
 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ  

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  

STATISTICIAN 
 

 
 

1. Legea nr. 95 / 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

- Titlul VII Spitalele; 

- Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate; 

- Titlul IX Cardul european și cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. 
 

 

2. OMS nr. 1782 / 28.12.2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienţilor 

care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi. 
 
 

3. OMS nr. 840 / 29.03.2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de 

vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în 

regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor 

neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se 

solicită reconfirmarea. 
 

 

4. OMS nr. 397 / 27.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 

anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 

și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2018-2019 

Anexa 22 - Condiţiile acordării pachetului minimal şi de bază de servicii medicale în 

asistenţa medicală spitalicească (capitolul II și capitolul III); 

Anexa 23 – Condiţiile acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi și 

modalităţile de plată ale acestora. 
 

 

5. Regulamentul UE 27.04.2016 / 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. 
 

 

6. Legea nr. 46 / 21.01.2003 privind drepturile pacientului. 
 

 

7. Aplicaţii software (MS Office):  

- Word: creare și redactare document nou, text și tabel; căutare, salvare, copiere 

documente existente; formatare, corectare, modificare text/tabel;  

- Excel: creare și redactare document nou; crearea și formatarea de tabele. 

 

Notă: Legislaţia se va studia în formă actualizată, cu toate completările și 

modificările ulterioare. 
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