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ANUNT 

        
 
 
Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr.140 
A, jud. Prahova, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, scoate la concurs, pe perioada nedeterminata,  2  
posturi de funcţii contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova 
după cum urmează: 
         
         1.Un post de Asistent social, grad profesional practicant in cadrul Compartimentului Asistenta 
sociala si Protectie sociala 
         Concursul va avea loc pe data de 10.11.2020, ora 9.30 , iar interviul va avea loc in maxim 4 zile lucrătoare. 
        Pentru funcția contractuala de asistent social în cadrul compartimentului Asistenta sociala si Protectie 
sociala se vor avea în vedere următoarele: 
 
        Condiții generale de participare: 
        Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat 
prin HG 286/2011, cu modificarile si completariel ulterioare 
 
        Condiții specifice: 
        - studii  superioare in domeniul asistentei sociale 
      - certificate de membru al Colegiului  Naţional al Asistenţilor Sociali 

        - aviz de exercitare al profesiei eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Social 
 - minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social și     minim 1 
ani vechime de practică în domeniu - treapta de competență profesională practicant. 

   
        Bibliografia: 

1. Legea asistentei sociale  nr.292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
2. Legea nr 17/2000, republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstice 
3. Legea nr. 448/2006 privind protecta si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;  
5. Legea 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social. 
6. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
7. Legea  277/2010, republicata, privind  alocatia pentru sustinerea familiei 
8. Legea 61/1993, republicata, privind alocatia de stat pentru copii 
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2. Un post de Sofer I la Compartimentul Gospodarire comunală, Intretinere  și  Transport  
         Concursul va avea loc pe data de 10.11.2020, ora 9.30, iar interviul va avea loc in maxim 4 zile lucrătoare. 
        Pentru funcția contractuala de sofer în cadrul compartimentului Compartimentul Gospodarire comunală, 
Intretinere  și  Transport se vor avea în vedere următoarele: 
 
        Condiții generale de participare: 
        Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat 
prin HG 286/2011, cu modificarile si completariel ulterioare 
 
        Condiții specifice: 
 
-studii generale/profesionale finalizate cu adeverință de studii; 
-permis de conducere categoria B,C,D,E obtinut de minim 2 ani; 
-aviz psihologic conducător auto; 
-atestat profesional pentru transportul public de persoane și marfă în termen de valabilitate; 
-vechime necesară:minim 3 ani. 
 
Bibliografia: 
1. OUG 195/2002  privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
2 Hotarare nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a  OUG nr. 195/2002  privind circulatia 

pe drumurile publice 
3 Ordonanta Guvernului nr.2/2001, actualizată , privind regimul juridic al contravențiilor 

 
 

       Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:  
 
1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 
 2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari 
4. Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in 
specialitatea studiilor, in copie; 
5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
7. Curriculum vitae; 
 
              Actele prevăzute mai sus se prezintă în original, pentru a putea fi confruntate cu copiile acestora, în 
vederea  certificãrii pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs. 
                Neprezentarea la dosarul de concurs a unuia dintre documentele mentionate mai sus atrage 
respingerea dosarului de concurs 
 
            Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Berceni, 
persoana de contact : Oancea Mihaela Simona  – Tel. 0244.470.216, 0244.470.588 (int. 200) . 
            
                                                         
 
           Compartiment Resurse Umane 
               Insp. Oancea Simona 
                        
 
 


