
Bibliografie si Tematica pentru examenul de promovare în funcţia de Registrator 

Medical Principal 

 

Bibliografie: 

1. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților 

care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi - 

Anexa 6. 

2. HOTARÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si 

a Contractului-cadru care reglementeaza condi%iile acordarii asisten%ei 

medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 -  SUBCAPITOLUL VI: F. 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU ASISTEN7A 

MEDICALA SPITALICEASCA 

3.  ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 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 

4. Ordin nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 

anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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 2018-2019. 

5. Ordinului nr. 1100 din 14/10/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce 

se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite  

6. Legea 95/2006 privind reforma in domensiul sanatatii: 

a) Titlul VII -  Spitalele cap. I-II sectiunea persoanele asigurate 

b) Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate cap I-II 

 

Tematică  

1. Organizarea şi funcţionarea spitalelor, conducerea şi finanţarea spitalelor 

2. Asigurările sociale de sănătate: Persoanele asigurate, Drepturile şi obligaţiile 

asiguraţilor 

http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-397%20-2018-(199160)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-397%20-2018-(199160)-(1).html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-397%20-2018-(199160)-(1).html


3. Modalitatea de acordare a asistenţei medicale spitaliceşti, în funcţie de anumite 

criterii 

4. Descrierea situaţiilor în care nu se solicită bilet de internare atât pentru spitalizarea 

continuă, cât şi pentru spitalizarea de zi 

5. Elementele principale care stau la baza completarii corecte si complete a Foilor de 

Observatie Clinica Generala pentru spitalizarea continua, respectiv Fisa de 

spitalizare de zi  

6. Descrierea etapelor principale ale procesului de raportare, semnare cu cardul de 

sanatate si prevalidare a datelor clinice catre Autoritatile Competente in domeniul 

sanitar  

7. Elementele constitutive ale decontului de cheltuieli care se elibereaza pacientului 

pentru serviciile medicale primite  

 


