
 

 

 

 

 

 
 
     

 

APROBAT 

MANAGER 

TEMATICA/BIBLIOGRAFIE 

STATISTICIAN MEDICAL 
TEMATICA  

1. Asigurari sociale de sanatate: personele asigurate, drepturile si obligatiile asiguratilor 

2. Card European si cardul national de asigurari sociale de sanatate 

3. Drepturile pacientilor 

4. Modalitatea de acordare a asistentei medicale spitalicesti in functie de anumite criteria 

5. Descrierea situatiilor in care nu se solicita bilet de internare pentru spitalizare continua si spitalizare de zi 

6. Principalii indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului  

7. Elemente obligatorii ale decontului de cheltuieli care se elibereaza pacientului pentru serviciile oferite 

8. Notiuni de baza ale pachetului Microsoft Office 

 

BIBLIOGRAFIE 
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – 

Titlul VII Spitalele, Titlul VIII – Asigurări sociale de sănătate si Titlul IX – Cardul european si cardul national de 

asigurari sociale de sanatate, Titlul IX^1 Dosarul electronic al pacientului. 

  
2. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3. HG nr. 696/2021 din 26 iunie 2021pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 

2022. 

 

4. ORDIN  Nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 

Guvernului nr. 696/2021 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 

 

5. ORDIN Nr. 641/2021 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 

 

6. ORDIN 1490/2008 privind  Metodologia de calcul a indicatorilor de performanta al   managementului spitalului. 

 

7. Manual de metode matematice in analiza starii de sanatate –PETRU MURESAN 
- Capitol XLV -Evaluarea activitatii spitalului 

 

8. ORDIN 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului la externare pentru  

serviciile medicale primate 

 

9. REGULAMENT 679/2016 privind protectia persoanelor fizice si  in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulament 

general privind protectia datelor) 

 

10. Legea  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

 Capitolul IV 

11. Cunostinte de operare cu pachetele MS Office 

 

12. Fisa de post - material existent pe site-ul spitalului: www.pneumogalati.ro  . 

 

Intocmit   Statistician med. 

http://www.pneumogalati.ro/

