ANUNȚ 20.04.2022
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 Economist II – Birou Achiziții Publice Contarctare - Condiții de participare: 6
luni vechime în specialitatea postului.
Proba scrisă se va ține în data de 06.05.2022, ora 12:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru,
Nr. 2, Sec. 3, București.
- 1 post Asistent Medical BFT (S) – Laborator RMFB Mihalache – Condiții de
participare: 6 luni vechime în specialitatea postului.
Proba scrisă se va ține în data de 06.05.2022, ora 10:00, în sediul din Str. Sf. Dumitru,
Nr. 2, Sec. 3, București.
Acte necesare:
- cerere de participare la examen în vederea promovarii
- copia actului de identitate
Perioada de înscriere: 20.04.2022 – 05.05.2022, ora 15:00.
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.

Tematică și Bibliografie pentru Asistent Medical BFT (S)
1.Sbenghe T.- Kinesiologie. Știința mișcării. Editura Medicală București, 2008
2.Pădure L.. Drăgan CF,-Metodologie și tehnici de kinetoterapie. Editura Național.
2014.
3.Sidenco EL.-Electroterapia – Aplicații în medicina sportivă și în kinetoterapie, Editura
Fundației România de Mâine, București, 2005.
4.Rădulescu A.-Electroterapie. Editura Medicală. 2005.
5.Sbenghe T.-Recuperarea medicală a schelelor posttraumatice ale membrelor. Editura
Medicală. 1981.

Tematică și Bibliografie pentru Economist II
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.

