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ANUNT 

 

Casa Judeteana de Pensii Brasov  organizeaza  in data de 08.02.2016 ora 10 
(proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice vacante de expert I superior in 
cadrul Compartimentului accidente de munca si boli profesionale.  
 

I  Conditii specifice si de vechime: 

- Studii  superioare  tehnice, absolvite cf. art.9,lit. a, din Legea 188/1999 

Statutul functionarilor publici;       

- Vechime minima de 9 ani in specialitatea studiilor absolvite;  

II  Bibliografie             

1. LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;  

2. HOTARAREA nr. 257 /2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor    Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

3. LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002 (republicata) privind asigurarea pentru 

accidente de munca şi boli profesionale; 

4. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizata) a securitatii si sanatatii in 

munca; 

5. HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (actualizata) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii 

in munca nr. 319/2006; 

6. ORDINUL nr. 450 din 6 iunie 2006 (actualizat) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

7. HOTARAREA nr. 144 din 13 februarie 2008 (actualizata) privind aprobarea 

Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente 

de munca şi boli profesionale; 
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8. HOTARARE nr. 225 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente 

de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

144/2008; 

9. ORDIN nr. 1.378 din 23 septembrie 2011pentru aprobarea Procedurii privind 

investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei 

prestatiilor medicale aferente; 

10. LEGEA nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si      

actualizata; 

11. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici; 

12.HOTARAREA nr.118/2012 privind apobarea Statutului Casei nationale de Pensii 

Publice ; 

 

Depunerea dosarelor de inscriere se face in termen de 20 zile de la data publicarii in 

Monitorul Oficial în perioada 08-27.01.2016, intre orele 8-14 la Compartimentul 

resurse umane. 

Formularul de inscriere se gaseste  la Compartimentul resurse umane. 

 

 

 

 

Mady BRESCAN                                                                          
Director executiv    
 
      
 
 
 
                                                     
Silvia JACOTA 

Consilier superior 

 

Compartiment resurse umane       
Str. 13 Decembrie Nr. 43A, Brasov   
Tel.: +40 0268 418055 
Fax : 0268 472216 
www.casadepensiibv.ro 

http://www.casadepensiibv.ro/

