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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant de statistician medical  

din cadrul Serviciului Evaluare si Statistica Medicala 
 

1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;  

 
2. Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CAS NR. 1782/576/2006  privind 

inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de 
spitalizare continua si spitalizare de zi, Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni FOCG, 
Anexa 4: FSZ, Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
3. Ordin nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a 

Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-
cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a 
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 
– 2019 (Anexa 22;  Anexa 23 art. 1-3), cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
4. Ordin nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 

datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de 
spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate 

din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

  
5. OMS nr.1782 din 28 decembrie 2006, privind  înregistrarea  şi  raportarea  statistică  a  

pacienţilor  care primesc  servicii  medicale  în  regim de spitalizare continuă  şi  spitalizare  
de  zi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 6. OMS  nr.182/2017 privind  aprobarea  regulilor  de  confirmare  din punct de vedere a 
datelor clinice si medicale  la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 
spitalizare  continuă  si  de  zi precum si a  metodologiei  de  evaluare  a cazurilor  
neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita 
reconfirmarea, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
7.  Legea nr. 46/2003 – Drepturile şi obligaţiile pacientului, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
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8. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii 
              Titlul  VII – spitalele 

              Titlul VIII – capitolul II  Secţiunea 1 – persoanele asigurate             
                                                                – dovada calităţii de asigurat; 

 

9. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) 

 
        
 
 
 

 


