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ANUNȚ, 

Publicat azi, 18.05.2022 

 

În baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1168/15.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si desfasurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru 

personalul care a ocupat fara concurs posturi de executie, pe perioada determinata, in perioada starii de 

alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizeaza 

examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor, pentru personalul care a fost numit in baza 

OMS nr. 905/2020, fara concurs;  

- 1 post vacant de Fiziokinetoterapeut debutant – în cadrul Laboratorului RMFB (baza de 
tratament) Str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova 

 
• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 25.05.2022, ora 10.00, in sediul institutului din Str. 

Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Jud. Bacau; 

• Interviul va avea loc în data de 30.05.2022, ora 10.00, in sediul institutului din Str. Nicolae 
Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Jud. Bacau; 
 

- 2 posturi vacante de Asistent medical BFT debutant (PL)– în cadrul Laboratorului RMFB 
(baza de tratament) Str. Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova 

 
• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 25.05.2022, ora 12.00, in sediul institutului din Str. 

Nicolae Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Jud. Bacau; 

• Interviul va avea loc în data de 30.05.2022, ora 12.00, in sediul institutului din Str. Nicolae 
Balcescu, nr. 7, Slanic Moldova, Jud. Bacau; 

 

 
Candidatii vor depune cererea de inscriere la examen, in care vor mentiona postul ocupat la data 
initierii procedurii de organizare a examenului, insotita de declaratia privind consimtamantul 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 pana la 
data de  20.05.2022, ora 16.00, la Serviciul RUNOS din sediul institutului din Bucuresti, Sector 3, Str. 
Sf. Dumitru, nr. 2.  
Pesoane de contact: Jalba Carmen. 
Relații suplimentare se mai pot obține la e-mail: ru@inrmfb.ro, tel. 021.313.53.30; 
 
Afisata tematica si bibliografia. 
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