
 

 

 

 

 

ANUNȚ 

Publicat azi, 30.06.2022 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București scoate la concurs: 

- 2 posturi contractuale vacante de Asistent medical BFT debutant (PL) masaj – în cadrul Laborator 
RMFB (baza de tratament) Str. Sf. Dumitru – poz 425 si poz 426  

Condiții de participare: 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau - diplomă de studii postliceale prin echivalare, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
- Certificat de membru OAMGMAMR; 
- Asigurare de Malpraxis valabilă; 
- Certificat de liberă practică valabil. 
- Nu necesita vechime in specialitate; 

 
• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 03.08.2022, ora 09.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, 

nr. 2, Sector 3, București  
• Interviul va avea loc în data de 08.08.2022, ora 09.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 

3, București 
 
- 1 post contractual vacant de Asistent medical BFT principal (PL) – în cadrul Spitalizare de zi: Str. Sf. 

Dumitru – poz 369 
Condiții de participare: 
- Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalenta, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 

- 5 ani vechime ca asistent medical 
- examen pentru obținerea gradului de principal 
- Certificat de membru OAMGMAMR; 
- Asigurare de Malpraxis valabilă; 
- Certificat de liberă practică valabil. 

 
• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 03.08.2022, ora 11.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, 

nr. 2, Sector 3, București  
• Interviul va avea loc în data de 08.08.2022, ora 11.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 

3, București 
 
- 2 posturi contractuale vacante de Asistent medical BFT debutant (PL) – în cadrul Laborator RMFB 

(baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 439 si poz 441 
Condiții de participare: 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau - diplomă de studii postliceale prin echivalare, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
- Certificat de membru OAMGMAMR; 
- Asigurare de Malpraxis valabilă; 
- Certificat de liberă practică valabil. 



- Nu necesita vechime in specialitatea studiilor; 
 

• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 03.08.2022, ora 13.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, 
nr. 2, Sector 3, București  

• Interviul va avea loc în data de 08.08.2022, ora 13.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 
3, București 

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

(baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 443  
Condiții de participare: 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau - diplomă de studii postliceale prin echivalare, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
- Certificat de membru OAMGMAMR; 
- Asigurare de Malpraxis valabilă; 
- Certificat de liberă practică valabil. 
- Nu necesita vechime in specialitatea studiilor; 

 
• Proba scrisă/practica va avea loc în data de 03.08.2022, ora 13.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, 

nr. 2, Sector 3, București  
• Interviul va avea loc în data de 08.08.2022, ora 13.00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 

3, București 
 

Concursul se va organiza potrivit prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 privind aprobarea 
Regulamentului cadru  privind stabiliarea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 
➢ Condiții generale de înscriere la concurs: 
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale: 
a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
➢ Conținutul dosarului de concurs 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 
candidatul va depune fizic,  la Serviciul R.U.N.O.S., dosarul de concurs care va conține în mod obligatoriu 
următoarele documente: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției publice; 
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
- Copia carnetului de muncă și/sau adeverința care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor; 
- Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 



- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

- Curriculum vitae; 
- Alte documente specifice fiecărui post relevante pentru desfășurarea concursului; 

 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
În ceea ce privește cazierul judiciar – candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la 

înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului. 

Actele care atestă identitatea, studiile și alte documente relevante pentru desfășurarea concursului 
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
Candidații vor avea asupra lor în zilele de concurs Cartea de Identitate. 
 

➢ Dosarele de concurs se primesc fizic la sediul central al unității, din strada Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, 
București, Serviciul R.U.N.O.S până la data de 14.07.2022, 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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