
BIBLIOGRAFIA  CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL  

 

1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windos 7, Windows 10, 

Adobe Reader;  

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VII – 

spitale, Titlul VIII Cap. II – persoane asigurate, Titlul IX – Cardul european şi cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate;  

3. Ordin CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor 

justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 4. Ordinul nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de 
eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea 
modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;  

5. Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  cu modificarile si completarile ulterioare;  

6. Ordinul 1782/576/2006 modificarile si completarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea 

statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 7. Ordinul  nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 

datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă 
şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor 

clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea                                                                                           

8. Hotararea nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022; 

 9. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului;  

10. Ordinul nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai 

managementului spitalului. 11. Ordinul nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se 

elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primit; 
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