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NR. 49052 DIN 17.11.2021 
 

CALENDARUL 
Desfăşurării concursului organizat în perioada 17.11.2021 – 21.12.2021   

pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 
 
 

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: până la data de 03.12.2021, orele 13,00 
- Selecţia dosarelor de concurs: 06.12.2021-07.12.2021 
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 07.12.2021, orele 13,00 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: până pe 08.12.2021, orele 13.00 
- Soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare rezultate: 09.12.2021, orele 12,00 

  
 I. 

• Şef Serviciu Aprovizionare, transport; 
• Muncitor calificat IV (electromecanic) – 2 posturi vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi 

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

 
 II. 
 1. Secţia clinică Gastroenterologie: 

• 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: 
• Asistent medical de radiologie debutant – 2 posturi vacante; 

 
3. Secţia clinică Ortopedie Traumatologie: 
• Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante; 
• Îngrijitoare – 2 posturi vacante; 

 
4. Secţia clinică Neonatologie 
• Îngrijitoare – 2 posturi vacante; 

 
5. Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi: 
• Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant; 
• Registrator medical debutant – 1 post vacant; 

 
6. Secţia clinică Chirurgie generală III: 
• Infirmieră debutantă – 2 posturi vacante; 
• Îngrijitoare – 1 post vacant; 
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7. Centrul de Hemodializă: 
• Infirmieră debutantă – 1 post vacant; 

 
Proba scrisă: 13.12.2021, orele 09,00; 

- Afişare rezultate proba scrisă: 13.12.2021, orele 15,30; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 14.12.2021, orele 15,30; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 15.12.2021, orele 14,00; 

 
Interviu: 20.12.2021, orele 09,00; 

- Afişare rezultate interviu: 20.12.2021, orele 15,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 21.12.2021, orele 13,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 21.12.2021, orele 14,30; 
- Afişare rezultate finale: 21.12.2021, orele 15,00; 

 
 
 III. 

1. Secţia clinică Ortopedie Traumatologie: 
• Asistent medical generalist debutant – 4 posturi vacante; 
 
2. Ambulatoriul integrat: 
• Asistent medical generalist debutant – 6 posturi vacante; 

 
3. Secţia clinică Neonatologie 
• Asistent medical generalist debutant – 5 posturi vacante; 
 
4. Secţia clinică Chirurgie generală III: 
• Asistent medical generalist debutant – 2 posturi vacante; 

 
5. Secţia clinică Chirurgie toracică: 
• Asistent medical generalist debutant – 1 post vacant; 

 
Proba scrisă: 14.12.2021, orele 09,00; 

- Afişare rezultate proba scrisă: 14.12.2021, orele 15,30; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 15.12.2021, orele 15,30; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 16.12.2021, orele 14,00; 

 
 
Interviu: 20.12.2021, orele 09,00; 

- Afişare rezultate interviu: 20.12.2021, orele 15,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 21.12.2021, orele 13,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 21.12.2021, orele 14,30; 
- Afişare rezultate finale: 21.12.2021, orele 15,00; 
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