
 
 

 

ANUNȚ 

 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie cu sediul în 

str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sec. 3, în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade și 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea 

în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice 

din sectorul sanitar. 

 

Organizeaza EXAMEN DE PROMOVARE INTERN pentru următoarele funcții, 

după cum urmează: 

 

I.N.R.M.F.B. – București: 

 

- 1 post Fiziokinetoterapeut Principal – Laborator RMFB IV – Condiții de participare: 

5 ani vechime în specialitatea postului. 

Proba scrisă se va ține în data de 03.02.2022, ora 09:00, în sediul din Bd. Ion Mihalache, 

Nr. 11A, Sec. 1, București. 

 

- 1 post Economist I – Biroul de Management al Calității Servic 

iilor Medicale – Condiții de participare: 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului. 

Proba scrisă se va ține în data de 04.02.2022, ora 09:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru, 

Nr. 2, Sec. 3, București. 

 

- 1 post Economist IA – Serviciul de Achiziții Publice – Condiții de participare: 6 ani și 

6 luni vechime în specialitatea postului. 

Proba scrisă se va ține în data de 04.02.2022, ora 11:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru, 

Nr. 2, Sec. 3, București. 

 

- 1 post Economist IA – Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală – Condiții de 

participare: 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului. 

Proba scrisă se va ține în data de 04.02.2022, ora 13:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru, 

Nr. 2, Sec. 3, București. 

 

- 1 post Referent de Specialitate  I – Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală – 

Condiții de participare: 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea postului. 

Proba scrisă se va ține în data de 03.02.2022, ora 12:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru, 

Nr. 2, Sec. 3, București. 

 

Condiții generale de participare: Candidații trebuie să aibă minim 2 calificative de 

Foarte Bine în decursul a 3 ani de activitate în cadrul I.N.R.M.F.B.. 



 

Acte necesare:  

- cerere de participare la examen în vederea promovarii 

- copia actului de identitate 

 

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: 

 

Proba scrisă este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de 

maximum 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de 

gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore. 

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul institutului în termen de două 

zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar 

rezultatele finale se afișează la sediul institutului în două zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a contestației. 

La examen pot participa angajații I.N.R.M.F.B. care îndeplinesc condițiile de 

participare. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, 

nr. 2, Sec. 3, București, Serviciul R.U.N.O.S., tel. 021.315.50.50. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ EXAMENE DE PROMOVARE INTERNE: 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU FIZIOKINETOTERAPEUT PRINCIPAL – 

Laborator RMFB IV 

CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE - BAZELE 

TEORETICOMETODICE ALE KINETOTERAPIEI  

A. Anatomie şi biomecanică  

1. Date anatomice generale privid membrele şi trunchiul  

2. Artrologie generală: clasificarea articulaţiilor, funcţiile şi structura articulaţiei sinoviale.  

3. Lanţurile musculare ale membrelor superioare şi inferioare: tipuri de lanţuri, analiza 

biomecanică a mersului.  

B. Metode şi tehnici de reeducare neuromotorie  

1. Tehnici de facilitare neuro-motorie şi propioceptivă  

2. Metoda Kabat de reeducare neuro-motorie  

3. Metoda Bobat de reeducare neuro-motorie  

 

APLICAŢII ALE KINETOTERAPIEI ÎN PATOLOGIE ÎN AFECȚIUNI ALE APARATULUI 

MIO-ARTRO-KINETIC  

1. Traumatismele osoase şi articulare ale coloanei vertebrale: descriere, clasificări, semne 

clinice si simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

2. Traumatismele osoase şi articulare ale membrului superior: descriere, clasificări, semne 

clinice si simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

3. Traumatismele osoase şi articulare ale membrului inferior: descriere, clasificări, semne 

clinice si simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare..  

4. Etapele, principiile şi obiectivele recuperării mersului după traumatismele aparatului 

locomotor.  

5. Sindroamele algo-functionale ale coloanei vertebrale: descriere, clasificări, semne clinice si 

simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

6. Sindroamele algo-functionale ale umărului, cotului, pumnului si mâinii – artropatii 

monoarticulare si sistemice: descriere, clasificări, semne clinice si simptome, etiopatogenie 

tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale recuperării kinetoterapeutice, 

metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

7. Sindroamele algo-functionale ale soldului- coxartroza: descriere, clasificări, semne clinice si 

simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

8. Soldul protezat : descriere, clasificări, semne clinice si simptome, etiopatogenie tratamentul 

ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, 

tehnici folosite în programul de recuperare.  

9. Sindroamele algo-functionale ale genunchiului- gonartroza: descriere, clasificări, semne 

clinice si simptome, etiopatogenie tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale 

recuperării kinetoterapeutice, metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  

10. Genunchiul protezat: descriere, clasificări, semne clinice si simptome, etiopatogenie 

tratamentul ortopedico-chirurgical, principii şi obiective ale recuperării kinetoterapeutice, 

metode, mijloace, tehnici folosite în programul de recuperare.  



 

KINETOTERAPIA ÎN AFECŢIUNI NEUROLOGICE  

1. Recuperarea prin mijloace specifice kinetoterapiei în leziunile de neuron motor periferic  

2. Recuperarea prin mijloace specifice kinetoterapiei în leziunile de neuron motor central  

 

Bibliografie recomandată:  

1. Raveica G., 2006, Principii de biomecanica în kinetoterapie - Biomecanica mersului, Edit. 

PIM Iaşi.  

2. Sbenghe T., 1999, Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Edit. Medicală, Bucureşti.  

3. Sbenghe T., 2002, Kinesiologie - ştiinţa mişcării, Edit. Medicală, Bucureşti.  

4. Ionescu A., 1994, Gimnastica Medicală, Ed. ALL, Bucureşti.  

5. Robănescu N., 2001, Reeducarea neuromotorie, Ed. Medicală, Bucureşti.  

6. Sbenghe T., 1987, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, 

Bucureşti.  

7. Nicolescu M., Raveica G., Ojoga F., 2008, Tratamentul ortopedico-chirurgical şi 

kinetoterapeutic în afecţiunile aparatului locomotor, partea I., Edit. Alma Mater Bacău;  

8. Sbenghe T., 1981, Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Edit. 

Medicală, Bucureşti  

9. Sbenghe T., 1996, Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului. Edit. Medicală, Bucureşti,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE   

EXAMEN REFERENT DE SPECIALITATE I 

Serviciul de Evaluare și Statisică Medicală 

 

  

Ordinul nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 

datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 

spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate 

din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi 

Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, 

prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului; 

Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății 

publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 

privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în 

regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi; 

Hotărârea nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021-2022 - Anexele 1 și 2; 

Bazele informaticii: 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

Cunoștințe și aptitudini utilizare sistem Windows 7 și 10, Internet Explorer, E-mail,  

Aplicația Hipocrate, SIUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ  

EXAMEN ECONOMIST 1A 

Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală 

 

  

Ordinul nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al 

datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 

spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate 

din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi 

Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, 

prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului; 

Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății 

publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 

privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în 

regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi; 

Hotărârea nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021-2022 - Anexele 1 și 2; 

Legea contabilității nr. 82/1991 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

Bazele informaticii: 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

Cunoștințe și aptitudini utilizare sistem Windows 7 și 10, Internet Explorer, E-mail 

Aplicația Hipocrate, SIUI 

Decontarea serviciilor medicale 

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ  

ECONOMIST I 
BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

  
Legea contabilității nr. 82/1991 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

Bazele informaticii: 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

Cunoștințe și aptitudini utilizare sistem Windows 7 și 10, Internet Explorer, E-mail 

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice 

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Ordonanța Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE  ȘI TEMATICĂ  

ECONOMIST IA 
SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 

02.06.2016. 

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 


