
ROMÂNIA 
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII  ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  IALOMITA 
 Slobozia, Str. Lacului, nr. 10, tel: 0243/236339, fax: 0243/232713, e-mail:cjpialomita@cnpas. 

_________________________________________________________________________________  
  
 

A N U N Ţ          

Casa  Judeţeană  de  Pensii  Ialomiţa  

organizează  concurs    
pentru ocuparea  a 3 funcţii  publice de execuţie  

in data de  23.08.2010 -  proba scris şi în  25 .08.2010 – proba interviu  

 

Conform Ordinului nr.614/2010 al ministrului muncii  pentru aprobarea Procedurii de restructurare si 

reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale 

 
 

    a)   1  inspector  clasa I,  gradul profesional    superior , treapta 3, în cadrul  Direcţiei  Economică 
Evidenţă contribuabili  -  Compartimentul Evidenţă contribuabili   

    b)   1     referent   clasa III,  gradul profesional    superior , treapta 1, în cadrul   Direcţiei  Economică 
Evidenţă contribuabili  -  Compartimentul Evidenţă contribuabili     

   c)  1 consilier juridic  clasa I,  gradul profesional    superior , treapta 1, în cadrul Compartimentului  
Juridic 

 
 

Condiţii de desfăşurare a concursului 

 
- data susţinerii probei scrise:    23.08.2010 ora 1000 
- data susţinerii interviului         
              - consilier juridic superior     :   25.08.2010 ora 1000 
              - referent superior :                    25.08.2010 ora 1200 
              - inspector superior:                   25.08.2010 ora 1400 
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere:   16.08.2010 
- instituţia la care se depun dosarele de înscriere: Casa judeţeană de pensii Ialomiţa cu sediul în 

Slobozia, str Lacului nr 10, tel: 0243232786, fax: 0243232713, e-mail: cjpialomita@cnpas.org,      
- locul organizării concursului: sediul instituţiei 

 

 

Condiţii de participare la concurs 

 

- studii necesare:  
                         - pentru inspector superior   -  studii   superioare cu licenţă 
                         - pentru  referent superior   -   studii   medii 
                         - pentru consilier juridic superior    - studii   superioare cu licenţă 

- vechime în specialitate necesară:   
                         - pentru inspector superior  -  9 ani 
                         - pentru referent superior    -   9 ani 
                         - pentru consilier juridic superior    - 9 ani 

- alte condiţii : cunoştinţe utilizare calculator- nivel mediu 
- celelalte condiţii prevăzute de Legea 188/1999 republicată şi Legea 7/2004 

 



 
 

     Formulare de înscriere, bibliografia  şi relaţii suplimentare : 
      la sediul instituţiei , etaj I cam 8, tel 0243232786, 0243236339, fax 0243232713 
      Contact:  Compartimentul  Resurse Umane 
 

 

 
 
Comisia  
 

- Manea Toniţa ……………………………… 

- Voicu Daniel ……………………………… 

- Reprezentant ANFP/Prefectură ……………………………… 

- Gugulea Mariana ……………………………… 

- Mâzgoi Aurel ……………………………… 

 
               


