
CALENDARUL 
Desfăşurării concursului organizat în perioadele 11- 13.01.2016 şi  18-20.01.2016  

pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova 

 
 

1. Asistent generalist debutant – 2 posturi vacante pentru Secţia clinică 
Gastroenterologie 
Fizician – 1 post vacant pentru Laboratorul de radioterapie 

 
- Depunerea dosarelor de înscriere la concurs :  Până pe 08.01.2015, orele 15; 
- Selecţia dosarelor de concurs: 11-12.01.2016  
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 12.01.2016, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: 12.01.2016, orele 13,00 – 13.01.2016, orele 13,00; 
- Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 14.01.2016, orele 15,00; 
- Proba scrisă : 18.01.2016, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 18.01.2016, orele 14,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 19.01.2016, orele 14,00. 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 20.01.2016, orele 12,00. 
- Proba interviu: 20.01.2016, orele 14,00; 
- Afişare rezultate interviu – 20.01.2016, orele 15; 
- Depunere contestaţii: 20.01.2016, orele 16,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate interviu – 20.01.2016, orele 17,00; 
- Afişare rezultate finale – 20.01.2016, orele 17,30. 

 
 

2.  Şofer II – temporar vacant 
 

- Depunerea dosarelor de înscriere la concurs : Până  31.12.2015, orele 12; 
- Selecţia dosarelor de concurs: 04-05.01.2016  
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 05.01.2016, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: 05.01.2016, orele 13,00 – 06.01.2016, orele 13,00; 
- Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 07.01.2016, orele 15,00; 
- Proba scrisă : 11.01.2016, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 11.01.2016, orele 14,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 12.01.2016, orele 14,00. 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 13.01.2016, orele 12,00. 
- Proba interviu: 13.01.2016, orele 14,00; 
- Afişare rezultate interviu – 13.01.2016, orele 15; 
- Depunere contestaţii: 13.01.2016, orele 16,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate interviu – 13.01.2016, orele 17,00; 
- Afişare rezultate finale – 13.01.2016, orele 17,30. 
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