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Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti      

CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Anunţă 

               În temeiul prevederilor legale în vigoare, se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii-Casa Locală de Pensii sector 1, Casa Locală de 
Pensii sector 4 şi Serviciul Pensii Internaţionale: 
- 1 post – inspector clasa I, grad profesional superior  din cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii – Casa Locală 
de Pensii sector 1 
- 1 post – inspector clasa I, grad profesional superior  din cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii – Casa Locală 
de Pensii sector 1 
-  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
-  Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiinţelor economice, juridice şi administrative, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie, minimum 7 ani. 
- 1 post – inspector clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii – Casa Locală 
de Pensii sector 4 
- - Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
- 1 post – inspector clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serviciului Pensii Internaţionale. 
- - Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
- - Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţelor economice, juridice şi administrative vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
executie, minimum 5 ani. 

-  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

- Concursul se organizează la sediul CASEI DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, din Calea Vitan nr. 6 
sector 3, în data de 08.12.2021, ora 1000 - proba scrisă, iar interviul se va susţine într-un termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

- Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Casei de 
Pensii a Municipiului Bucureşti şi pe site-ul Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în perioada 05.11.2021– 
24.11.2021. la  Serviciul Resurse Umane, la secretarul comisiei de concurs Coman Valentin -inspector, clasa I, grad 
profesional superior (relaţii suplimentare la tel./fax. 021/326.83.70, Serviciul Resurse Umane, etaj.6, camera 56, email: 
valentin.coman@cnpp.ro). 

- Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

- - formularul de înscriere la concurs, formular care se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de 
concurs, la Serviciul Resurse Umane sau poate fi descărcat de pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti. 

-  curriculum vitae, modelul comun european; 



 
   
 

 

                __________________________________________________________________________________________________________________________ 
Compartiment  Resurse Umane 
Calea Vitan nr.6.  Sector 3, Bucureşti   
Tel.: +4 021/326.05.56, fax:021/326.05.41 
bucureşti.secretariat@cnpp.ro 
www.cpmb.ro,  
Datele cuprinse în prezentul document vor fi tratate şi administrate în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile prevăzute de lege conform Regulamentului 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

2

-  copia actului de identitate; 

-  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; 

-  copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

-  adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candidatului; 

-  cazierul judiciar; 

-  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia declaraţie ce poate fi descărcată de pe site-ul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti. 

- Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă într-un dosar de plastic în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.     
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Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465. din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 - Codul 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare 


