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          La Anuntul cu nr.de inregistrare nr.1018/17.03.2018, publicat in Monitorul Oficial nr. …13……. 

din data de 27 martie 2017, se face urmatoarea rectificare: 

„Spitalul Orăşenesc ,,Sf.’Ştefan’’Rovinari cu sediul în Oraş Rovinari, str. Jiului, nr. 1, judeţ 

Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de natură contractuală temporar vacantă de : 

- 1 post de asistent medical de balneofizioterapie grad principal (PL) –perioada determinată la 

Cabinetul de RMFB din Ambulatoriul Integrat al spitalului 

- 1 post de asistent medical generalist (PL) –perioada determinată –Compartimentul Spitalizare 

de Zi. 

- 1 post de asistent medical generalist, debutant (PL) –perioada nedeterminată  

la Compartimentul Neonatologie 

Concursul pentru ocuparea funcţiei de natură contractuală vacantă de asistent medical 

balneofizioterapie grad principal (PL) la Cabinetul RMFB-perioadă determinată,asistent medical  

generalist (PL)la Compartimentul Spitalizare de Zi –perioada determinată si asistent medical generalist 

,grad principal (PL) la Compartimentul Neonatologie –perioada nedeterminată, va avea, loc la sediul 

Spital Orăşenesc ,,Sf.Ştefan’’ Rovinari, str. Jiului, nr. 1, judeţul  Gorj, după cum urmează: 

1.În data de  18 aprilie  2017, orele 10.00 va avea loc proba scrisă; 

2.În data  de  21 aprilie  orele 10.00 va avea loc interviul.  

Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de natură contractuală  vacantă de 

asistent medical balneofizioterapie grad principal (PL) la Cabinetul RMFB-perioadă 

determinată,asistent medical generalist (PL)la Compartimentul Spitalizare de Zi –perioada determinată 

si asistent medical generalist ,grad principal (PL) la Compartimentul Neonatologie –perioada 

nedeterminată , se depun până la data de  10 aprilie  2017 ,orele 14,00, la sediul Spital Orăşenesc 

,,Sf. Ştefan’’ Rovinari, str. Jiului, nr.1,  judeţ Gorj. 

     Condiţii specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei  de natură contractuală   vacante de  

    Asistent medical balneofizioterapie –Cabinet RMFB 

-diplomă scoală postliceala sanitara (PL)  

-examen pentru obtinerea gradului principal 

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite : 5 ani vechime 



-Certificat de membru vizat pe anul 2017 

    Asistent medical generalist principal -Compartiment Neonatologie 

-diplomă scoală postliceală sanitara (PL)  

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite : nu este cazul 

-Certificat de membru vizat pe anul 2017 

   Asistent medical generalist -Compartiment Spitalizare de Zi 

-diplomă scoală postliceală sanitara (PL)  

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite : 6 luni  vechime 

-Certificat de membru vizat pe anul 2017 

Relaţii suplimentare se pot obţine  la nr de tel. 0253371318, int.154 ” .  
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