
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
         CRAIOVA 

 
ANUNŢ 

 În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul S.C.J.U. Craiova din 
perioada 12-14.09.2017: 
 
 Proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2017, începând cu 
orele 09.00, după cum urmează: 
 

- Infirmieră debutantă – pentru Secţia clinică ATI – Sală de curs Chirurgie III, et. III, aripa 
dreaptă; 

 
- Infirmieră debutantă –pentru Compartiment ATI copii - Facultatea de Moaşă şi Asistenţă 

Medicală, deasupra cantinei-restaurant – AMF 101; 
 

- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică chirurgie II – Sală de curs Chirurgie II, et. VI, 
aripa stângă; 

 
- Infirmieră debutantă –pentru Compartimentul pneumologie – Sală de curs medicină internă, 

et. II, aripa stângă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică – Sală de curs 

Neurologie, et. IX, aripa stângă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Bloc operator VII -  chirurgie pediatrică – Sală de curs 

Neurologie, et. IX, aripa stângă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică neonatologie – Secţia clinică Neonatologie, et. 

VIII, aripa dreaptă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică ortopedie traumatologie – Sală raport Ortopedie 

şi traumatologie, et. VI, aripa dreaptă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică neurochirurgie – Sală de curs Cardiologie, et. 

III, aripa stângă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie – Sală 

de curs Balneofizioterapie, et. I; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Bloc operator VI-  urologie – Sală raport Urologie, et. VII, 

aripa dreaptă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică obstetrică ginecologie I – Sală raport 

Ginecologie I, et. VIII; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică gastroenterologie – Sală de curs 

Gastroenterologie, et. II, aripa dreaptă; 



 
- Infirmieră debutantă –pentru Secţia clinică reumatologie - Sală de curs Gastroenterologie, 

et. II, aripa dreaptă; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru UPU-SMURD - Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Sala de 

şedinţe; 
 
- Infirmieră debutantă –pentru Staţia centrală de sterilizare – Sală de curs Dermatologie, 

POARTA 2, CLĂDIREA DIN DREAPTA, et. I. 
 

 
 

Prezentarea la sala de concurs se va face la ora 8.30. 
Intrarea în sala de concurs se va face la ora 8.45 pe baza BI/CI. 

 
 
 
 
 
 
 

MANAGER, 
DR. FĂNUŢĂ BOGDAN MARIUS 


