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ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE CONFORM HG. 28612011 CU MODIFICĂRILE ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Denumírea posturilor contractuale pentru examen Ue promovare Ia Spitalulul Chnic
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş:
• 5 posturi regístrator medical debutant în registrator medical Ia Serviciul evaluare
statistică medicală;
• 4 posturi registrator medical în registrator medical principal Ia Serviciul evaluare
statistică medícală;
2. Vechimea în specialítate necesară promovării este cea prevăzută în Legea — cadru
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
3. Locul desfăşurării examenului: Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50 (sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş — Sala de Protocol).
4. Desfăşurarea examenului:

a) Proba scrisă: 23.10.2019 ora 9,00;

Tematica si bibliografia:
- Registrator medical:

Tematica:
1) Bazele informaticii:

• Arhitectura generală a unui calculatorcompatibil IBM
• Sistemul de operare Windows:

- noţiuni generale,
- scanarea, salvarea şi expedierea

documentelor,
- autentificare ca utilizator,
- suprafaţa Ue lucru Windows,
- gestionarea ferestrelor şí comenzile meniului de control,
- familia de butoane.

• Windows Explorer:
- Iansare în execuţie,
- meniurile programelor Windows Explorer şi My Computer,
- copiere, transferare, ştergere fiere.

• MicrosoftWord:
- lansarea şi închiderea aplicaţiei Word,
- ecranulWord,
- bara de meniuri,
- bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,
- crearea unui document nou,
- deschiderea unui document existent,
- salvarea şi imprimarea unui document,
- introducerea textului,
- modificarea textului.

• Microsoft Excel:
- crearea de tabele,
- crearea şi utilizarea formulelor Ue calcul,
- transferul Ue informaţie între ap(icaţiile Excel şi Word.

• Adobe Acrobat Reader:
- deschiderea unui document de tip PDF,
- căutare în documente de tip PDF.
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