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Anunț privind ocuparea prin examen pe perioada nedeterminată
a unui post de registrator medical, ocupat fără concurs pe
perioadă determinată în perioada stării de alertă
Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea organizează examen în baza Legii nr.70/2022privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de
risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe
perioadă determinată, precum si Regulamentului organizat în vederea ocupării posturilor pe
perioada nedeterminată pentru personalul care în perioada stării de alertă a ocupat fără concurs
posturi de execuție pe perioada determinata, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a
urmatorului post de execuție ocupat pe perioada determinată , în perioada stării de alertă
Registrator medical – din cadrul Laboratorului de analize medicale
Cererea de înscriere la examen se depune la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfanta
Maria Vedea până la data de 05.05.2022, ora 12.00.
Examenul se desfășoară după următorul calendar :
I.Selectia cererilor
06.05.2022 verificarea cererilor de inscriere (ora 10.00)
II. Proba scrisa
11.05.2022 – ora 10.00 proba scrisa si afisare rezultate la proba scrisa
12.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la proba scrisa
12.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
Punctajul de promovare pentru proba scrisa este de 60 de puncte.
Se pot prezenta la interviu numai candidatii declarați admiși la proba scrisă.
III. Interviu
13.05.2022 – interviul si afisare rezultate la interviu
16.05.2022 – ora 12.00 depunere eventuale contestatii la interviu
16.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate la eventuale contestatii
17.05.2022 – ora 15.00 afisare rezultate finale
Punctajul de promovare pentru interviu este de 60 de puncte
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de selecție ,în ziua
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
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e) iniţiativă şi creativitate
Candidatul va depune cererea de participare la examen adresata conducatorului institutiei,
în care se menționează postul pentru care dorește să sustina examen, însoțită de declarația privind
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27.04.2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE( Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
Candidaţii declaraţi admişi la examenul de ocupare pe perioada nedeterminata a postului
ocupat pe perioada determinata sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului, cu obligaţia înlocuirii
documentelor a căror valabilitate au expirat (certificat medical, cazier judiciar, adeverinta de
integritate comportamentală).
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA
NEDETERMINATA A POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL DIN CADRUL
LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE
TEMATICA
1.Atributii din fisa postului
2.Persoanele asigurate – dovada caltatii de asigurat, cardul european si cardul national de
asigurari sociale
3.Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale
4.Drepturile pacientului
5.Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale
6.Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

BIBLIOGRAFIA
1. Fisa postului
2. Legea95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare:
- Titlul VIII Asigurari sociale de sanatate - Cap. l, Cap.2 ;
- Titlul IX Cardul european si cardul national de asigurdri sociale de sanitate
3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
4. Ordinul nr.1101/2005( actualizat ) privind introducerea decontului de cheltueli ce se
elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primate
5. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date;
Relatii suplimentare la sediul al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea, Biroul RUNOS,
telefon 0248248109.
MANAGER,
EC PREDUȚ MARIANA TATIANA
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