
ANUNT 

 

 Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București anunță organizarea 

unei proceduri de recrutare și selecție în vederea angajării experților pentru proiectul “FRAC – Formarea 

națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice” (Cod SMIS 111105), proiect 

cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs următoarele posturi: 

 

• 1 post – Manager Proiect 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 10:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post - Expert Grup Ținta Solicitant kinetoterapeuți/fiziokinetoterapeuți 

 

Conditii de participare: 

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 10:30 



 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50. 

 

• 1 post – Expert Grup Ținta Solicitant Medici Recuperare Medicală 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 11:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Coordonator dezvoltare Curricula Curs 1 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 11:30 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

  



• 1 post – Asistent 1 Coordonator dezvoltare Curricula Curs 1 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 12:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Coordonator dezvoltare Curricula Curs 3 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 12:30 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

 

• 1 post – Asistent 1 Coordonator dezvoltare Curricula Curs 3 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 



3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 21.01.2019 ora 13:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Coordonator dezvoltare Curricula Curs 5 

 

Conditii de participare:  

 

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 22.01.2019 ora 10:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Asistent 1 Coordonator dezvoltare Curricula Curs 5 

 

Conditii de participare:  

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 



7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 22.01.2019 ora 10:30 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Expert Aprobare curicule 

 

Conditii de participare:  

 

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 22.01.2019 ora 11:00 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

• 1 post – Coordonator Lectori 

 

Conditii de participare:  

 

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minima prevăzută de normele în vigoare; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 



• Depunere dosare candidati de pe 21.12.2018 pana pe data de 10.01.2019 ora 10:00 

• Interviul va avea loc pe data 22.01.2019 ora 11:30 

 

➢ Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. 286/23.03.2011, modificată și completată 

➢ Relații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, 

București,  birou secretariat, tel. 021.315.50.50 si pe site-ul institutului www.inrmfb.ro 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru toate posturile: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Hotărârii Guvernului României nr. 1424/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrul Național de 

Sănătate Mintală și Luptă Antidrog modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 

625/2017; 

3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, 

publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate 

prin HG nr. 93/2016; 

4. Ghidul Condiții Generale pentru POCU 2014-2020; 

5. Ghidul Condiții Specifice pentru POCU 91/4/8 Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul 

medical; 

6. Manualul Beneficiarului pentru POCU 2014-2020; Strategia Națională de Sănătate 2014-2020. 


