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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE detri>'ÂRE A 
POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL 

I.Legea nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

Titlul VII Spitalele, Cap. II Organizarea şi funcţionarea spitalelor 

2.Legea drepturilor pacientului*) nr. 46 din 21 ianuarie 2003: 
Cap. II Dreptul pacientului la informaţia medical 
Cap. III Consimţământul pacientului privind intervenţia medical 
Cap. IV Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 
Cap. VI Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale 

3.0MS nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, 
prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului 

4.Regulamentul (UE) 20161679 al Parlamentului European al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date; 
Cap. I - Art. 4 - Definiţii 

Cap. II-Art. 5 -Principii 
Art. 6 - Legalitatea prelucrării 
Art. 7 - Condiţii privind consimţământul 
Art. 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal 

5.0MS 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 

6. Cunoştinte şi aptitudini operare sistem Windows ( 7 şi 1 O ) 
7. Cunoştinte şi aptitudini utilizare Microsoft Office ( Word şi Excel 2007 ) 
8. Editarea, la prima vedere, a unui text cu Microsoft Word( diacritice). 
9. Crearea unui tabel şi utilizarea formulelor de calcul pentru operaţiile de bază în Excel 


