
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
         CRAIOVA 

Nr. /..2017 
ANUNŢ 

 În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul S.C.J.U. Craiova din 
perioada 04-06.09.2017: 
 
 Proba scrisă va avea loc în data de 04.09.2017, începând cu 
orele 09.00, după cum urmează: 
 

- Asistent medical generalist debutant – pentru Ambulatoriul integrat, explorări funcţionale, 
Centrul Regional de Genetică Medicală Dolj – Facultatea de Moaşă şi Asistenţă 
Medicală, deasupra cantinei-restaurant – AMF 101, AMF 102; 

 
- Asistent medical debutant profil radiologie – pentru Laboratorul radioterapie – 

Compartiment Accelerator linear; 
 
- Asistent medical debutant profil radiologie – pentru Laboratorul de radiologie şi 

imagistică medicală - Laborator Radiologie, Sala Filmotecă, parter; 
 
- Asistent medical debutant profil laborator –  pentru Laboratorul de analize medicale – 

Facultatea de Medicină (nouă), et. 1, sala 101 (microbiologie); 
 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale (epidemiologie) – Sala de raport Secţia clinică Cardiologie, et. IV; 
 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Compartimentul de arşi - Secţia clinică 

chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă – Sală de curs Secţia clinică 
Balneofizioterapie, et. I; 

 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Secţia clinică ortopedie traumatologie – 

Sală curs Secţia clinică Chirurgie generală II, et. VI; 
 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Secţia clinică chirurgie şi ortopedie 

pediatrică – Sală de curs Comp. Neurologie, et. IX; 
 
- Asistent medical debutant profil laborator – pentru UPU-SMURD – Compartiment 

analize medicale - Facultatea de Medicină (nouă), et. 1, sala 101 (microbiologie); 
 
- Asistent medical licenţiat generalist debutant – pentru Secţia clinică de gastroenterologie 

– Sală de curs Secţia clinică Gastroenterologie, et. II; 
 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Staţia centrală de sterilizare – Sală de curs 

resuscitare OAMMR Dolj; 
 
- Asistent medical generalist debutant – pentru Secţia clinică Chirurgie III – Sală de curs 

Secţia clinică Chirurgie III, et. III; 
 



- Registrator medical debutant – în cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală – 
Facultatea de Medicină, Clădirea veche (Corp A), Amfiteatrul et. I+Amfiteatrul et. 
II; 

 
- Tehnician aparatură medicală debutant – Birou Tehnic 
 
- Şef Birou Tehnic (inginer, specialitatea electromecanică) –  Birou Tehnic 
 

 
 

 
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 


