
 
 

ANUNȚ 

 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București 

scoate la concurs: 

- 3 posturi vacante  de Asistent medical generalist debutant (PL) – în cadrul Secției Clinice 
RMFB IV (recuperare neurologică) 

 
Condiții de participare: 
-Diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
 

• Proba scrisă va avea loc în data de 03.09.2021 , ora 09:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, 
nr. 2, Sector 3, București  

• Interviul va avea loc în data de 07.09.2021, ora 09:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 
2, Sector 3, București 

 
- 1 post vacant  de Asistent medical BFT masaj debutant (PL) – în cadrul Laborator RMFB I 

 
Condiții de participare: 
-Diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
 

• Proba scrisă/practică va avea loc în data de 03.09.2021 , ora 11:00, la sediul din Str. Sf. 
Dumitru, nr. 2, Sector 3, București 

• interviul va avea loc în data de 07.09.2021, ora 11:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 
2, Sector 3, București 

 
- 1 post vacant  de Asistent medical BFT debutant (PL) – în cadrul Laborator RMFB I 

 
Condiții de participare: 
-Diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
 

• Proba scrisă/practică va avea loc în data de 03.09.2021 , ora 13:00, la sediul din Str. Sf. 
Dumitru, nr. 2, Sector 3, București 

• interviul va avea loc în data de 07.09.2021, ora 13:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 
2, Sector 3, București 

 
➢ Dosarele de concurs se primesc până la data de 26.08.2021, ora 15:00. 
➢ 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, Serviciul R.U.N.O.S., e-mail: ru@inrmfb.ro, tel. 021.313.53.30. 
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