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RAPORT DE ANALIZA PRIVIND VALIDARE INSTRUCTIUNII DE LUCRU 
UTILIZAREA SI MODUL DE COMPLETARE A CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL  
 

Nr. 
crt 

Denumire criteriu analiza Verificare respectare criteriu Analiza eficacitate 
procedura  cazuri in 2019 

1 Modul de lucru prezentat in  
reglementare referitor la relatia cu  

DA    
In urma analizei s-a 
constatat mentinerea 
procedurii  avand riscul 
rezidual cu valoare de 
expunere 5 
 
 
 
Urmare analizei efectuate 
la finalul anului 2019  s-a 
constatat ca toate toate 
persoanele implicate in 
procesul de  utilizare si 

completare a concediilor 

medicale  a fost instruit si 
cunoaste modul de 
aplicare a reglementarilor 
descrise in instructiunea 
de lucru.   
Nu au fost consemnate in 
anul 2019 incidente 
referitoare la  utilizare si 

completare a concediilor 
medicale  
Ponderea instruirilor = 
100%  
 
Riscul rezidual obtinut a 
fost comparat cu riscul 
anului anterior la 1 an si 
s-a constatat mentinerea 
acetuia la valoare 
minima. 
 
 
 
 
 

2 Titlul reglementării este in 

concordanta conținutul acesteia 
 

DA 

3 Reglementarea se regăseste ca 

modalitate de diminuare a riscului 
cuprins în registrul riscurilor. 

DA  
Riscul  de a nu utiliza si elibera 
concediile medicale in 
conformitate cu prevederile legale 
care ar avea efecte negative 
asupra pacientului 

4 Reglementarea cuprinde indicatori 
de eficiență (dupa caz) și 

eficacitate. 

Modul ales pentru gestionarea modului de 
utilizare si completare a concediilor 
medicale este eficace daca in urma 
auditului intern nu au existat neconformitati 
ale procesului in raportul de audit intern.  
Eficacitate  
Numar de neconformitati la auditul intern 
sa fie zero in ceea ce priveste  utilizare si 
completare a concediilor medicale  

5 Reglementarea este formalizată 

(inclusiv viza de juridic pentru 
cele care fac referire le acte 
normative în vigoare). 

Nu este cazul. 
 

6 Reglementarea este implementată  Da  
 
 

7 Există analiză a:  
 
8.1. eficacității, minim la 1 an. 
8.2. riscului rezidual obținut 

comparativ cu riscul rezidual 
estimat, la 1 an. 

Procedura a fost implementata 
corect si eficace in cursul anul 
2019 si a condus conform analiza 
pe departament la mentinerea 
impactului si a probabilitatii 
aparitiei riscului de a provoca erori 
, confuczii, prin utilizarea incorect 
a variantelor in use. 
 

8 Raportul de analiză cuprinde 

concluzii și propuneri de 

Avand in vedere analiza efectuata se stabileste ca instructiunea  sa fie 
mentinuta (M) pe parcursul anului 2020, deoarece prin 
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Nr 
crt  

Denumire process / reglementat prin 
proceduri / instructiune COD INSTRUCTIUNE 

MEN REV RED ABR 

1 UTILIZAREA SI MODUL DE 
COMPLETARE A CERTIFICATELOR 

DE CONCEDIU MEDICAL  
 

IL-MD-01     

 
 
Data: 
 
 
Departament medical,  
 
Semnatura  
 
 
 

menținere, revizuire, reeditare sau 

abrogare a reglementării, după 

caz. 

implementarea prezentei proceduri riscul rezidual este mentinut la 
limita minima. 

9 Există transmiterea către părțile 

interesate a raportului de analiză. 
Prezentul raport este inregistrat la BMCSM si diseminat prin e-mail 
care sefii de sectie/compartiment din CBR CAA  
 


