SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
B-dul. Marasti, Nr. 17, Bucuresti, Sector 1
Telefon 021.316.16.00; Fax: 4021.316.16.02

ANUNT
POSTURI SCOASE LA CONCURS

Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti organizeaza concurs in data de
12.07.2019 proba scrisa si 15.07.2019 proba practica, pentru ocuparea unor posturi
temporar vacante:
 U.P.U. – 1 post registrator medical (fara vechime)
 Compartiment Transport – 1 post sofer III (vechime min. 1 an)

Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de
04.07.2019 la Serviciul RUNOS.
Relatii suplimentare se pot obtine:
 la sediul unitatii din B-dul Marasti nr.17, sector 1, Bucuresti
 la tel. 021.316.16.00 int.288 – Serviciul R.U.N.O.S.
 pe site-ul unitatii: www.spitalul-elias.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru post temporar vacant de
Registrator Medical
U.P.U.
Tematica:
- Bazele informaticii:
 Arhitectura generala a unui calculator compatibil IBM.
 Sistemul de operare Windows: (- autentificare ca utilizator, - suprafata de lucru
Windows,
- gestionarea ferestrelor si comenzile meniului de control, - familia de butoane )
 Windows Explorer: (- lansare in executie, - meniurile programelor Windows
Explorer si My Computer, - copiere, transferare, stergere fisiere)
 Microsoft Word: (- lansarea si inchiderea aplicatiei Word - ecranul Word, - bara
de meniuri, - bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, - creearea unui document
nou, - deschiderea unui document existent, - salvarea si imprimarea unui document, introducerea textului, - modificarea textului, )
 Microsoft Excel: ( - creearea de tabele, - creearea si utilizarea formulelor de
calcul, - transferul de informatie intre aplicatiile Excel si Word )
 Adobe Acrobat Reader: (- deschiderea unui document de tip PDF, - cautare in
documente de tip PDF )
 Retele de calculatoare: - definitie
 Virusi de calculatoare: -definitie, -precautii generale privind protectia antivirus
- Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;
- Cardul European si Cardul National de Asigurari de sanatate;
Bibliografia:
 Casa de editura Euroaptitudini – Manuale acreditate ECDL;
 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii,
secţiunea 1 – persoanele asigurate, Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de
asigurări de sănătate)
Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Buletin
- Cazier
- Curiculum vitae
- Diplome de studii (original si copie)
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca/ adeverinta (dovada de vechime in munca) (original si copie)
- Dosar plic
- Taxa 50 de lei
Examenul va fi sustinut in data de 12.07.2019 la ora 9.30 proba scrisa si 15.07.2019 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 04.07.2019 la
Serviciul RUNOS.

Tematica si Bibliografia
pentru post temporar vacant de
Sofer
COMPARTIMENT TRANSPORT









Chestionare D.R.P.C.I.V. (Directia Regim Permise de Conducere si Imatriculare a
Vehiculelor)
Manual de prim ajutor calificat – Ministerul Sanatatii, Departamentul pentru Situatii de
Urgenta (doar capitolele: 5 – Mobilizarea victimelor si 8 – RCP (Resuscitarea Cardio
Pulmonara si Circulara)
Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare
a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de
evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (Anexa I capitolul I – definitii);
Ordinul nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
N.S.S.M. 23 – Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (doar 1.
Prevederi generale, 2. Prevederi comune tuturor categoriilor de autovehicule)
(https://iprotectiamuncii.ro/norme-protectia-muncii/nssm-23)

Dosar si conditii de inscriere la concurs:
- Cerere
- Curiculum vitae
- Diploma de studii medii (original si copie)
- carte de identitate
- permis de conducere categoria B si C (original si copie)
- Cazier auto
- Adeverinta de la medicul de familie
- Carnet de munca /adeverinta (dovada de vechime si in specialitatea de sofer) (original si copie)
- Dosar plic
- Taxa 50 lei
Examenul va fi sustinut in data de 12.07.2019 la ora 9.30 proba scrisa si 15.07.2019 la ora 9.30
proba practica.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere la sediul institutiei pana la data de 04.07.2019 la
Serviciul RUNOS.

