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            R O M Â N I A 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                          Reşiţa,          Str.Făgăraşului Nr.18,  

   SPITALUL  JUDEŢEAN DE                                    Tel: 0255/227830, Fax: 0255/218760 
      URGENŢĂ REŞIŢA                                                    e-mail: sju.resita@gmail.com; Cod fiscal:1061626 

  Nr. 6771/23.05.2018 

 
 

 
ANUNŢ 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, organizează la sediu, concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale vacante pe durată nedeterminată: 

 

NR. 
CRT. 

FUNCTII NR. 
POSTURI 

SECŢIE / COMPARTIMENT / SERVICIUL 

1.  registrator medical debutant  1 CARDIOLOGIE 

2.  registrator medical debutant  1 OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

3.  registrator medical debutant  1 BOLI INFECȚIOASE 

4.  registrator medical debutant  1 LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

5.  registrator medical  1 SERVICIUL DE MEDICINĂ LEGALĂ 

 

   I.Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele documente: 
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de medicina muncii al unității-dr.Tătaru Marius Viorel; 
g) curriculum vitae; 
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus 
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului. 

       Actele prevăzute la lit.b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 

 
 

      II. Condiţii de participare la concurs: 
 

1. pentru ocuparea postului de registrator medical debutant:  
- diplomă de studii medii 
- competenţă în utilizarea calculatorului şi tehnologia informaţiei 

 

2. pentru ocuparea postului de registrator medical:  
- diplomă de studii medii 
- minim 6 luni vechime în activitate 
- competenţă în utilizarea calculatorului şi tehnologia informaţiei                                                                                          

  
  III. Termenul, data şi ora la care se depun dosarele de concurs: 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 08.06.2018- 22.06.2018 până la ora 15ºº 
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  IV.Data și ora concursului  
Concursul constă, în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1.   selecţia dosarelor de înscriere   26.06.2018 ora 10ºº 
2.    proba scrisă   în data de   29.06.2018 ora 9ºº 
3.    interviul  în data de  05.07.2018 ora 9ºº 

 
  V. Bibliografia pentru ocuparea posturilor de registrator medical debutant, registrator medical:  
 

 ORDIN 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  

 ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct 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 punct de vedere 
al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

 LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii 

– Titlul VII – Spitalele 
– Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate – CAP. II – Asiguraţii -  Secțiunea 1 - Persoanele 

asigurate 

 LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 http://totuldesprecalculatoare.weebly.com/ 

 http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/ 

 CURS DE INIȚIERE – Utilizarea calculatorului pentru prelucrarea informațiilor în domeniul medical – 
Conf.Dr.Ing.Daniel Zinca, Ing.Lavinia Negrescu – Editura Albastră, 2011 (pag.7 – pag.208) 

 
     Anunțul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante susmenționate urmează a fi publicat în 
Monitorul Oficial al României în data de 08 iunie 2018 

 
 

MANAGER , 
dr.Bacer Cristina Mihaela 
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