
ROMANIA
JUDETUL IA$I . CONSILIUL JUDETEAN IA$ISPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOCTN,,CIJZAVOIA' IAST

Str. Cuza Vodd, nr. 34, Iaqi, ROMANIA
Tel:+40.0232-2 1.30.00/Fax+ 40.0232.21.5i 68, wuw,spir

Nr.[2]bBr O6 \2-zorz
Nr. de exemplare : 2
Exemplar nr. _

ANUNT

Spitalul clinic de obstetricd Ginecologie < cuza voda > Iaqi organizeazii in conformitate cuprevederile HG'28612011 cu modificarile si coripletarile ulterioare, i* dutu"j; u.02.2017. ora 09:00, lasediul unitatii din str' cuza vodd, nr.34, concurs pentru ocuparea urmdtoarelor posturi:

1. Funcfii de execu{ie :
- statistician medical debutant - 1 post cu normd intreagd, definitiv vacant, in cadrul Serviciului deStatistica si Informare Medicala ;

- Condi{ii specifice :
a. Studii :

o Statistician medical debutant- studii medii cu diploma de bacalaureat;

b. Vechime:
statistician medicar debutant- nu necesita vechime;

B' Dosarul de concurs al candida(ilor va conline urmatoarele documente :a) cerere de inscriere la concurs adresatd Nri"d..*l"i Spitalului clinic de obstetricd Ginecologie <Ctrza Vodd > Iaqi (formular tipizat) ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii, dupd. caz;c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale utto. u.l" care atestd efectuarea unorspecializdri, precum 9i copiile documentelor care atestd indeplinirea conddiilor specifice ale postuluisolicitate prin prezentul anunf;
d) asigurare pentru malpraxis medical - pentru asistentul medical ;e) copia livretului militar - dacaeste cazul;

.or3, 
carnetul de muncd sau, dup[ caz, adeverin]ele care atestd vechimea in specialitatea studiilor, in

g) cazierul judiciar sau o declaralie-p9 propria r[spundere cd nu are antecedente penale care sd-l fac6incompatibil cu funcfia pentru care candid eizai
h) adeverin{d medicala care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni

ffi1,t1;:,otruldrii 
concursului de cdtre medicul de famitie ut .uniiao-tui;t ; de catre unitafle sanitare

i) curriculum vitae;
j) copie diploma bacalaureat
k) alte documente relevante pentru desftgurarea concursului (ex. Copii acte stare civild) ;l) dosar plic.



Actele prevrzute la lit' b) - f) vor fr prezentate gi in original in vederea verificdrii conformitdlii copiilorcu acestea.

in cazul documentului prevdzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care adepus lainscriere o declaralit pt ptop,ia rdspundere cd nu are antecedente penalf, are obligafia de a completadosarul de concurs cu originalul cazierulul:"aiciar, c"r mai tdrziur"* i" a*a desfbgur6rii primei probe aconcursului.
Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului clinic de obstetricd Ginecologie cuza vod6, dinmun' Iaqi' str' cuza vodd, *' 34, la secretarul comisiei a. .or"*i oo"rar calin, Birou Resurse umane- Pavilion Administrativ, tel. 0232_213000, int. l9l.

c' condifii generare qi specifice de participare la concurs :- condifii generale, conform art. 3 din H.G. nr.2g6120rr :Poate participa la concurs persoana care indeplineqte urmdtoarele condilii:a) are cetd{enia romdn[, cetd]enia alior siate membre ale Uniunii Europene sau a stateloraparfindnd Spa]iului Economic European qi domiciliut in nomania;b) cunoaqte limba rom6nd, scris qi ,rorbit;c) are v6rsta.minimd regrement# de prevederile legare;;d) are capacitate deplind de exerciliue) are o stare de sdndtate..corespunzitoare postului pentru care candid eazd,, atestatd, pe bazaadeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie ruu a" rni,dJile sanitare abilitate;0 indeplineqte condiliile de studii qi, arta-"u2, de vechime sau alte condilii specifice potrivitcerin{elor postului scos la 
"or"urrjg) nu a fost condamnat[ definitiv pentru s6vargirea-unei infrac(iuni contra umanitdlii, contrastatului sau contra autoritafii, de serviciu ;"" in i;gatr['", serviciul, care impiedicdinftptuirea justi{iei, de fals ori a.u.nor fapte de corup1[ ,o-, u unei infrac(iuni sdv6rgite cuintenlie' care at face-o incompatibild cu ixercitarea t ".t* cu exceplia situafiei in care aintervenit reabilitarea.

D. Probele stabilite pentru concurs :o selectia dosarelor de inscriere in data de 25.0r.2017 ,ora 10,00 ;o proba scrisd in data de 01.02.2017, ora 9,00 ;o interviul in data de 07.02.2017 ora9,00.

,ruza}ffi:,H:1"J::ffiljil.t#i?:11.:j"#diul Spitarurui crinic de obstetricr Ginecorogie

A.

B.

Bibliografia de concurs - anexatd prezentului anunf.

Calendarul de desfi;urare a concursului :

?@:l,r.itd p6rd lu .ur" r. p
23.01.2017, ora 15,00Data selecliei de dosare
2s.0t.20t7Data afi$drii rezultatului ,.l..li"i d. d** 26.0t.2017Data-limitd de a contestaliilor privind rezultatul sele@i d. do*r" 27.01.2017

Data afi$drii rezultatului con
30.01.2017

Data probei scrise
01.02.2017

Data afiqdrii rezultatului probei ..ri*
02.02.2017



Data-limitd de depunere a contestaliito, pririr@ 03.02.2017
Data afi qdrii rezultatului contestaliilo, p.irirrdl-b*G 06.02.2017
Data probei interviului

07.02.2017
Data afi ;dr ii r ezttltatului probei interviului 08.02.2017
Data-limitd de depunere a contestafiilo, p.irin 09.02.20t7
Data afi $rrii rezultatului contestaliilor p.irirrdl-G irt".riul,ri 10.02.2017
Data afiq5rii rezultatului final al concursului 13.02.2017

anager,
Blidaru Iolanda Elena

W
$ef Birou RLINOS,
Insp. Virlan Ioana-"-r"w
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BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
STATISTICIAN MEDICAL

- Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Obstetricd gi Ginecologie "CvzaVoda" Iaqi
- Legea m.67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal qi libera circulalie a acestor date
- Legearc. 46/2003 privind drepturile pacientului
- Ordinului ministrului sdndtd{ii publice qi al preqedintelui Casei Na{ionale de Asigurdri de Sdndtate
ru. 1.182157612006 privind inregistrarea gi raportarea statisticd a pacientilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continud gi spitalizare de zi, Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni
FOCG; Anexa 4: FSZ; Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ) cu
modificSrile qi completdrile ulterioare :

-Ordinul comun al ministerului sanatatii nr. 506/21012015 pentru modificarea Ordinului
ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
1.782157612006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;

-Ordin ru. 779 din 30 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.182/57612006 privind inregistrarea si
ruporlarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si
spitahzarc de zi.
-Hotarare nr. 161 din 16 marlie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii2016-2017;
Hotarare nr. 432 din 16 iunie 2016 privind modificarea si completarea HotarArii Guvernului nr.
16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza
conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anir2016 -2017;
-Ordin nr.763137712016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a

HotarArii Guvemului rrr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 - 2017 (ANEXA 7;
ANEXA 22; ANEXA 23 ART.I -:);
-ORDIN nr.4l2 din 4 iulie 2016 privind 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 caztrllor neconfirmate din punctul de
vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.

stica qi Informare Medicald,
Ec. Apetrei Florentina

Reprezentant SANITAS,
As. Bolot6 Maria

t!

RLINOS,
Insp. Virlan Ioana
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1. Postul STATISTICIAN MEDICAL   

2. COR  

3. Titularul postului  

4. Sectia STATISTICA SI INFORMARE MEDICALA 

5. Natura activitatii Executie 

6. Cerinte 

Studii medii - absolvite cu dilploma de liceu; 

Utilizare a calculatorului si a echipamentelor periferice ale acestuia; 

Manipularea datelor folosind: Microsoft Office Acces,Excel, Word, PowerPoint,Internet,etc. 

Tehnici de analiza statistica: rapoarte de date statistice; stabilirea, analiza si organizarea 

datelor  statistice oficiale,etc. 

7. Cadrul legal 

- Cunoaste, aplica si raspunde de prevederile: 

- O. MSF nr.1781/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care 

primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de zi, cu modificarile ulterioare; 

- O. MSF 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc 

servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (Anexa 1: 

Nomenclatorul investigatiilor de laborator; Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni FOCG; 

Anexa 4: FSZ; Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ) cu 

modificarile ulterioare; 

- O. CNAS nr.25/2012 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor raportate la 

SNSPMS, cu modificarile ulterioare; 

- O. CNAS 24/2012 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice speciale, fara regim 

special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale cu modificarile 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare in anii urmatori; 

- O. nr. 537/ 2012privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea 

activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă 

a cancerului de col uterin, cu modificarile si completarile legislative ce tin  de acesta 

ulterioare; 

-  Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG. 

nr. 158/ 2005; O. Nr. 60/ 2006;   Legea 399/2006 pentru aplicarea OUG 158;OUG 91/2006 

privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate 

cu modificarile ulterioare;  

- Respecta prevederile ROI, ROF si Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor, cu 

modificarile ulterioare; 

8. Obiectivul postului Verificarea, colectarea si introducerea Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) 

pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, consultatii ambulator, 

http://www.drg.ro/Doc/oms1782-2006.pdf
http://www.drg.ro/Doc/o26-2007-cnas.rar
http://www.hih.ro/W_CAS_IS/Legi/Legi/L399.pdf
http://www.hih.ro/W_CAS_IS/Legi/Legi/L399.pdf
http://www.hih.ro/W_CAS_IS/Legi/Legi/OUG91.pdf
http://www.hih.ro/W_CAS_IS/Legi/Legi/OUG91.pdf
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concedii medicale. 

9. Abilitati,calitati, aptitudini 

necesare 

-Rezistenţă la stres, abilităţi de lucru în echipă; 

-Tinuta morala decenta in tipul activitatii pe care o desfasoara; 

 -Sociabil si comunicativ cu ceilalti colegi,personalul angajat sau beneficiarii serviciilor 

oferite. 

-Rapiditate si corectitudine in executarea atributiilor de serviciu ; 

- Capacitatea de  a cunoaste si intelege termenii medicali folositi ; 

10. Pozitia in structura 

unitatii: 

Subordonata: sef serviciu ,manager 

Inlocuieste : un alt registrator din cadrul serviciului. 

11. Relatii de munca Ierarhice : 

-este subordonată: sef serviciu, manager 

Funcţionale :  

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

De reprezentare: 

- nu este cazul ; 

12. Limite de competenta - 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. Atributii  

 

-Primeste documentatia medicala a pacientilor externati (FO codificata de medicul curant al 

pacientului), controleaza modul de completare a acestora, semnaleaza medicului curant si in 

ordinea subordonarii, toate neregulile constatate in FO, in registrele de consultatii ;  

-Verifica SMDP a pacientelor din FO si le introduce in programul informatic al unitatii: 

-Coreleaza cu ajutorul medicului curant datele din  FO cu baza de date a unitatii in ceea ce 

priveste operaţiunile privind: proceduri medicale, internari, transferuri, externări, codificarea 

OMS a diagnosticelor etc.  

-Introduce in baza de date concediile medicale eliberate de medicii unitatii; semnaleaza in 

ordinea subordonarii, toate neregulile constatate in completarea acestora;  

- Genereaza decontul de cheltuieli si  scrisoarea medicala in doua exemplare : un exemplar 

va merge la pacienta si unul se va anexa la FO; 

-Centralizeaza chestionarele de satisfactie a pacientilor din departamentul de munca; 

-Clasifica si arhiveaza FO ale pacientelor iesite din spital pe sectii, pe zile si luni; 

-Lunar va preda la arhiva spitalului FO ale pacientelor externate in luna precedenta; 

-In baza datelor colectate intocmeste rapoartele specifice de sfarsit de luna; 

- Tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice si 

CNAS si intocmeste rapoartele statistice raspunzand de exactitatea datelor; 

-Pune la dispozitia solicitantilor, materialul documentar pentru activitatea curenta si 

cercetare stiintifica raspunzand de corectitudinea datelor furnizate;  

15. Responsabilitati - Răspunde pentru buna îndeplinire a sarcinilor de serviciu ce îi revin prin fisa postului; 
 -Răspunde de corectitudinea lucrarilor executate. 
- 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 utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare,a materialelor 

consumabile; 



 

 Elaborat Verificat Aprobat 

Functia Sef Birou RUNOS Director medical Manager 

Data 25.07.2012   

Semnatura    

© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi 

 

 

FORMULAR 
 

Fisa post 

COD: FC_RSU_12 

Versiune: 01 

Pagina: 3 / 4 

 

-Mentine la standardele unei bune functionari aparatura din dotare si anunta orice defectiune 

serviciului administrativ al unitatii; 

- 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 conform CONAS ;  

- Respectă prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;; 
- 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; 

-Se preocupa continua de perfectionare prin studiu individual si participare la cursuri de 

performare statistica; 

- 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 orice 

eveniment aşa cum este definit în legislaţia amintită, aducând la cunoştinţă sefului de 

serviciu orice defecţiune de natură să constituie un pericol;  

- Efectuează controlul medical periodic;  

- Declară imediat sefului de serviciu 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; 

- Va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;  

-Nu va părăsi locul de muncă fără sa comunice si sa aiba aprobarea sefului de serviciu ; 

 -Semnaleaza sefului de serviciu orice intarziere, modificare a  programului de lucru . 

-Are obligaţia de a semnala seful de serviciu in cazul intarzierii nejustificate sau in cazul 

programului prelungit nejustificat;  

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

anului.  

- 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 ; 

- Are obligatia  sa execute orice alte sarcini primite pe cale ierarhică in interes 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; 
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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; 

7. Condiţii de muncă; 

17. Mediu de lucru - obisnuite;  munca de birou; 

- deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte, etc.). 

Program de lucru:  
- 8 ore/zi, 40 ore/saptamana   

-posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale  
  

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

unor noi reglementări legale.  

 

 

 

Avizat,       Salariat : ___________ 

Sef serviciu Statistica si Informare Medicala  

Ec. Apetrei Florentina                       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 unitatii 

 

 

          Semnatura:______________ 

 

Data: ______________ 

 

 


