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Se modifica tematica si bibliografia pentru examenul de promovare registrator medical si va avea 

urmatorul cuprins: 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 

– EXAMEN PROMOVARE REGISTRATOR MEDICAL 

 

 

 

TEMATICA: 

- Obligatiile furnizorilor de servicii medicale 

- Ordinul 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003 

- GDPR – Aspecte teoretice si practice 

- Notiuni de utilizare PC, Utilizarea de microsoft Office 

- ANEXA nr. 22 - Ordinul 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, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 

- Completarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

- Ordinul 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Republicare 

- Legea 46/2003 privind drepturile pacientului 

- Ordinul 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003 

- Regulamentul UE 2016/679 

- Hotararea 696/2021 pentru 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 

- Ordinul 641/2021 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 
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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 

- Ordinul 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 

- Ordinul 868/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii 

paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea 

şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate 

- Ordinul 867/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii 

medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a 

Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii 

medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

- Ordinul 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, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021-2022. 

mailto:secretariat@marius-nasta.ro

