
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune socială 
din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 
Titlul proiectului: „Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna 
Bustuchin, județul Gorj” 
Contract POCU:  POCU/303/5/2/129724 
Beneficiar: Comuna Bustuchin 
Partener : Fundatia Centrul Medical de Reabilitare Craiova 
 

Nr.inreg. : 1 / 11.10.2022 

 

ANUNT 

 

In cadrul proiectului: „Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul 

Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj”, cod SMIS 129724, 

 

Fundatia Centrul Medical de Reabilitare Craiova  selecteaza spre angajare 

personal în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii , urmatoarele posturi :  

FIZIOKINETOTERAPEUT COD COR: 226401 

Fizioterapeutii evalueaza, planifica si implementeaza programe de reabilitare care imbunatatesc 

sau restabilesc functiile motorii umane, maresc capacitatea de miscare, calmeaza durerile si 

trateaza ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli si alte deficiente. Acestia aplica o 

gama larga de terapii fizice si tehnici, cum ar fi miscarea, ultrasunetele, laserul si alte tehnici 

similare. 

 

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postulurilor mai sus-

menționate numai    persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 

Condiții generale: 

- au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparținând Spațiului Economic European; 

- cunosc limba română, scris și vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; 

- au capacitate deplină de exercițiu; 

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau 

de unitățile sanitare abilitate; 

- să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 



 

 

specifice potrivit cerințelor postului pentru care se organizează concurs; 

 

- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care le-ar face 

incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

Condiții specifice: 

 

FIZIOKINETOTERAPEUT 

Educatie solicitata : studii superioare – 3 ani 

Experienta in activitatea medicala - 0 anI  

 

Dosarul candidatului va cuprinde :  

CV si copii dupa urmatoarele documente : diploma de studii, autorizatie de libera practica, 

aviz anual de libera practica, malpraxis, carte de identitate. 

Dosarul se va depune in format electronic la adresa de mail : fundatiacmr@yahoo.ro pana la 

data de 20 octombrie 2022 

Persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru programarea la interviu. 

In cadrul interviului se testează cunoștințele si aptitudinile candidaților. Proba interviului 

poate fi susținută doar de către persoanele selectate. 

 

Coordonator proiect partener 

Simona Smarandache 
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