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 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 
Pentru ocuparea postului vacant de  

STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT 
 

• Bazele informaticii: 
 

1. Microsoft Word: 
- Lansarea şi închiderea aplicaţiei Word 
- Ecranul Word 
- Bara de meniuri 
- Bara cu butoane standard, cu butoane de formatare 
- Crearea unui document nou 
- Deschiderea unui document existent 
- Salvarea şi imprimarea unui document 
- Introducerea textului 
- Modificarea textului 

2. Microsoft Excel: 
- Crearea de tabele 
- Crearea şi utilizarea formulelor de calcul 
- Transferul de informaţie între aplicaţiile Excel şi Word 
 
 

• Persoanele asigurate – dovada calităţii de asigurat 
 

• Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate 
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1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare (Titlul VII,  –Spitalele). 

2. Windows XP, Windows 7, Microsoft Office 2003 sau 2007 sau 2010. 
3. Legea Nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
4. Legea Nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor 
5. H.G. Nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale  şi    a 

Contractului-cadru care reglementează  condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2014 – 2015 

6. Manual de Metode Matematice în Analiza Stării de Sănătate, Mureşan Petru, 
cap.XLV – Evaluarea activităţii spitalului 

7. Ordinul C.N.A.S. Nr.208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din 
punct 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 punct de vedere al 
datelor clinice şi medicale pentru care se solicit reconfirmarea. 

8. OMS 388/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2014 – 2015. 
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