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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
 EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN TREAPTĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELEI DE 

REGISTRATOR MEDICAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.10.2022 
 

 

A) TEMATICA 
1. Bazele informaticii 
· Arhitectura generală a unui calculator compatibil IBM 
· Sistemul de operare Windows 
- Autentificare ca utilizator 
- Suprafața de lucru Windows 
- Gestionarea ferestrelor și comenzile meniului de control 
- Familia de butoane 
· Windows Explorer: 
- Lansare în execuție 
- Meniurile programelor Windows Explorer și My Computer 
- Copier, transferare, ștergere fișiere 
· Microsoft Office: 
-trăsături commune aplicațiilor Office 
· Microsoft Word 
- Lansarea și închiderea aplicației Word, 
- Ecranul Word, 
- Bara de meniuri, 
- Bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, 
- Crearea unui document nou, 
- Deschiderea unui document existent, 
- Salvarea și imprimarea unui document, 
- Introducerea textului, 
- Modificarea textului. 
· Microsoft Excel 
- Crearea de tabele, 
- Crearea și utilizarea formulelor de calcul, 
- Transferul de informative între aplicațiile Excel și Word 
· Adobe Acrobat Reader 
- Deschiderea unui document de tip PDF, 
- Căutarea în documente de tip PDF 
· Rețele de calculatoare 
- Definiție, destinație 
- Precauții generale privind protecția antivirus 
2. Drepturile pacientului, 
3. Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților, 
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4. Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurări de 
sănătate. 
5. Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
6. înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 
7. Cardul European si Cardul national de asigurari de sanatate 
8. Precauțiunile standard din Anexa nr. IV la Ordinul MSP nr.1101/2016 privind 
aprobarea Normelor de supreveghere, prevenire si limitare a infectiilor 
asociate asistentei medicale din unitatile sanitare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

B) BIBLIOGRAFIA 

1. Fişa postului pentru registrator medical. 

2. Microsoft Windows 10, Windows 7, Microsoft Office 2019 și Microsoft Office 
2003 – Manuale de utilizare (surse: www.youtube.com, alte surse internet) 

3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, Normele de aplicare a legii 
aprobate prin OMS nr. 1410/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul MSP nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supreveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile 
sanitare, cu modificările și completările ulterioare . 

5. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și 
completările ulterioare (republicată) , cu modificările și completările 
ulterioare. Titlul VIII (cap.I-Dispozitii generale, cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 
– persoanele asigurate), Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de 
asigurări de sănătate); 

6. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea 
statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare 
continuă şi spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare. 
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