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NR:5519/18.06.2021 

  
A N U N Ț 

 
 

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr.Nicolae Robanescu 

organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi contractuale vacante cu normă întreagă:  

    1 post vacant  inginer specialist IA– în cadrul Compartiment Tehnic conform H.G. nr. 

286/23.03.2011.  

    3 posturi vacante îngrijitoare – în cadrul  Secția clinică recuperare neuropsihomotorie 

copii conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

   1 post vacant asistent medical generalist PL debutant– în cadrul  Secția clinică 

recuperare neuropsihomotorie copii conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

   3 posturi vacante infirmieră debutante– în cadrul Secția clinică recuperare 

neuropsihomotorie copii –Cronici(Boli Neuromusculare)conform H.G. nr. 

286/23.03.2011. 

   2 posturi vacante infirmieră – în cadrul Secția clinică recuperare neuropsihomotorie 

copii –Cronici(Boli Neuromusculare)conform H.G. nr. 286/23.03.2011 

  1 post asistent medical laborator PL– în cadrul Laborator analize medicale conform 

H.G. nr. 286/23.03.2011.  

 1 post vacant kinetoterapeut– în cadrul Laborator recuperare, medicină fizică și 

balneologie-kinetoterapie conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

 1 post vacant asistent medical licențiat balneofiziokinetoterapie debutant– în cadrul 

Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie-kinetoterapie conform H.G. nr. 

286/23.03.2011.  

 1 post vacant asistent medical licențiat balneofiziokinetoterapie – în cadrul Laborator 

recuperare, medicina fizică și balneologie-kinetoterapie conform H.G. nr. 

286/23.03.2011.  

 1 post vacant asistent medical  balneofiziokinetoterapie PL – în cadrul Laborator 

recuperare, medicină fizică și balneologie-kinetoterapie –Fizioterapie conform H.G. nr. 

286/23.03.2011.  

 Pot ocupa posturile vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

    a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
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    b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

    c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori 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. 

 Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

specifice : 

Pentru postul de inginer specialist IA: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitate; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 

 

Pentru postul de ingrijitoare: 

- Scoala generală 

 

Pentru postul de asistent medical generalist PL debutant: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de scoala sanitara, postliceala sau echivalenta sau 

 Diploma de studii postliceala prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr 

797/1997; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

Pentru postul de infirmiera debutantă: 

 Diploma de absolvire a școlii generale 

 Certificat absolvire curs infirmieră 

 

Pentru postul de  infirmiera: 

 Diploma de absolvire a școlii generale 
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 Certificat absolvire curs infirmieră 

 6 luni vechime în activitate 

 

Pentru postul de asistent medical laborator PL: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de scoala sanitara, postliceala sau echivalenta sau 

 Diploma de studii postliceala prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr 

797/1997; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 6 luni vechime în specialitate 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

Pentru postul de  kinetoterapeut: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitate; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 6 luni vechime în specialitate 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

Pentru postul de  asistent medical licențiat balneofiziokinetoterapie debutant: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitate; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

Pentru postul de  asistent medical licențiat balneofiziokinetoterapie: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de licență în specialitate; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 6 luni vechime în specialitate 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

 



CNCRNC ”Dr. N. Robănescu”                                                                             Anexa 01                                                                                                                             

Formular Cod F-PO-101-01-01, ed.2, rev. 0 
Pagina 4/2 

Pentru postul de  asistent medical  balneofiziokinetoterapie PL: 

 Diplomă de bacalaureat; 

 Diplomă de scoala sanitara, postliceala sau echivalenta sau 

 Diploma de studii postliceala prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr 

797/1997; 

 Cunoștiințe operare calculator; 

 Cunoștiințe medii limba engleză 

 6 luni vechime în specialitate 

 Autorizație liberă practică  

 Asigurare malpraxis 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

    c) 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 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

    f) adeverinţă 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 unităţile sanitare 

abilitate; 

    g) curriculum vitae. 

 

 Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă interviu/proba practica. 

 

 proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, şi 

testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul 

 

 proba /practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în 

vederea ocupării postului vacant pentru care candidează, şi are următoarele criterii de evaluare: 

       a) capacitatea de adaptare; 

      b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

     c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 
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       d) capacitatea de comunicare; 

     e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 

 

 proba /interviu se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs 

în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 

stabilirea interviului sunt: 

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;  

b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

 c) motivaţia candidatului;  

d) comportamentul în situaţiile de criză; 

 e) iniţiativă şi creativitate 

 

 Sunt declaraţi admişi la probele de concurs candidaţii care au obţinut minimul 50 de puncte 

 
     Formularul de înscrire se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs 
din cadrul Biroului RUNOS, persoană de contact economist Vaduva Dorela, telefon 
0767933392. 
 
             Tematica/ bibliografia se pun la dispoziție prin intermediul Biroului RUNOS sau pe site-
ul unității. 
 
 

 
   MANAGER,                                                                                                      RUNOS, 

Conf.Univ.Dr.Padure Liliana                                                                Ec.Vaduva Dorela 


