
 
       

ANUNT 

 

 Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 

021.315.50.50, scoate la concurs: 

 

Numarul si denumirea posturilor Nivelul 

posturilor 

Structurile in cadrul carora se afla posturile 

- 1 post vacant -  asistent medical BFT debutant (PL) -de executie 

Institutul National de Recuperare Medicina Fizica si 

Balneoclimatologie 

 

 

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata si completata de HG. Nr. 1027/2014. 

 

➢ Conditii generale de inscriere la concurs: 

Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii generale: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) 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; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) 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. 
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➢ Conditii specifice de inscriere la concurs: 

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă 

sau 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/199 

- cunostinte operare calculator – Microsoft Office – Excel, nivel mediu 

 

➢ Continutul dosarului de concurs 

In vederea participarii la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatii vor depune la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de 

concurs care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

     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 îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

     e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 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; 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitetntului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de 

Ministerul Sanatatii. 

In ceea ce priveste cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere 

ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii 

primei probe a concursului. 

Actele care atesta identitatea, studiile si alte documente relevante pentru desfasurarea concursului vor fi prezentate si in originalul in vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

 

➢ Concursul consta in: 

- selectia dosarelor de inscriere 

- proba scrisa  

- proba practica 

- interviul 

➢ Proba  scrisa testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului si consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila. 

➢ Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului; 
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➢ In interviu se testeaza abilitatile si motivatia candidatilor. 

➢ Inscrierea candidatilor si depunerea dosarelor se va desfasura in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului la sediul unitatii –din str. Sf. 

Dumitru nr.2, sector 3, astfel: 

• Perioada de inscriere : 02.12.2019-13.12.2019; 

• Dosarele de concurs se primesc pana in data de 13.12.2019, ora 15.00.  

 

➢ Concursul se va desfasura astfel: 

• Proba scrisă va avea loc în data de 23.12.2019, ora 12:00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti; 

• Proba practica va avea loc în data de 30.12.2019, ora 12:00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti; 

• Interviul va avea loc în data de 03.01.2020, ora 12:00 la sediul din str. Sf. Dumitru, nr. 2, sector 3, Bucuresti; 

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,  Serviciul RUNOS, tel. 021.315.50.50. 

 In cazul in care, din motive obiective nu se pot respecta datele sau orele anuntate pentru probele de concurs, unitatea va face cunoscute 

modificarile in timp util. 

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs Cartea de Identitate. 

 

Bibliografie – asistent medical BFT debutant (PL) 

1.  Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare 

            - T. Sbenghe – Editura Medicala 1987 

2. Recuperare medicala a sechelelor posttraumatice ale membrelor 

            - T. Sbenghe – Editura Medicala 1981 

3. Electroterapie – A. Radulescu ed. II 2004 

4. Fizioterapie, masaj terapeutic, bioclimatologie 

            - A. Radulescu / E. Teodorescu – Editura Medicala 2002 

5. Aparatul locomotor, anatomie functionala, biomecanica, semiologie, diagnostic diferentiat 

 - C. Baciu – Editura Medicala - 1981 

6. Compendiu de medicina fizica si recuperare – vol III 

      - A. Nica – Editura Universitara Carol Davila 1998 

7. Fiziokinetoterapia, recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor 

 - J. Kiss – Editura Medicala 1999 

8. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si functionalrea 

OAMGMAMR 

9. Legea nr. 46/21.01.2003 – Legea drepturilor pacientului 

10. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentilor medicali generalisti, moase si asistenti medicali din Romania 

11. OMS nr. 916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare 


