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NR. 54309 /21.11.2019
ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Şef Serviciu R.U.N.O.S., Şef Serviciu Tehnic-administrativ, Şef Birou Administrativ,
Şef Birou Tehnic, Şef Birou achiziţii publice, contracte, Registrator medical
debutant din cadrul S.C.J.U. Craiova din perioada 25.11.219-28.11.2019:
Conducerea unităţii a hotărât suspendarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de şef
Serviciu R.U.N.O.S., şef Serviciu Tehnic-administrativ, şef Birou Administrativ, şef Birou Tehnic, şef
Birou achiziţii publice, contracte, registrator medical debutant din cadrul S.C.J.U. Craiova din perioada
25.11.2019-28.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 37 din HGR 286/31 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi
continuarea acestuia în perioada 09.12-12.12.2019.

Astfel, calendarul concursului se modifică după cum urmează:
-

Selecţia dosarelor de concurs: 25.11.2019
Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 26.11.2019, orele 10,00
Depunere contestaţii selecţie dosare: până pe 27.11.2019, orele 10.00
Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 27.11.2019, orele 15,30

I.
•
•
•

Şef Serviciu R.U.N.O.S. – 1 post;
Şef Birou Administrativ – 1 post;
Registrator medical debutant – 1 post pentru Serviciul de Evaluare şi statistică medicală;

-

Proba scrisă : 09.12.2019, orele 09,00;
Afişare rezultate proba scrisă: 09.12.2019, orele 15,30;
Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 10.12.2019, orele 15,30;
Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 11.12.2019, orele 10,00;

-

Interviu : 11.12.2019, orele 11,00;
Afişare rezultate interviu: 11.12.2019, orele 13,00;
Depunere contestaţii interviu: până pe 11.12.2019, orele 14,00;
Soluţionare contestaţii interviu: 11.12.2019, orele 15,00;
Afişare rezultate finale: 11.12.2019, orele 16,00;
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II.
•
•
•

Şef Serviciu Tehnic-administrativ – 1 post;
Şef Birou Tehnic – 1 post;
Şef Birou achiziţii publice, contracte – 1 post;

-

Proba scrisă : 10.12.2019, orele 09,00;
Afişare rezultate proba scrisă: 10.12.2019, orele 15,30;
Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 11.12.2019, orele 15,30;
Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 12.12.2019, orele 10,00;

-

Interviu : 12.12.2019, orele 11,00;
Afişare rezultate interviu: 12.12.2019, orele 13,00;
Depunere contestaţii interviu: până pe 12.12.2019, orele 14,00;
Soluţionare contestaţii interviu: 12.12.2019, orele 15,00;
Afişare rezultate finale: 12.12.2019, orele 16,00;

În conformitate cu prevederile art.39(1) din HGR 286/31 martie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
”Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se
consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de
a participa din nou la concurs la noile date”.
În consecinţă, candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de şef Serviciu
R.U.N.O.S., şef Serviciu Tehnic-administrativ, şef Birou Administrativ, şef Birou Tehnic, şef Birou
achiziţii publice, contracte, registrator medical debutant din perioada 25.11.2019-28.11.2019, care au
depus dosarele de concurs până în data de 15.11.2019, sunt rugaţi să se prezinte la sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr.1 – Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 26.11.201928.11.2019, între orele 10.00-16.00, pentru a confirma participarea la concursul ce se va desfăşura în
perioada 09-12.12.2019.
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