ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul
Ministerului Sănătății și unitatilor aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului
Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioada determinată, în contextul
instituirii stării de alerta pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie
angajează fără concurs pe perioada determinată, personal pentru urmatorul post vacant:
- 1 post vacant cu normă întreagă – muncitor calificat I lăcătuș mecanic– post de natură

contractuală de execuție – Compartiment intretinere.
Actele care se depun în vederea ocupării, fără concurs, a postului sunt urmatoarele:
Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de
înscriere cu următoarele ACTE:
- cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită
de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS
nr. 1839/2020 – (model atașat);
- copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de
căsătorie, după caz;
- 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
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr.
3 (model atașat) la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr.
1839/2020;

adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii
pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european,
- declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) - anexa nr. 5. (model
atașat);
-

Bibliografia aferentă este afișată la sediul unității și pe site-ul acesteia.
Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: ru@inrmfb.ro
Data limită de transmitere a documentelor este de două zile lucratoare de la data publicării,
respectiv până la data de 16.11.2021, orele 15.00.
Data selecției dosarelor: 17.11.2021, iar rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat, pe site-ul
instituției, începând cu aceeași dată.
Data interviului de selecție va fi publicată, pe site-ul instituției, odată cu rezultatele selecției
dosarelor, în cazul în care vor fi admiși mai mulți candidați pe același post.
Relații suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021.313.53.30.
Pot solicita angajarea persoanele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții generale:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- 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 (se
acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului;
- nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau 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.
CRITERII DE SELECȚIE:
-

9 ani vechime în meserie
dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;
îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;
motivaţia candidatului.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE
În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul
judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului
individual de muncă.
La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă,
candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.
ATENȚIE!
Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare,
prin angajare, fără concurs.
Angajarea se face prin act administrativ al managerului interimar al INRMFB, cu încadrarea
în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu
stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Conducerea INRMFB,

