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TEMATICĂ 
Pentru ocuparea postul de referent de specialitate – inginer de sistem 

debutant 
 
I. Statistica medicală 
 1. Drepturile şi obligaţiile pacientului. 
 2. Noţiuni generale de statistică medicală. Obiectul şi metodologia statisticii sanitare. 
 3. Evidenţa primară a datelor primite de la secţiile clinice. 
 4. Codificarea OMS a bolilor. 
 
II. Sistemul informaţional 
 1. Noţiuni generale. 
 2. Generalităţi. Definiţie. Structura SIS. 
 
III. Notiuni de administrare server 
 1. Cunostinte in administrarea serverelor (windows/linux). 
 2. Cunostinte de administrare file server, backup, servicii retea, etc. 
 3. Securitatea serverelor si activelor de retea. 
 4. Webdesign (optional) 
 
IV. Notiuni de lucru cu bazele de date 
 1. Noţiuni generale. 
 2. Cunostinte de administrare baze de date access, SQL. 
 3. Cunostinte de interogare si rapoarte din access/SQL. 
 
V. Retelistica, conectarea statiilor de lucru in retea 
 1. Cunostinte generale de administrare retele. 
 2. Cunostinte administrare router/switch. 
 3. Instalare, configurare, optimizare si diagnosticare hardware si software. 
 
Bibliografie: - Manual de Statistica Sanitară – Dr. Petre Mureşan. 
  - Bazele informaticii – carti de specialitate pentru operare pe calculator si 
lucru in Windows, Word, Excel, baze date, Internet, E-mail, lucru in retea. 
  - Manuale sau documentatii despre sistemele de operare server, Microsoft 
Access, SQL, webdesign.  
  - Manuale sau documentatii de specialitate cu privire la instalarea, 
configurarea, optimizarea si diagnosticarea sistemelor, statiilor de lucru, a retelei interne si 
de internet. 
  - Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
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