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SPTTALUL CLINTC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPTCALE

,,DR.VICTOR BABE9"

EXAMEN

Spitalul Clinic d.e Boli Infecfioase qi Tropicale:,,priVictor Babeq,' organizeazi
in data de o7.o7.zoz2, ora 1ooo, examen pentru promovat:ea registratori medicali
pentru sfdrqitul perioadei de debutant in cadrul spitalului.

Examenul va avea loc la sediul spitalul qi va consta in r probi:
r, proba scrisX;

Rezultatele finale se afiqeazi la sediul spitaluluii ln termen de o zi lucritoare
de la expirarea termenului de solutionare a contestaliilor pentru examen, prin
specificarea punctajului final al fiecirui candidat qi a menliunii "admis" sau

"respins".
Tematica, bibliografia sunt anexate la prezenta adresa .
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU €ONCURS REGISTRATORI DEBUTANTI

ORDIN nr. 40 din 20 ianuarie 2022 pentru modificarea Si conlpletarea anexei nr. 2 la Ordinul
presedintelui Casei Nationale de Asiguriri de Sdndtate nr. 64L1202f privind aprobarea
regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice Si medicale la nivel d€r

pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continud $i de zi, precum $i a

metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice $i

medicale pentru care se solicite reconfirmarea.

ORDIN nr.32 din 19 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei nr.50 la Ordinul ministrului
sdndtdtii si al presedintelui Casei Nalionale de Asigureri de Sdndtate nr" 1,.068/627 /2021
privind aprobarea Normelor metodologlce de aplicare in anul 2021- a Hotdrarii Guvernului
nr. 696/2021- pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care,

reglementeazd conditiile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor Si a dispozitivelor
medicale, tehnologiilor Si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurdri sociale der

Sanarare Denrru an|| zulr-2u22

ORDIN nr.85 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea Si completarea anexei nr.50 la

Ordinul ministrului sindtilii gi al pre5edintelui Casei Nationale de Asigurdri de Sdndtate nr
1.068/627 /202L privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a

Hotdrerii Guvernului nr.696/202L pentru aprobarea pachetelor de servicii Si a Contractului-
cadru care reglementeazJ conditiile acordirii asistenlei medicale, a medicamentelor Si a

dispozitivelor medicale, tehnologiilor 5i dispozitivelor'asistive in cadrul sistemului der

asigur;ri sociale de s;ndtate pentru anii 2021-2022.

ORDIN nr.1068/627 /202L din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice d€r

aplicare in anul 2021- a Hotd16rii Guvernului nr.696/202L pentru aprobarea pachetelor d€l

servicii Si a Contractului-cadru care reglementeazd conditiile acord;rii asistentrei medicale, a

medicamentelor 5i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor gi dispozitivelor asistive in cadru
sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2021, - 2022. Anexa'.22i23.

ORDIN nr.641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul d€l

vedere al datelor clinice Si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim d€l

spitalizare continu; $i de zi, precum Si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmat€l
din punctul de vedere aldatelor clinice 5i medicale pentru care se soliciu reconfirmarea

ORDIN nr, 474 din 20 martie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sindtdlii publicer

Si al pregedintelui Casei Nalionale de Asigurdri de Sdndtate nr. L.782/57612006 privindl

inregistrarea Si raportarea statisticd a pacienlilor care primesc servicii medicale in regim de'

spltalizare continud Si spitalizare de zi;

ORDIN nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Si completarea Ordinulul
ministrului sdn;tdtii publice $i al presedintelui Casei Na!ionale de Asigurdri de Sdndtat€:

nr.L,7a2/576/2006 privind inregistrarea gi raportarea statisticd a pacienlilor care primesc

servicii medicale in regim de spitalizare continu; Si spitalizare de z

Ordinul nr. L4L0l20f6 publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr, 1009 din 15

decem brie 2016, ANEXE


