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Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, 
Sector 2, Bucureşti 

Telefon/Fax:           (021)  318.60.90 
Telefon (Centrală): (021)  201.09.80 

  

Nr. C06943 din 22.06.2022 

 

 

ANUNŢ 

 

 
Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. 

Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru 

ocuparea următoarei funcţii contractuale temporar vacante, pe durată determinată: 

 

- 2 (doua) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți; 

- 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Ambulatoriu integrat- Cabinet Neurologie, cu desfășurarea 

activității la Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți; 

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XI  Boli Infecțioase Copii; 

- 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Sterilizare; 

- 1 (un) post Statistician medical (M) – Birou internări-externări adulți; 

- 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii. 

 

Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: 

- Termenul de depunere al dosarelor: 04.07.2022, ora 13:00; 

- Proba psihologică:              în data de 12.07.2022, ora 10:00;  

- Proba scrisă:                       în data de 14.07.2022, ora 10:00;  

- Proba practică:                   în data de 20.07.2022, ora 10:00. 

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

➢ pentru posturile de Asistent medical, generalist (PL) 

- diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 

Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 

1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 

- 6 luni vechime ca asistent medical; 

- concurs pentru ocuparea postului. 

➢ pentru posturile de Asistent medical debutant, generalist (PL) 

- diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 

Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 

1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 
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- nu necesita vechime ca asistent medical; 

- concurs pentru ocuparea postului. 

➢ pentru posturile de Îngrijitoare (G) 

- şcoală generală; 

- nu necesită vechime; 

- concurs pentru ocuparea postului. 

➢ pentru postul de Statistician medical (M) 

- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;  

- 6 luni vechime în activitate; 

- concurs pentru ocuparea postului. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 

publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase 

“Prof.Dr.Matei Balş”.   

 

Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei Balş”,  

persoana de contact Ec. Stefan Alexandru-Marius, telefon: 021/20.10.980 - interior 3055, adresa e-mail 

marius.stefan@mateibals.ro. 

 

Manager,                                                       Șef Serviciu R.U.N.O.S., 

Dr. Apostolescu Cătălin-Gabriel                                                        Ec. Săndoi Florența 

mailto:marius.stefan@mateibals.ro

