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ANUNŢ 

 
 În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante 
din cadrul S.C.J.U. Craiova: 
  

Proba scrisă din data de 13.12.2021 va avea loc la orele 09.00, după cum 
urmează: 
  
 1. Secţia clinică Gastroenterologie: Facultatea de Medicină şi Farmacie din 
Craiova, corp B, Aula Magna – bd. 1 Mai nr.66 

• Asistent medical generalist licenţiat debutant – 3 posturi vacante; 
• Asistent medical generalist licenţiat – 3 posturi vacante; 
• Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante; 
• Îngrijitoare – 2 posturi vacante; 
 
2. Laboratorul de Radiologie şi imagistică medicală: Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr.1, Laboratorul de Radiologie şi imagistică 
medicală – Sală Filmotecă (parter) 
• Asistent medical de radiologie debutant – 2 posturi vacante; 

 
3. Secţia clinică Ortopedie Traumatologie: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str. Tabaci nr.1, Secţia clinică Ortopedie traumatologie – sală de 
raport, etaj 6, aripa dreaptă 
• Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante; 
• Îngrijitoare – 2 posturi vacante; 

 
4. Secţia clinică Neonatologie: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. 
Tabaci nr.1, Secţia clinică Obstetrică ginecologie I – sală de raport, etaj 8, 
aripa dreaptă 
• Îngrijitoare – 2 posturi vacante; 

 
5. Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr.1, Secţia clinică Chirurgie generală I – sală de 
curs, etaj 5, aripa stângă 
• Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant; 
• Registrator medical debutant – 1 post vacant; 
 
6. Secţia clinică Chirurgie generală III: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str. Tabaci nr.1, Secţia clinică Chirurgie generală III – sală de raport, 
etaj 3, aripa dreaptă 
• Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante; 
• Îngrijitoare – 1 post vacant; 
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7. Centrul de Hemodializă: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. 
Tabaci nr.1, Secţia clinică Nefrologie – sală de raport, etaj 2 
• Infirmieră debutantă – 1 post vacant; 

 
8. Şef Serviciu Aprovizionare, transport: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova, str. Tabaci nr.1, Serviciul Aprovizionare, transport (intrare poarta nr.2, 
vis – a – vis de morga spitalului) 
 

9. Serviciul Tehnic administrativ: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, 
str. Tabaci nr.1, Secţia Cardiologie – sală de raport, etaj 4, aripa dreaptă 

• Muncitor calificat IV (electromecanic) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere 
clădiri şi instalaţii; 

• Muncitor calificat IV (zidar) – 1 post vacant pentru activitatea de într eţinere clădiri şi 
instalaţii; 

• Muncitor calificat IV (sudor) – 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi 
instalaţii; 

• Muncitor calificat IV (liftier) – 1 post vacant pentru Lift persoane; 
• Muncitor calificat IV (electrician) – 4 posturi vacante pentru deservire grup electrogen; 
• Muncitor calificat I (fochist) – 1 post vacant pentru Centrala termică; 

 
 

 
Candidaţii se vor prezenta cu cartea de identitate în original şi pix de culoare 

albastră, cu 15 minute înainte de începerea probei scrise. 
 

 Purtarea măştii este obligatorie. 
 
 
 
 

CONDUCEREA, 
 


