
                                                            
 
 
 

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 scoate la concurs urmatorul 
post post vacant din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova:                                              
       
     Sofer I ,  in cadrul  Compartimentul Gospodarire comunală, Intretinere  și  Transport  
 
Pentru funcția contractuala de sofer, candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute 
de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 
si urmatoarele condiții specifice: 

1. -studii generale/profesionale finalizate cu adeverință de studii; 
2. -permis de conducere categoria B,C,D,E obtinut de minim 2 ani; 
3. -aviz psihologic conducător auto; 
4. -atestat profesional pentru transportul public de persoane și marfă în termen de valabilitate; 
5. -vechime necesară:minim 3 ani 

Bibliografie : 

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 
4. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare 

PARTEA a VI-a, TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice,  
- CAPITOLUL I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice. 
- CAPITOLUL III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, 

precum și răspunderea acestuia, 
 

• La studierea actelor din bibliografie candidatii vor avea in vedere toate republicarile, 
modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor  de concurs. 

 
  Tematica: 

- Cunoștințe de legislație rutieră 
- Cunoștințe de mecanică auto 
- Obligațiile conducătorilor auto 
- Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport 
rutier de persoane 
- Reglementari privind circulatia pe drumurile publice  
- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:  
  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare; 
 b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
 c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
 d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in 
specialitatea studiilor, in copie;" 
 e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
 f)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; 
 g)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. 

• Formularele pentru participare la concurs se pot procura zilnic de la secretariatul de concurs.         
• Candidaţii vor depune dosarele de concurs la secretariatul comisiei de concurs. 

 
 Informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs,  persoana de contact : Oancea Simona             
 Tel. 0244-470.588, Fax 0244-470.209 e-mail: office@primariaberceniph.ro 
     
  Concursul se va organiza, la sediul Primariei, conform calendarului urmator: 
- Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pt.ocuparea unui 
post vacant, in perioada  24.06-07.07.2022  la sediul Primariei comunei Berceni 
 - 15.07.2022  ora 09.30 - proba scrisa 
- in termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise sa va  sustine interviul 
 -  Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi.  
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