
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA 
NR. _________/___________ 

 
CALENDARUL 

Desfăşurării concursului organizat în perioada 04.09 – 06.09.2017  pentru ocuparea 
unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

 
 

- Depunerea dosarelor de înscriere la concurs:  până pe 10.08.2017, orele 15,00; 
- Selecţia dosarelor de concurs: 11.08.2017, orele 15,00; 
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 11.08.2017, orele 16,00; 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: 16.08.2017, orele 08.00 - 14,00; 
- Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 16.08.2017, orele 15,00; 

 
 

Posturi vacante: 
 

I.  
- Asistent medical generalist debutant – 1 post  pentru Secţia clinică Chirurgie generală III 

 
 

- Proba scrisă : 04.09.2017, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 04.09.2017, orele 14,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 05.09.2017, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 06.09.2017, orele 12,00; 

 
 

- Proba practică/interviu : 06.09.2017, orele 13,00; 
- Afişare rezultate proba practică/interviu: 06.09.2017, orele 15,00; 
- Depunere contestaţii proba practică/interviu: până pe 06.09.2017, orele 16,00; 
- Soluţionare contestaţii proba practică/interviu:06.09.2017, orele 17,00; 
- Afişare rezultate finale: 06.09.2017, orele 17,30; 

 
 
 
II.  

-      Şef birou Tehnic (inginer, specialitatea electromecanică) – 1 post 
 
 

- Proba scrisă : 04.09.2017, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 04.09.2017, orele 14,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 05.09.2017, orele 10,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 05.09.2017, orele 15,00; 

 
 

- Proba practică/interviu : 06.09.2017, orele 10,00; 
- Afişare rezultate proba practică/interviu: 06.09.2017, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii proba practică/interviu: până pe 06.09.2017, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii proba practică/interviu:06.09.2017, orele 15,00; 
- Afişare rezultate finale: 06.09.2017, orele 16,00; 

 
 
 
 



III.  
- Tehnician aparatură medicală debutant – 1 post  

 
 

- Proba scrisă : 04.09.2017, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 04.09.2017, orele 14,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 05.09.2017, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 06.09.2017, orele 12,00; 

 
 

- Proba practică/interviu : 06.09.2017, orele 13,00; 
- Afişare rezultate proba practică/interviu: 06.09.2017, orele 15,00; 
- Depunere contestaţii proba practică/interviu: până pe 06.09.2017, orele 16,00; 
- Soluţionare contestaţii proba practică/interviu:06.09.2017, orele 17,00; 
- Afişare rezultate finale: 06.09.2017, orele 17,30; 

 
 
 
 
 
 

MANAGER, 
DR. FĂNUŢĂ BOGDAN - MARIUS 


