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ANUNT

Spitalul Clinic de Obstetricd Ginecologie < Cuza Vodd > Iaqi organizeazd in conformitate cu
prevederile HG"2861201 I cu modificdrile qi completarile ulterioare, in data de 03.10.2018, ora 09:00, la
sediul unitalii din str. Cuza Voda,nr.34, concurs pentru ocuparea urmitorului post:

A. Funcfii de execu{ie :

o Registrator medical debutant - 1 post cu norm6 intreagd, definitiv vacant, in cadrul
compafi imentului Birou Interniri

- Condifii specifice :

a. Studii :

o Registrator medical debutant - absolvent liceu cu diploma de bacalaureat;
- cuno;tinfe operare PC, WORD qi EXCELL.

b"Vechime:
o Registrator medical debutant - nu necesitd vechime

B. Dosarul de concurs al candida{ilor va con{ine urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd Managerului Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecologie

<< Cuza Vodd > Iagi (formular tipizat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup6 caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializiri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate prin prezentul anun!;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverin{ele care atestd vechimea in specialitatea studiilor, in
copie;

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd-l facd
incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;

f) adeverinld medicala care si ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c[tre unitdlile sanitare
abilitate;

g) curriculum vitae;
h) copie diploma bacalaureat;
i) alte documente relevante pentru desliqurarea concursului (ex. Copii acte

naqtere, certifi cat cdsltorie) ;
j) dosar plic.

stare civi16: certif.icat



Actele prevdzute la lit' b) - i) vor fi prezentate gi in original in vederea verific[rii confolnitrliicopiilor cu acestea.
In cazul documentului prev[zut Ia lit. e), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depusla inscriere o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga{ia de a completadosarul de concurs cu originalul cazieiuluijudiciar, cel mai tdrziupana ta data desfdgurarii primei probea concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului clinic de obstetricd Ginecolo gie cuzavocld,din mun' Iagi, str. Cuza Vodd, nr. 34, la secretarui comisiei de concurs, Busuioc Mariana, Birou ResurseUmane - Pavilion Administrativ, ter. 0232-213000, int. r 91.

C. Condifii generale qi specifice de participare la concurs :- condi(ii generare, conform art. 3 din H.G. nr.2g6120rr :
Poate participa la concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:a) are cetSfenia rom6n6, cetdtenia altbr state membre ale Uniunii Europene sau a statelorapa4in6nd Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;b) cunoagte limba rom6nd, scris gi vorblt;

c) are vArsta minimd reglementatd de prevederire legare;;d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candid eazd, atestatd. pe bazaadeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;0 indeplinegte condiliile 

.de studii qi, dup6 caz, de vechime sau alte condilii specificepotrivit cerin(elor postului scos la .on.rir;g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanitalii, contrastatului sau contra autorit[Iii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicdinlaptuirea justi(iei, de.fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac{iuni s[vargite cuintenfie, care ar face-o incompatibild cu Lxercitareaiuncliei, cu exceplia situaliei in care ainterven it reabi litarea"

D. Probele stabilite pentru concurs :

o seleclia dosarelor de inscriere in data de 26.09.201g ora I 0,00; ,.'. proba scrisd in data de 03"10.201g, ora 9,00;. proba practicd in data de 09. 10"201 g, ora 9,00 ;o interviulin data de 15"10.201g, ora 9,00.
Toate probele concursului se desfr;oari la sediul spitalului clinic de obstetric[Ginecologie*Cuza VodI,,, din munc. Iaqi, str. Cuza Vod[ nr. 34.

B. Bibliografia de concurs - anexatd prezentului anun!.

a n aru urare a concursului :

ucle-r.rrLd p.alta td oare se pot oepune dosarele de concurs
%

Data r"l"ctiei d" d
Outu ufi;arii r"r,
Data-limiraded;@
Data afi ;drii rezultatului contestaliiIo. priu
Data probei scrise

Data afiqarii rezultatului probei scrise

Data-limitd de depunere a contestaliilor privind ."rrrtut ,[.b.r ,..ir.
Data afi;drii rezultatului contestatiilor privind proba scrisd
Data probei p.u.,i.. 

]

I

Data afisarii rezultatului probei practice

25.09.2018, ora i5,00
26.09.2018

21.09.2018

28.09.2018

01.10.2018

03.10.2018

04r 10.201 8

0s.10.201 8

08.10.201 8

09.10.2018

10.10.2018

Calend I de des



Data-limit[ de depunere a contesta]iilor privind rezultatul probei practice 1 1.10.20',I 8

uam ail$afll rezultatulut contestaliilor privind proba practice 12.10.2018
Data probei interviului

Outu ufita.ii ..r,
Data-limitd de depunere a contestafiilo. p.iuffi

15.10.2018

16. 10.20 I 8

17. 10.201 8
Data afiqdrii rezultatului contestaliilor privind proba interviului 18.10.201 B

Data afi;drii rezultatului final al concursului 19.10.2018

$ef Serviciu RLINOS,
Insp. Virlan Ioana

Intocmit,
Ref. Busuioc Mariana
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BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REG
'srnaro$. MEDICAL

1" Regulamentul intern al Spitalului Clinic de obstetrica Ginecologie "cuza vodb" Iaqi;

2. Windows XP, Windo*, 7, Mi",osoft office2OO3 sau 2007 sau 2010;

3. Legea nr.9512006. privind reforma in domeniui sandtdlii (cap' vII, Cap' II - Organizarea Ei

fuiclionarea spitalelor), cu modifi c[rile qi complet[,rile ulterioare;

4" Legea nr.12gr24.Oe .ZOtg qi r.g"; * . rczizoos privind infiin{area, organizarea ;i func{ionarea

Autodtatii Nalionale de Supravegh"t. a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal;

5. Legea m.4612101.2003 
^ *oain*t6 ;i completatd de Legea nr'50/30'03 '2016 qi Legea

*.\gt tz+.07 .2017 - drepturile pacientului ;

6" Ordinul nr.226130.04.20t3- p.irirrJ up-Lur"uRegulilor de validare a cazurTlot de spitalizare continu[

qiaMetodologieideevaluareacazurilorinvalidatepentrucalesesolicit[revalidarea;
7. Ordinul nr.763r01.01.20t6 pentru ufroo*"u pacheteror de servicii qi a contractului cadru care

reglementeaz6 condi{iile acord[rii asistenlei meiicale in cadrul sistemului de asigurlri de slndtate;

g. ordinul ministrului sdn[tdlii publice qi al pregedintelui casei Nalionale de Asigur[ri de Sinatate

m.17g2151612006 privind inregistrarea qi raportarea statisticl' a pacienlilor care primesc servicii

medicale in regim de spitalizare contirr.raqi spitalizare de zi, Anexa 2 : FOCG; Anexa 3: Instrucliuni

privind "o-pf"i** 
6r*.rtur.,lui FOCG; Arr"*u 4: fiqa de spitalizare de zi FSZ); Anexa '5:

InstrucJiuni privind completare a FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

g. ordinul m.506121012g.04.2015 pentru modificarea ordinuiui ministrului sanltdlii publice qi al

preEedintelui casei Nalionale de Asigurari de Sanatate nr. 1382157612006 privind inregistrarea gi

raportarea statistici a pacienlilo, 
""rJprimesc 

servicii medicale in regim de spitalizare continud si

spitalizare de zi"

Medic cobrdonator Birou Interniri
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1. Postul :  
                                      

REGISTRATOR MEDICAL 

2. COR : 334401 

3. Titularul   postului  

4. Compartimentul :  BIROUL DE INTERNĂRI 

5. Natura activităţii Execuție 

6. Calificare de bază Studii medii; 

Alte cerinţe: cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu. 

7. Cadrul legal - Cunoaşterea şi înşusirea Codului de etică şi deontologie profesională; 

- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor ROI si ROF; 

- Cunoşterea şi însuşirea prevederilor Legii 46/2003 privind drepturile pacienţilor; 

8.Obiectivul postului Inregistrarea corectă a tuturor datelor ce privesc  pacientele ; 

9. Abilităţi, calităţi, 

aptitudini necesare 

- Capacitate de comunicare și ințelegere față de paciente și aparținători ; 

- Disponibilitate de a lucra cu oamenii ; 

- Capacitatea de a lucra în condiții de stres ; 

- Rapiditate și corectitudine in executarea atribuțiilor de serviciu ; 

- Capacitatea de  a cunoaște și ințelege termenii medicali folosiți ; 

10. Poziţie in 

structura unităţii: 

Subordonata: asistentă șefă triaj, medic coordonator; 

Inlocuiește : un alt registrator din cadrul biroului de internări 

11. Relaţii de munca Ierarhice : 

-este subordonată: asistentă șefă triaj, medic coordonator, director ingrijiri , director medical, 

manager 

Funcţionale :  

- cu toate secţiile , compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii; 

De reprezentare: 

- unitatea sanitară în relaţia cu pacientele si aparținătorii ; 

12.Limite de 

competernţă 

- Are flexibilitate  în legatură cu realizarea atribuţiilor proprii de serviciu în condiţiile respectării 
normelor legale în vigoare; 
- Nu transmite documente, date sau orice informaţii confidenţiale fără avizul managerului; 

13.Salarizarea Este în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

14. Atribuţii - Înregistrează  intrările pacientelor în spital (internare continuă/zi,toate tipurile de consultații 

acordate la camera de gardă); 

-  La internare solicita gravidei actul de identitate, realizeaza o copie si anexeaza copia la Foaia 

de observatie; 

- Efectuează  internarea  pacientelor  în condiţii legale de spitalizare pe baza urmatoarelor 

documente :  actul de identitate, adeverința de salariat/ cuponul de pensie/dovada de asigurat şi 

biletul de trimitere/internare validand datele cu cardul de sanatate 

- Verifica si asigura completarea integrala si corecta a tuturor documentelor necesare internarii; 

- Va urmări ca pacientele ce nu au prezentat la internare dovada de salariat/asigurat; cardul de 

sanatate/adev CEAS să fie atenţionate pentru aducerea lor pe perioada spitalizarii; 
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- Are obligatia de a introduce in sistemul informatic toate datele din actele prezentate de paciente 

ulterior internarii ( dovada de salariat/asigurat) si de a le valida cu cardul de sanatate; 

- In cazul urgentelor are obligatia de a anexa la Foaia de observatie Fisa de Urgenta 

prespitaliceasca; 

- Asigura inregistrarea corecta a concediilor medicale eliberate de camera de garda si semnarea 

lor cu cardul de sanatate; 

- Zilnic elibereaza certificatele constatatoare de nastere in baza actelor de identitate si dupa un 

program prestabilit; 

- Solicita la internare, in cazul in care gravida nu detine act de identitate completarea 

formularului declaratie pe care il ataseaza la foaia de observatie; 

- In cazul in care gravida este in situatie de risc social o fotografiaza si aplica fotografia pe 

Formularul-declaratie; 

- In cazul in care gravida nu prezinta act de identitate , solicita organului de politie competent 

desemnarea unui reprezentant care sa se deplaseze de urgenta la sediul unitatii in vederea 

identificarii gravidei; 

- Are obligatia de a informa asistentul social cu privire la internarea gravidelor care se afla in 

situatie de risc social; 

- Are obligatia de a consemna in Foaia de observatie sintagma “In atentia asistentului social” la 

internarea gravidelor care se afla in situatie de risc social; 

- Completeaza Formularul declaratie in numele gravidei/mamei atunci cand din cauza bolii 

infirmitatii sau alte cauze aceasta nu poate sa o faca si face mentiune despre aceasta imprejurare, 

mentiune care tine loc de semnatura. 

- Se asigura ca toate echipamentele avute in dotare sunt functionale; 

- Se ocupa de aprovizionarea cu rechizite si imprimate necesare desfasurarii in bune conditii a 

activitatii; 

- Colaboreaza cu personalul de la camera de garda pentru bunul mers al activitatii, precum si cu  

tot personalul spitalului, evita crearea starilor conflictuale, foloseste un limbaj adecvat si o 

tonalitate normala pentru a nu crea disconfort in relatiile de munca; 

- Informează şeful direct de apariţia unor situaţii necorespunzătoare în activitatea desfăşurată; 

- Executa orice alta dispozitie pe cale ierarhica pentru bunul mers al activitatii; 

- Pe parcursul activităţii vor fi completate, prin decizii luate de conducerea unităţii şi alte sarcini 

specifice locului de muncă; 

15.Responsabilitati - Răspunde pentru buna îndeplinire a sarcinilor de serviciu ce îi revin prin fisa postului; 
 -Răspunde de corectitudinea documentelor şi actelor eliberate; 
- Răspunde de calitatea, legalitatea si operativitatea lucrarilor executate; 
- Are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios 
indatoririle de serviciu ce îi revin, avand o atitudine profesionala atat fata de colectivul din care 
face parte si ceilalti angajati ai institutiei, cat si fata de paciente si apartinatori;  
- Raspunde de existenta in FO a datelor de identificare a pacientelor, a foii de consimtamant 
informat, a dovezii de asigurat si a biletului de trimitere/internare si de validarea lor prin 
semnarea cu cardul de sanatate; 
- Raspunde de completarea si eliberarea in mod corect si legal a constatatorului de nastere/deces; 
- Are obligatia de a-si insusi si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de 

management al calitatii, implementate in conformitate cu standardele de calitate pentru 

acreditarea spitalelor;  

- Păstrează cu grijă inventarul pe care îl are în dotarea biroului si  răspunde de starea acestuia; 
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- Respecta normele de siguranta a datelor; 
- Răspunde de  asigurarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui 

climat etic faţă de paciente si apartinatori; 

- Secretul profesional este obligatoriu; secretul profesional exista si faţă de aparţinători, colegi 

sau alte persoane din sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea 

tratamentului sau decesul pacientului; 

- Răspunde disciplinar pentru divulgarea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care 

pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru acest lucru; 

- Foloseste datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la 

îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop; 

- Poarta ecuson si echipament de protecţie adecvat conform Precauţiunilor Universale; 

- Răspunde şi respectă normele privind situaţiile de urgenţă conform Legii 307/2006 şi cele 

privind securitatea şi sănătatea în muncă conform Legii 319/2006; va comunica angajatorului 

orice eveniment aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând la cunoştinţă asistentei sefe 

orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Declară imediat asistentei sefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrilă, infecţie 

acută,boală venerică) precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei; 

 - Are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de 

plecare din serviciu; 

- Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si la terminarea programului nu va părăsi locul de 

muncă până la sosirea schimbului, încetarea activităţii producându-se numai după predarea 

corecta si completa a  serviciului;  

- Are obligatia de a participa la toate instruirile anuntate ; 

- Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;  

- Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentei șefe si a medicului coordonator ;  

- Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată de asistenta şefă şi  avizata 

de directorul de ingrijiri;  

- Are obligaţia de a respecta programarea concediilor de odihnă planificate la începutul anului pe 

sectie.  

- Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice si/sau substante stupefiante  în timpul 
programului de lucru, precum si venirea la serviciu în stare de ebrietate ; 
- Raspunde pentru nesesizarea sefului ierarhic superior cu privire la orice problema aparuta pe 
parcursul activitatii si care duce la neindeplinirea sarcinilor de serviciu ; 

16.Evaluarea 

performantelor 
Evaluarea se face anual 

Criterii de evaluare 

1. Cunoştinţe şi evaluare profesională; 

2. Promtitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate; 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină; 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 

normativele de consum; 

6. Adaptatrea la complexitatea muncii, iniţiativa şi creativitate; 
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7. Condiţii de muncă; 

17.Mediu de lucru Activitatea se desfaşoară în interior, există climatizare, fără curenţi de aer periculoşi, 

temperatură, presiunea şi nivelul de iluminare sunt cele prevăzute în limitele legale; 

Programul de lucru : 12/24 

 

 

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în 

cazul apariţiei unor noi reglementări legale.  

 

              Avizat,       

Coordonator dr. Rosin Oana Luminita 

 

 

 

 

Salariat : ___________ 

     Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile 

(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi 

suporta în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi 

                                                                    Regulamentului de Ordine Interioară a unitatii 

 

 

 

       Semnătura:______________ 

 

Data: _______________ 

 


