
Pagina 1 din 2 
  

 
 
 
 

CĂTRE,  
COTIDIANUL ”GORJEANUL” 

 
Având în vedere: 
1.Prevederile Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

2.Prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

Vă adresăm rugămintea de a publica în cotidianul dumneavoastra, în data de 10 
noiembrie 2021, următorul anunț:  

„Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj 
organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de psiholog,  
grad debutant din cadrul Serviciul mobil de acordarea a hranei – ”Masa pe roți”. 

Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă va avea loc la 
sediul Primăriei oraș Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:  

1.În data de 6 decembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă; 
2.În data  de 9 decembrie 2021 orele 11.00 va avea loc interviul.  
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală 

vacantă se depun până la data 24 noiembrie 2021, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului 
Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a 
Cetățeanului, Registratură. 

Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală 
vacantă de psiholog, grad debutant din cadrul Serviciul mobil de acordarea a hranei – 
”Masa pe roți”: 

 -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul/specializarea psihologie; 

 -Vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:  nu este cazul; 
-Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea 

Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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 Relații suplimentare se pot obține  la nr de tel. 0253371095, interior 111” .  
Cu deosebit respect,  
 
Primar,                 

      Jur. Filip Robert-Dorin 
      Comp. Resurse Umane, Salarizare 

         Cons. Spătaru Rodica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


