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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 următoarei  
funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Juridic: 
- 1 post – consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 
 
Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiinţelor juridice, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 
an. 
- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
- Concursul se va organiza în data de 20.12.2021, ora 1000 - proba scrisă, în sediul din Calea Vitan nr.6 
sector 3,etaj 5, 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 
18.11.2021– 07.12.2021 la  Compartimentul  Resurse Umane, la secretarul comisiei de concurs Coman Valentin 
- inspector, clasa I, grad profesional superior (relaţii suplimentare la tel./fax. 021/326.83.70, Compartimentul 
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; 

-  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; 
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-  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.     

Bibliografia/Tematica 

1.Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;Tematica- art.51-art.130 
2. H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice;Tematica- art.74-art.143 
3.Constituţia României, republicată; Tematica- art.15-art.34 
4.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; Tematica- art.369- art.537 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Tematica- art.1-art.20 
6.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.Tematica- art.1-art.23 
7. Cartea a II a procedura Contencioasă din Codul de Procedură Civilă,cu modificările şi completările 
ulterioare;Tematica- art.192-art.256 
 
 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465. din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 - 
Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare 


