
 
 

 
  

 
ANUNŢ 

 
 Casa Judeteana de Pensii Teleorman cu sediul in Alexandria, strada Dunarii 
nr. 1, organizează concurs de ocupare a unui post vacant de medic  – specialitatea 
expertiza medicala a capacitatii de munca – Cabinetul Rosiori de Vede. 
 Inscrierile la concurs se fac la Compartimentul Resurse Umane, in termen de 
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului in revista „ Viata Medicala”, iar 
concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea 
lui in respectiva revista de specialitate.  
 Dosarul de concurs se va depune la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Casei Judetene de Pensii Teleorman si va contine: 

- Cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care 
doreste sa candideze; 

- Diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul 
profesional - xerocopie si original pentru conformitate; 

- Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe 
anul in curs; 

- Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre 
sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. 
d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 a 
Ordinului ministrului sanatatii nr. 869/9.07.2015; 

- Cazier judiciar; 
- Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic 

si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care 
candideaza; 

- Recomandare de la fostul loc de munca; 
- Curriculum vitae; 
- Acte de identitate( carte de identitate/buletin de identitate, cerificat de 

casatorie, certificat de nastere) in xerocopie si original pentru 
conformitate; 

- Copie dupa carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinta din care sa 
reiasa vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate; 

- Alte acte care atesta alte specializari, competente etc.; 
- Sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
Bibliografia si informaţii suplimentare privind organizarea si desfăşurarea 

concursului se afiseaza la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman si se pot 
obţine si de la Compartimentul Resurse Umane – telefon 0247310517. 
 

 

        

 


