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Aprobat,
Conf.Univ.Dr.Padure Liliana
Bibliografia
 Lege nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul
sănătăţii
 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003- Legea drepturilor pacientului;
 Ordin nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 Ordin nr. 840/2018 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
 Ordin nr. 870/544 din 31 mai 2011pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008
privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru
medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind
utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim
special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală;
 Lege nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi 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 şi de abrogare a directivei 95/46/ce
(regulamentul general privind protecţia datelor)

Tematica
 Lege nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii
- TITLUL VIII Asigurările sociale de sănătate – cap II Asiguratii
- TITLUL IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
- CAPITOLUL II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes
public
 Legea nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003- Legea drepturilor pacientului;
 Ordin nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 Ordin nr. 840/2018 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
 Ordin nr. 870/544 din 31 mai 2011pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008
privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru
medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind
utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim
special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală;
 Lege nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi 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 şi de abrogare a directivei
95/46/ce (regulamentul general privind protecţia datelor
 Cunostinte aprofundate privind:
- arhitectura calculatorului, dispozitive intrare- iesire
- utilizare internet ( browsere, posta electronica)
- programe de birotica: Word, Excel.

Intocmit,
Asistent medical principal sef,
Bordeianu Corina

