
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CRAIOVA 
 

ANUNŢ 
 
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova anunţă datele privind 

susţinerea concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de medic, după 
cum urmează: 

 
 

• 1 post medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea 
chirurgie generală pentru Secţia clinică chirurgie generală III – 09-11 
octombrie 2017, orele 9,00,  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, 
Secţia clinică chirurgie generală III 
 

• 1 post de medic specialist în specialitatea nefrologie pentru Secţia clinică 
Nefrologie – 25 septembrie 2017, orele 8,30, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, Secţia clinică Clinică Nefrologie 

 
• 1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea 

pediatrie pentru Compartimentul de oncopediatrie din cadrul Sec�iei 
clinice pediatrie II – 04-06 octombrie 2017, orele 9,30, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, Sec�ia clinică pediatrie II 
 

• 1 post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în specialitatea 
urologie pentru Secţia clinică urologie – 04-05 octombrie 2017, orele 9,00, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică urologie 
 

• 1 post de medic specialist în specialitatea cardiologie pentru Sec�ia clinică 
cardiologie – 02-04 octombrie 2017, orele 8,30, Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova, Secţia clinică cardiologie 
 

• 1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrică pentru 
Sec�ia clinică chirurgie �i ortopedie pediatrică – 03 octombrie 2017, 
orele 9,00, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Secţia clinică 
chirurgie �i ortopedie pediatrică 
 



• 1 post de medic primar în specialitatea medicină internă pentru Sec�ia 
clinică medicină internă – 27-29 septembrie 2017, orele 9,00, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Sec�ia clinică medicină internă 
 

• 1 post de medic specialist în specialitatea oftalmologie pentru Cabinetul de 
oftalmologie copii din cadrul Ambulatoriului integrat – 16-17 octombrie 
2017, orele 9,00, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Sec�ia 
clinică oftalmologie 
 

• 1 post de medic specialist în specialitatea medicină de laborator pentru 
Laboratorul de analize medicale – 09-11 octombrie 2017, orele 9,00, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Laboratorul de analize 
medicale 
 

 
MANAGER, 

DR. FĂNUŢĂ BOGDAN – MARIUS 
 
 

 
 

 


