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CALENDARUL 
Desfăşurării concursului organizat în perioada 24.06.2022 – 25.07.2022   

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

• Asistent medical de laborator debutant – 1 post vacant pentru Laboratorul de analize medicale; 
• Asistent medical de farmacie debutant – 2 posturi vacante pentru Farmacia cu circuit închis; 
• Asistent medical generalist principal – 6 posturi vacante pentru Spital; 
• Asistent medical generalist principal – 3 posturi vacante pentru Secţia clinică A.T.I.; 
• Asistent medical generalist principal – 6 posturi vacante pentru Secţia Chirurgie cardiovasculară – 

Compartiment A.T.I.; 
• Asistent medical generalist principal – 2 posturi vacante pentru Bloc operator Chirurgie cardiovasculară; 
• Asistent medical generalist debutant – 20 posturi vacante pentru Spital; 
• Fizician medical debutant – 1 post vacant pentru Laboratorul de medicină nucleară; 
• Infirmieră debutantă – 8 posturi vacante pentru UPU SMURD; 
• Îngrijitoare – 4 posturi vacante pentru UPU SMURD; 
• Brancardier – 5 posturi vacante pentru UPU SMURD; 
• Infirmieră – 9 posturi vacante pentru Spital; 
• Infirmieră debutantă – 25 posturi vacante pentru Spital; 
• Îngrijitoare – 22 posturi vacante pentru Spital; 
• Brancardier – 2 posturi vacante pentru Spital; 
• Registrator medical debutant – 4 posturi vacante pentru UPU SMURD. 

 
 

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: până la data de 08.07.2022, orele 15,00 
- Selecţia dosarelor de concurs: 11.07.2022-12.07.2022 
- Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs: 12.07.2022 orele 13,00 
- Depunere contestaţii selecţie dosare: până pe 13.07.2022, orele 13.00 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare: 14.07.2022, orele 13,00 

 
 

Proba scrisă: 18.07.2022, orele 09,00; 
- Afişare rezultate proba scrisă: 19.07.2022, orele 12,00; 
- Depunere contestaţii proba scrisă: până pe 20.07.2022, orele 12,00; 
- Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate: 20.07.2022, orele 16,00; 

 
Interviu: 21.07.2022, orele 10,00; 

- Afişare rezultate interviu: 21.07.2022, orele 16,00; 
- Depunere contestaţii interviu: până pe 22.07.2022, orele 16,00; 
- Soluţionare contestaţii interviu: 25.07.2022, orele 14,00; 
- Afişare rezultate finale: 25.07.2022, orele 15,00; 
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