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NR. 40058/04.09.2019 

 
CALENDARUL 

Desfăşurării concursului organizat în perioada 25.09.2019-09.10.2019   
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul  

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
  

 
- Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: până la data de 17.09.2019, orele 16,00 
- Selecţia dosarelor de concurs: 18.09.2019 
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 19.09.2019, orele 10,00 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: până pe 20.09.2019, orele 10.00 
- Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 20.09.2019, orele 13,30 

 
 

I. 
- Muncitor necalificat – 1 post – pentru Întreţinere spaţii verzi; 
- Muncitor necalificat – 1 post – pentru Aprovizionare, manipulare, depozitare si 

deservire mijloace de transport; 
- Pompier – 1 post –pentru Birou securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de 

urgenţă 
- Îngrijitoare - 1 post pentru Compartimentul administrativ - îngrijitoare spital; 
- Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare) debutant – 1 post pentru Serviciul 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
 

 
Proba scrisă : 25.09.2019, orele 09,00; 

- Afişare rezultate proba scrisă: 25.09.2019, orele 14,30; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 26.09.2019, orele 14,30; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 27.09.2019, orele 10,00; 

 
 

Interviu : 27.09.2019, orele 11,00; 
- Afişare rezultate interviu: 27.09.2019, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 27.09.2019, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 27.09.2019, orele 15,00; 
- Afişare rezultate finale: 27.09.2019, orele 16,00; 
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II.  

- Muncitor calificat IV (instalator de încălzire centrală şi gaze) – 6 posturi – pentru 
Staţia centrală de oxigen clădire chirurgie cardiovasculară; 

 
Proba scrisă : 30.09.2019, orele 09,00; 

- Afişare rezultate proba scrisă: 30.09.2019, orele 14,30; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 01.10.2019, orele 14,30; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 02.10.2019, orele 10,00; 

 
 

Interviu : 02.10.2019, orele 11,00; 
- Afişare rezultate interviu: 02.10.2019, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 02.10.2019, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 02.10.2019, orele 15,00; 
- Afişare rezultate finale: 02.10.2019, orele 16,00; 

 
 
 
 
 
 
III.  

- Muncitor calificat IV (electrician) – 6 posturi – pentru Grup electrogen clădire 
chirurgie cardiovasculară; 

 
Proba scrisă : 07.10.2019, orele 09,00; 

- Afişare rezultate proba scrisă: 07.10.2019, orele 14,30; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 08.10.2019, orele 14,30; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 09.10.2019, orele 10,00; 

 
 

Interviu : 09.10.2019, orele 11,00; 
- Afişare rezultate interviu: 09.10.2019, orele 13,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 09.10.2019, orele 14,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 09.10.2019, orele 15,00; 
- Afişare rezultate finale: 09.10.2019, orele 16,00; 

 
 
 
 

MANAGER, 
DR. GEORGESCU EUGEN FLORIN 


