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Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul 1n Brad str. Măgura nr.25 jud. Hunedoara, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea urrnătoarelor posturi vacante:
> Compartiment intreţinere-Reparaţii:
o 1 post Muncitor calificat -fochist- studii(M), durată nedeterminată;
> Compartiment evaluare şi statistică:
o 1 post Registrator medical- studii (M), durată nedeterminată;
Condiţii de desfăşurare:
1. Dosarele de concurs se depun la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad - Biroul R.U.N.O.S.-Juridic
pană la data de: 30.07.2021, ora 12.00
2. Concursul se va desfă.şura la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie BradIn Sala de şedinţe din Pavilionul
II Administrativ după cum urmează: Prima probă(scrisă) 09.06.2021 ,ora 10.00. Proba practică/interviul va
fi comunicată ulterior probei scrise.
I. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse In art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărarea
Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţii specifice:
a) pentru postul de muncitor calificat —fochist-Compintreţinere-Reparaţii
- studii medii;
- certificat/adeverinţă calificare 1n meseria fochist.
- minim 3 ani vechime ca fochist cazane medie şi joasă presiune.
b) pentru postul de registrator medical:
- diploma de studii de specialitate sau studii medii;
- cunoştinţe de operare pe calculator dovedite prin curs calculatoare;
- 6 luni vechime In activitate.
III. Acte necesare pentru dosarul de concurs:
a) cerere de inscriere 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 Indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea In muncă, In meserie şi/sauin specialitatea
studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I 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 familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) dosar cu şină şi chitanţă de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs
este de 50 lei.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografia, tematica de concurs conţinutul dosarului de Inscriere, se obţin pe site-ul unităţii (http://www.smiibrad.ro).şi la Biroul R.U.N.O.S.-Juridic din cadrul unităţii sau telefonic la nr.0254611050 - int.223.

Şef Birou R.U.N.O. .-Juridic
Ec. Sida Sorin Co tantin

TEMATICI ŞI BIBLIOGRAFIE
I. PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST:
1. Prescripţie Tehnică - pt c 9-2010 - Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
- CAP. I Generalitati
- CAP. IV Utilizarea/exploatarea cazanelor
2. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor.
3. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca.
4. Cand este utilizat echipamentul individual de protectie si ce conditii trebuie sa ineplineasca.
5. Modul de folosire al diverselor tipuri de stingatoare
BIBLIOGRAFIE
1. Legea securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a acestora
aprobate prin HG nr. 1425/2006.
2. Legea 64/2008 republicată privind funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
3. Prescripţia Tehnică ISCIR PT C9 — 2010 — Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune.
4. Prescripţia Tehnică ISCIR PT C4 — 2010 — Recipiente metalice stabile sub presiune.
5. Prescripţia tehnică ISCIR PT C7 — 2010 — Dispozitive de siguranţă
6. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate 1n muncă in centrelele termice.
IL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare:
Titlul VII - Spitalele — Capitolul I şi II; Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate — Capitolul I şi II;
Titlul IX — Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate;
2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
3. H.G. nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi
completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului
4. Sistemul DRG — site-ul www.drg.ro;
5. Fisa postului registrator medical(internet);
6. Manual de utilizare Sistemul Informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România, aplicaţia
de raportare pentru spitale, Manual de utilizare, disponibil la http://siui.casan.ro/cnas/siui 3.7/manuale ;
7. Bazele informaticii (pentru proba practică.):
• Mediul de lucru al calculatorului
• Microsoft WORD:
• Excel
Pentru testarea cunostintelor de operare pe calculator candidaţii pot susţine o proba practică

