
MUNI 'IULUI SIGHETU MARMATIEI 
SPITA L MUNICIPAL 
Nr

- 

	 ( 02 .05.2019 

ORARUL 

de desfa'şurare a concursului organizat pentru ocuparea a 3 posturi de statistician 
L n-ţedical debutant la Serviciul Imformatica, Evaluare si Statistica Medicala pe perioada 

nedeterminata pe pos uri vacante. 

• 
• 
• 

02 .05.2019 	 conceperea anun ţului ş i a metodologiei de concurs 
•03.05.200 	 afişarea anunţului,bibliograftei şi a metodoIogiei 
03.05.2017L 16.05.2019 ora 15.30 	perioada de depunere a dosarelor 

• 20.05.2019 ora 12.00 selecţie dosare —admis/respins 
• 21.05.2019 1-ora 15.00 aftşare rezultat selec ţie dosare --admis/respins 
• 22.05.2019LI ora 15.00 contestaţii selectie dosare 
• 23 .05.2019 -ora 15.00 afişare soluţionare contestaţii dosare 
• 27.05.2019 -ora 9,30 intrarea în sala de concurs 
• 27.05.2019 -ora 10.00 proba scrisă  
• 28.05.2019 ora 15.00 afisare rezultate proba scris ă  
• 29.05.2019 ora 15.00 contestaţii proba scris ă  
• 30 .05.2019 -ora 15.00 afisare solutionare contesta ţii proba scrisă  
• 31 .05.2019 ora 10.00 proba interviu/practica 
• 03 .06.2019-hora 15.00 afisare rezultate proba interviu/practica 
• 04 .06.2019-lora 15.00 contestaţii probă  interviu /practica 
• - 05 .06.2019 ora 15.00 afişare soluţionare contestaţii interviu/practica 
• 

_ 
06 .06.2019 ora 15.00 afisare rezultate finale 

• 07.06.2019 -1 21.06.2019 perioada de prezentare in vederea angajari.i. , 

Manager 	 Sef.Serv.RUNOS• 
Ee.Dunea Daniel Radu 	• 	Ee.Tivadar Inana 
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Nr. 3822 / 02 .05.2019 

ANUN Ţ  

Privind organilarea concursului pe durat ă  nedeterminat ă, pentru ocuparea a 3 posturi de 
statistician medical dehutant la Serviciul Informatica, Evaluare si Statistica Medicala, pe perioada 
nedeterminata pe post4i vacante. care se va desfaşura in perioada 27.05.2019 31.052019. 

1.Spitalul Munkipal Sighetu Marmaţiei scoate la concurs: 
- 3 posturi de sta istician medical debutant la Servi.ciul Informatica, Evaluare si Statistica Medicala 

2, Pentru insc4erea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs ca•e va contine 
urmatoarele docu ţnente: 

a) formular de inscriere la concurs adresată  conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare 
(este pus la dispozi ţia ca I didaţilor prin secretariatui cornsiei de concurs); 

b) copia actului de iden itate (B.I./C.I.) sau pasaport ; 
c) copfile documentel r ca•e sa ateste nivelui studfilor--copie diploma si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializ ri, precurn si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului ; 

d) carnetul de munca sait dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca; 
e) cazierui judiciar pana la sustinerea primei probe sau o declaratie pe propria raspundere c ă  nu are 

antecedente penale care -1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candiclatul declarat admis 
la selec ţia dosarelor, carc a depus la inscriere o declara ţie pe propria răspundere că  nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a 'completa dosarul de coneurs cu originalul cazierului judiciar, cel rnai târziu pân ă  
la data dsfăşurării probei sCrise a concursului; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularli concurs ţilui de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 

g) curriculurn vitae 
alte docurnente re1evait  

-recomandarea de Iti 
-un opis al docurneitte 
-copie după  certifi4ti 

chitanţa taxa de par 
Actele prevazute la alin. 
copiilor cu acestea. 

Dosarele se depun îi 
Municipal Sighetu Mamiaţic 

Persoana de conta4 
3.Condiţii generale 

A) condiţii generale: 
a) are cetatenia romana, c 

spatiului Econornic Europe
rn

t 
cunoaste limba roana 

c) are varsta_ minima reg19 
d) are capacitate deplina de 
e) are o stare de sanatate 

medicale eliberate de medict: 
f) indeplineste conditiile d 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata 

contra autoritatii, de servich 
unor fapte de coruptie sau a 
functiei, cu exceptia situatiei 

pentru desfasurarea concursuIui: 
ntl loc de niuncă  sande la unitatea de inv`atărnânt în cazul i• care nu a lucrat. 
or depuse; 
de c'ăsătorie(unde este cazul) 

eipare coneurs- 50 lei. 
It. b)- d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conforrnitatii 

perioada 03.05.2019 — 16.05.2019, pana la ora 15,30 la sediul Spitalului 
situat in str.Avram Iancu , nr.22. 

Ec.Tivadar Ioana, tel 0262-311541 int. 221. 
specifice necesare pentru ocupaxea posturilor : 

etatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand 
si domiciliul in Rornania; 

scris si vorbit; 
aentata de prevedertle legale; 
exercitiu; 

corespunzatoare postului pentru , care candideaza, atestata pe baza adeverintei 
de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

e studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

,finitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 
sau in legatura cu serviciul, care impicdica infaptuirea justitiei, de fals OTi a 
nei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
n care a intervenit reabilitarea. 



B) Conditii specifice pentru postul de statistician medical debutant 
- absolvent de iceu cu diploma de bacalaureat 

Concursul pentru ocupai'r postului const ă  în 3 etape succesive la sediul Spitalului Municipal: 

- selectia dosarelor de inscriere- 20.05.2019 ora 12,00; 
proba scrisă- 	 27.05.2019 - ora 10,00; 
proba interviu , 	31.05.2019 - ora 10.00. 

Se pot prezenta la urrn ă*rea etapă  numai candidaţit admisi la etapa precedentă . 

4. Bibliografia Pentru postui de statistician medical debutant 

1. Ordin nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor 
justificative privind doba4direa calitatii de asigurat. 

2. Ordin 1.782/576/2001 actualizat privind Inregistrarea şi raportarea statistic ă  a pacientilor care primesc 
servicit medicale în regun de spitalizare continu ă  şi spitalizare de zi,cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

3. Ordin nr.98/27 februarie 2015 pentru aprobarea proceduril de eliberare, a modalit ătii de suportare a 
i  cheltuielilor aferente prol ucerii şi distribuţiel cardului duplicat către asigurat, prectun şi a modalitătii de 

acordare a serviciilor me icale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pănă  la eliberarea sau in cazul 
refuzului cardului nationa de asigurari sociale de sanatate. 

4.0rdin nr 840/2018 priNkind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si 
medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a 
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctual de vedere al datelor clinice si medicale 
pentru care se solicita reconfirmarea. 

5. Ordin 397/836/2018 1:•ivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararli i Guvernului nr 140/2018 p ntru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 
conditiile acordarii asisten ei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 (Anexele 7,8,9,10,11,12,13, Anexele 22,23, 23C,23 
D, Anexele 43,47). 

6. Ordin nr. 1490/2008 privind metodologia de calcul a indicatorilor de performanta a managementului 
spitalului. 

7. Ordia nr 1100/2005 pqvind introducerea decorttului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru 
serviciile medicale prinnte.1 

8. Ordin nr 1123/2016 i:entru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare 
utilizarii si functionarii dosarulut electronic de sanatate (DES) al pacientului. 



9. Legea nr.95/ 2006 
	

privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 
ulterloare. 

- Titlul VIII 
- Titlul IX ( 

10. Legea nr.46/2003 

11. Legea nr.677 
caracter personal si 

12. Hotararea nr 90 
referitoare la cardul 
national de asigurari 
Documentu.1 a fost ac 

13. Contractul cadru 
dispozitivelor medica 
22,Anexa 23. 

14. Inforrnatica- 

rari sociale de sanatate 
european si cardul national de asigurari de sanatate 

privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare. 

actualizata privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor Cli 

circulatie a acestor date (cap.III, cap.V,cap.VI). 

actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
ii de asigurari sociale de sanatate din titlu IX "Cardul european si cardul 

de sanatate " din Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 
prin HG 366/30.04.2014 si HG 49/28.01.2015, 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei rnedicale,a amedicamentelor si a 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 Anexa 

calculatorului 

Sistemul de operare Windows: (autentificare ca utilizator, suprafata de lucru Windows, gestionarea 
ferestrelor si comenzilor rfieniului de control, familia de butoane). 

Microsoft Word: (la sarea si inchiderea aplicatiei Word, bara de meniuri, creearea unui document nou, 
modificarea unui existent lvarea si tiparirea). 

Microsoft Excei: (cre.area de tabele, crearea si utilizarea formulelor de calcul, sortarea, transferul de 
informatie intre aplicatiile Excel si Word). 

Corespondenta electronica, trimitere/ piimire mailuri cu atasament. 

	

MANAGER 
	

SEF.SERV.RUNOS 

	

Ec.Dunca Daniel 
	

Ec.Tivadar Ioana 
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FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS 

NUME 
	

PRENUME 

VÂRST 
	

TELEFON 

LOCURI DE 1~CĂ. ANTERIOARE ŞI DURATA ANGAJĂRII 

PREZENT LUCREAZA 	NU 	DA (se va preeiza unde) 

MOTIVUL PENTRU CARE NU LUCREAZA(ŞOMAJ,ALTE MOTIVE) ŞI DE 
CÂND 	  

POSTUL SOLICITA 

DATA 	 SEMNĂTURA 	  


