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Metodologia  

privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pe perioadă determinată, în contextul instituirii 

stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  

 
Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant fără concurs constă în 1-2 etape succesive: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere 
2. Interviul – pentru situaţia în care sunt mai mulţi candidaţi admişi la selecţia dosarelor 

 
În vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, candidatul depune 

un dosar care va conţine următoarele documente: 
 - cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia 

privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii 
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare; 

 - copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, 
după caz;  

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  

- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care 
candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);  

- curriculum vitae, model comun european;  
- declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau 

privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;  
În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii trimit pe adresa de e-

mail stabilită de către conducătorul instituţiei care organizează selecţia documentele prevăzute. 
În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor 

sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.  
În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat 

admis fără a mai fi organizată proba de interviu.  
Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei 

de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia 
dosarelor. 

Numirea se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la 
data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
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