizare a mărcilor de conformitate SRAC și IQNet”, cod SRAC-R-02 cu 

modificarile si actualizarile ulterioare publicate pe site-ul www.srac.ro. Certificatul SRAC, marca SRAC si rapoartele 

de audit sunt proprietatea SRAC si sunt netransmisibile, iar organizatia are dreptul sa le utilizeze doar pe perioda de 

valabilitate a certificatului. Certificatul IQNet poate fi utilizat numai impreuna cu certificatul SRAC valabil. Marca 

IQNet poate fi utilizata numai impreuna cu marca SRAC.  

3.2. De a transmite la SRAC toate modificările aduse sistemului de management (inclusiv  

infiintarea/desfintarea de filiale/puncte de lucru/santiere/locatii unde organizatia isi desfasoara activitatea, precum si 

personal cheie direct implicat). Notificarea trebuie să fie făcută fara intarziere.  

3.3. De a achita toate sumele datorate desfasurarii procesului de certificare, conform condițiilor acestui  

contract.  

3.4. De a asigura instructajul specific de securitate si sanatate in munca și, acolo unde este cazul, echipament 

complet de protecție individuală pentru auditorii SRAC.  

3.5. Organizația are următoarele obligații în ceea ce privește disciplina contractuală:   în 

momentul în care hotărăște schimbarea sediului social, a denumirii, a adresei, a obiectului  

de activitate al organizației, aceasta este obligată conform prevederilor în vigoare să comunice către SRAC toate 

modificările produse în statutul său juridic și modificările făcute în ca care asociatii/acîionarii cesionarea, cedarea, 

fuziunea, absorbția societății către altă persoană juridică sau fizică, organizatia este obligata să comunice la SRAC 

aceste modificari, pentru a putea decide condițiile în care prezentul contract își mai poate produce efectele;  în 

toate cazurile prevăzute mai sus, in functie de natura modificarii, se poate încheia un act  

adițional la contract;  

3.6. Sa nu faca sau sa permita declaratii care sa induca in eroare referitoare la certificarea sa;  

3. 7.Sa inceteze folosirea marcilor SRAC si IQNet in materialele publicitare si in orice alte documente, 

atunci cand SRAC a decis suspendarea sau retragerea certificatului sau;  

3.8. Sa modifice materialele publicitare si celelalte documente atunci cand are loc o restrangere a domeniului  

certificat;  

3.9.Sa nu permita ca referirea la certificarea sistemului sau de management sa fie utilizata intr-un mod in care  

sa sugereze ca organismul de certificare certifica un produs (inclusiv servicii) sau un proces;  

3. 10.Sa nu sugereze ca certificarea se aplica si altor activitatii din afara domeniului de certificare;  

3.11. Sa nu utilizeze certificarea intr-un mod care ar putea aduce prejudicii organismului de  

certificare si/sau sistemului de certificare si pierderea increderii publice;  

p    
ȚENE   
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3.12. Sa comunice catre SRAC da sistemului de management solici t si sa comunice (atunci  

cand e cazul) orice modificare/colaborare aparuta intre organizatie si consultant;  

SRAC-PS-08.03 Ed.4 Rev.l  2  

3.13. Documentația siste ului de management solicitat în cererea de certificare /  

recertificățôątrimite de  

către Organizație catre SRAC I adresa de e-mail documentâtie@srac.ro-sau-prin--posta-la— îflftormat e ectronic.. 

  6  

3.14. Sa achite o taxa e 50 de euro pentru fiecare reemitere de certificate, inain rarii lor,  

 datorate  diferitelor  

modificari survenite in 

organizatie: 

schimbare denumire organizatîe, refor b'(iu de activitate, schimbare adrese, etc .  
Suc. Panduri  

0001 4791   

3.15. Sa accepte prezenta in cadrul echipelor de audit a reprezentantilor organismului de 

acreditare. a autoritatii responsabile cu desemnarea/aprobarea/recunoasterea sau a proprietarilor 

schemei de certificare.  

3.16. Sa accepte efectuarea auditurilor neprogramate (anuntate cu putin timp inainte) pentru  

a investiga reclamatiile • primite de SRAC referitor la activitatile certificate, ca raspuns la modificari 

aduse sistemului de management, sau ca urmare a producerii unor incidente / accidente majore.  

Art. 4 - VALOAREA CONTRACTULUI Șl MODALITĂȚI DE PLATĂ  

4.1. Contravaloarea activitatii de audit și evaluare a sistemului/elor de management-recertificarea-este 

prevazuta in Anexa B la acest contract si se va achita in 5 (cinci) zile de la primirea facturilor emise de SRAC.  

4.2. Cele doua activitati de supraveghere anuale programate vor face obiectul unor acte aditionale la  

prezentul contract sa a unor contracte noi.  

4.3 Tarifele prevăzute în EUR se vor factura în lei la cursul de referință comunicat de BNR în ziua facturării.  

4.4. La tarifele de mai sus se adaugă TVA conform reglementărilor în vigoare.  

4.5. Neplata în 5 zile de la primirea oricarei facturi emise de SRAC, conform contract, de către 

Organizație atrage daune penalizatoare de 0,06% pentru fiecare zi întârziere.  

Art. 5 - DURATA CONTRACTULUI - REÎNNOIRE  

5.1 Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminata și intră în vigoare la data semnării de către părți. 

Certificatele emise in baza prezentului contract au o valabilitate de trei ani si ele trebuie reinnointe de catre 

organizatie inainte de data expirarii certificatelor. Procesul de recertificare trebuie demarat de organizație cu cel 

putin 2 luni inainte de expirarea certificatului. Reînnoirea lor se va reglementa printr-un nou contract.  

Art.6. REZILIEREA CONTRACTULUI  

6.1. Contractul poate fi reziliat în orice moment de organizatie, prin notificarea scrisa a celorlalte  

parti in  

  

prelabil cu 15 zile, insa numai cu conditia achitarii integrale a tuturor obligatiilor financiare pana in momentul respectiv.  

6.2. Rezilierea poate fi initiata de SRAC in cazul in care organizatia nu isi achita integral facturile  

fiscale emise de SRAC, sau in cazurile care conduc la retragerea certificatului. In acest caz rezilierea o ereaza de r  

SRAC - PS - 08.03  Ed. Rev.l   
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Art.7. SUSPENDAREA SI RETRAGEREA CERTIFICATULUI  
7.1. SRAC are dreptul de a suspenda certificatul organizatiei in cazul in care constata neconformitati majore  

ale sistemului de management in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor certificarii, atunci cand organizatia certificata 

nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere programate sau a auditurilor de urmarire sau nu își achită la timp 

obligațiile financiare.  

7.2. Suspendarea se poate aplica de regula pana la 6 luni, iar in cazul in care se constata eliminarea  

neconformitatilor constatate, suspendarea se ridica incepand cu data la care s-a constatat aceasta.  

7.3. Suspendarea certificarii se aplica si la cererea organizatiei.  

7.4. In cazul in care se constata ca neconformitatile majore nu s-au eliminat in urma suspendarii certificarii, 

SRAC poate decide retragerea certificarii.  

7.5. Pe durata suspendarii, certificarea sistemului de management al organizatiei este temporar invalidata. 

Organizatia nu are voie sa foloseasca certificatele si marcile SRAC si IQNet, pe aceasta perioada, referirile la aceasta 

certificare fiind excluse din orice documente care provin de la organizatie sau din orice material publicitar.  

7.6. Organizatia este obligata sa inceteze folosirea c prłmłrll noti Icarll prłvłnd rezilierea contractului si/sau 

din momentul retragerii certificatului de catre SRAC. Din acest moment organizatia este obligata sa returneze la SRAC 

certificatele in cauza, in maxim 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii, indiferent de perioada lor de 

valabilitate si sa nu mai utilizeze marcile SRAC si IQNet pe materiale afi obliga a sa suporte pena Izari de 10 euro _pe 

zi pentru fiecare zi de intarziere de ąt n aplicare  

abuziva a marcii SRAC si I Net, iar SRAC isi rezerva dreptul de a recupera pri  

  

Art. 8 - LIMITE DE RESPONSABILITATE  

8.1. Certificarea sistemului de management de către SRAC nu include și certificarea instalațiilor sau a 

conformității produselor Organizației.  

8.2 SRAC nu își asumă nici o responsabilitate pentru producerea de pagube sau accidente în funcționarea  

defectuoasă sau din culpă a proceselor și instalațiilor din cadrul Organizației și nici pentru produsele cu defecte.  

8.3. Organizația răspunde de orice utilizare inadecvată sau abuzivă a certificatelor SRAC și IQNet și a 

mărcilor și în caz de reclamație venită de la o terță parte, aceasta nu se poate răsfrânge asupra SRAC. 

Responsabilitatea asupra producției și a produselor de a satisface cererile clienților este exclusiv a Organizației.  

Art. 9 - JURISDICTIA  

În caz de litigii pentru interpretarea sau execuția acestui contract, părțile convin sâ își rezolve diferendul întâi  

pe cale amiabilă și, în caz că nu ajung la conciliere, în fața instanței din Bucuresti, Romania.  

Art. 10- DISPOZIȚII FINALE  
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Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, plus anexe, care parte integranta  

din acest contract.  
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ANEXE: Anexa A: Domeniul recertificării  

Anexa B: Deviz privind costurile recertificării  

 Reguli generale privind certificarea sistemului de management, cod SRAC-R-OI disponibile pe www.srac.ro  

Regulament de utilizare a mărcilor de conformitate SRAC și IQNet, cod SRAC-R-02 — disponibil pe  

www.srac.ro  

SRAC CERT SRL  ORGANIZA TIE  

  

  

Anexa A la  

CONTRACTUL DE RECERTIFICARE Nr. 

21607 / 2011  

cu SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA  

  

ARTE    NER   
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STANDARDELE DE REFERINȚĂ Șl ACTIVITĂȚILE  

Acest contract are ca obiect recertificarea / supravegherea în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 a 

sistemului de management Managementul Calitatii implementat de către Organizație pentru următoarele activități: 

SRAC-PS-08.03 Ed. Rev.l  

Servicii medicale-spital psihiatrie cu: spitalizare continuă pentru psihiatrie acuți și psihiatrie 

cronici; farmacie cu circuit închis; laborator analize medicale; compartiment ergoterapie; 

compartiment psihologie; asistență socială; kinetoterapie; ambulatoriu integrat cu cabinet 

specialitate psihiatrie; medicină internă.  

Certificatele SRAC sunt bilingve. Organizatia propune traducerea în engleză a textului de mai sus.  

SRAC CERT SRL  ORGANIZA TIE  

Nume Prenume-Functie  Nume Prenume-Functie  
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Anexa B  

ETAPELE SI COSTURILE PROCESULUI DE RECERTIFICĂRE A SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT  

Managementul Calitatii  

LA SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA  

ta ele:   esul -de ce -fica  

1. AUDITUL DE RECERTIFICARE - cuprinde :  

- Initierea, pregatirea si planificarea procesului de recertificare Audit de recertificare  

- Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de certificare și eliberarea 

certificatelor SRAC și IQNet.  
Acordarea dre tului de utilizare a certificatelor si marcilor SRAC si IQNet  

îOTAL RECERTIFICARE  1250 EURO  
Nota 7: Timpul de audit de recertificare, stabilit conform reglementarilor internationale, este urmatorul: audit de recenificare 4 zile audit,  

Nota 2: La tarifele de mai sus se adaugă TVA conform reglementărilor în vigoare.  

SRAC CERT SRL  ORGANIZA TIE  

Nume Prenume-Functie  Nume Prenume-Functie  

Mihai Capata  irector Co o  P'lcuccŁgzr  

Semnăt ra.  08.1 1.201 T  Semnătura...  Data.  
g.Sd 30  
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tei +4 021 313 63 35  SRAC CERT S.R.L.  RC J40/13276/2007 
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Unicredit Țiriac, Suc. Panduri  
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GĂTAIA  

  Contract SRAC nr. 21601  data : 12-12-2017  

Concluzii privind conformitatea I neconformitatea SM cu fiecare cerinta a standardului SR 

EN ISO 9001:2015  
   RINȚE    RN  

 1.  Domeniu de aplicare      

2 Referințe normative      

3 Termeni și definiții      

4 țohte*tul Organizatiei      

4.1 Ințelegerea organizației si a contextului in care activeaza  x    

4.2 Intelegerea necesitaților si asteptarilor partilor interesate  x    

 4.3  Determinarea domeniului de aplicare a SMC  x    

 4.4  SMC si procesele sale  x    

Aprecieri privind implementarea cerintelor  
Au fost determinate procesele SM, s-au stabilit responsabili si indicatori de pefformanta pentru aceste procese, iar in harta 

proceselor sunt precizate principalele interactiuni intre acestea.  
Au fost elaborata si se mentine documentatia SM compusa din, proceduri de sistem, operationale si de lucru formularele si înregistrarile aferente. 

Documentatia este disponibila pe suport de hatie si electronic in toate zonele organizatiei in care este necesara. Inregistrarile care sa demonstreze 

conformitatea cu cerintele standardului, cerintele legale si ale clientilor sunt mentinute  

5 Leadership  

5.1 
Leadership si angajament  x  

5.1.1 Generalitati  x  

5.1.2 
Orientarea catre client  x  

5.2 Politica  x  

5.2.1 Stabilirea politiciireferitoare la calitate  x  

5.2.2 Comunicarea politicii referitoare la calitate  x  

5.3 Roluri organizationale, responsabilități si autorități  x  
Aprecieri privind implementarea cerintelor  
A fost stabilita, este mentinuta si adusa la cunostinta pesonaluluj si partilor interesate politica in domeniul SMC. Angajamentul 

managementului rezulta din desfasurarea tuturor activitatilor. Obiectivele in domeniul SMC sunt stabilite, cunoscute, planificate si urmarita 

indeplinirea lor.  
Responsabilitatile si autoritatile sunt definite si cunoscute de intreg personalul, Sunt stabilite modalitatile de comunicare in interiorul si n u managemen u ui 

pen ru e es asoara anual analize efectuate  
   e..1A  'âyôîîîôfit:  

Planificare  

 6.1  Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților  x  

 6.2  Obiectivele referitoare la calitate si planificarea realizarii lor  x  

 6.3  Planificarea schimbarilor  x  



 

Sumarul cerintelor privind implementarea  
Au fost stabilite riscuri in formularul Lista principalelor procese si in formularul „evaluare riscuri cu oportunitati. Planificarea obiectivelor pe  
anul in curs  

Suport  

   7.1  Resurse  x  
   7.1.1  Generalitati  x  
   7.1.2  Personal  x  
   7.1.3  Infrastructura  x  
   7.1.4  Mediu pentru operarea proceselor  x  
   7.1.5  Resurse de monitorizare si masurare  x  

x 7.2 Competenta x  
   7.3  Constientizare  

   7.4  Comunicare  x  

x formatiidocumenta  
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CERINȚE  

Aprecieri privind implementarea cerintelor  
Au fost identificate necesitatile de resurse umane si materiale si s-au stabilit masuri pentru asigurarea acestora.  
Au fost identificate necesitatile de compententa si transpuse in fisele postului. Acestea sunt disponibile si au fost semnate de tot personalul. 

S-a elaborat un program de instruire anual cate acopera intreg personalul, atat in domeniul SMC cat si cel profesional. Dupa fiecare instruire 

se evalueaza eficacitatea instruirii si se mentin înregistrari.  
   Infrastructura, si conditiile de mediu sunt asi urate si mentinute. Exista un  ram de mentenanta a carui derulare este monitorizata  

8 Operare
  

x  

8.1 Planificare si control operational  x 8.2 Cerințe pentru produse și servicii  x  

 8.2.1  Comunicarea cu clientul  x  

 8.2.2  Determinarea cerințelor pentru produse și servicii  x  

 8.2.3  Analizarea cerințelor pentru produse și servicii  x  

8.2.4 Modificai ale cerintelor pentru produse si servicii x 8.3 Proiectarea și dezvoltarea produselor si serviciilor x  

 8.3.1  Generalitati  x  

 8.3.2  Planificarea proiectării și dezvoltării  x  

 8.3.3  Elemente de intrare ale proiectarii și dezvoltarii  x  

 8.3.4  Controale ale proiectarii și dezvoltarii  x  

 8.3.5  Elemente de iesire ale proiectarii și dezvoltarii  x  

 8.3.6  Modificari ale proiectarii și dezvoltarii  x  

 8.4  Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior  x  

 8.4.1  Generalitati  x  

 8.4.2  Tipul și amploarea controlului  x  

 8.4.3  Informații pentru furnizorii din exterior    

 8.5  Producție și furnizare de sewicii  x  

 8.5.1  Controlul producției si fumizarii de servicii  x  

 8.5.2  Identificare și trasabilitate  x  

 8.5.3  Proprietate care apartine clienților sau a furnizorilor din exterior  x  

 8.5.4  Pastrarea  x  



 

 8.5.5  Activități post- livrare  x  

 8.5.6  Controlul modificarilor  x  

 8.6 Eliberarea produselor si serviciilor on rou e emen e or e łesłre necon orme  x  

Aprecieri privind implementarea cerintelor Relatia cu clientii organizatiei se 

desfasoara corespunzator conform contractelor existente.  
S-au stabilit criterii de evaluare si reevaluare pentru fumizorii organizatiei si exista o lista a furnizorilor acceptati. Produsele aprovizionate sunt  
receptionate avanduse in vedere si precizarile din comenzi precum si cele ale cerintelor legale aplicabile.  
Realizarea serviciilor se face planificat, conform celor stabilite in documentatia de lucru, tespectiv procedurilor operationale si de lucru. Se  
respecta modalitatile de tinere sub control a procedelor medicale si ale serviciilor prestate.  
Procesele care necesita validare sunt validate. Produsele sunt identificate si se asi ura trasabilitatea acestora. Evaluarea performantei  

 9.1  Monitorizare, masurare, analiza si evaluare
  x 

 9.1.1  Generalitati  x  

 9.1.2  Satisfacția clientului  x  

 9.1.3 Analiza si evaluare
  x  

 9.2  Audit intern  x  

 9.3  Analiza efectuata de management
  x 

 9.3.1  Generalitati
  x 

 9.3.2  Elementele de intrare ale analizei efectuate de management
  x 

 9.3.3  Elementele de iesire ale analizei efectuate de management  x  

S-au stabilit modalitati de monitorizare si masurare (in masura in care este posibil) a proceselor SM inteme si exteme, serviciilor si satisfactiei  
clientilor.  
Exista un program anual de audit intem, fiecare activitate /proces fiind auditat/a cel putin anual Pentru constatarile rezultate se intreprin corectii  
si actiuni corective / preventive.  
S-a stabilit modul de tratare neconformitatilor identificate pe parcursul derularii activitatii sau dupa finalizarea acestora si responsabilittaile  
aferen  
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RN    

10  Îmbunătățire  x      
10.1  Generalitati  x      
10.2  Neconformitate si acțiune corectivă  x      

10.3  Imbunatatire continua  x      
Aprecieri privind implementarea cerintelor  
Datele rezultate din derularea activitatilor si in urma monitorizarii si masuratii sunt analizate si rezultatele rezultate stau la baza stabilirii 

corectiilor si actiunilor corective, precum si a altor masuri pentru imbunatatire. Modul de implementare este urmarit iar eficacitatea este 

analizata.  

  

   Leqenda:  C — Conform  RN — Raport neconformit te DI — Domeniu imbunatatire  

CEA 1 AS    (nume si semnatura): DRAGOS GEORGESCU    

  



 

  

 SRAC-PS-12.05-SMC-2015 e4r1  Pag.3/ 3  


