ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI, cu sediul in
str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.46, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
- „INSPECTOR DE SPECIALITATE” – 2 posturi la Serviciul Ajutoare incalzire locuinte - gaze,
lemne, energie electrica;
- „INSPECTOR DE SPECIALITATE” – 1 post la Serviciul Administrativ si intretinere patrimoniu
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
- Conditii generale prevazute de art.3 din HG nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:
 are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state
apartanand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 are varsta minima reglementata de prevederile legii, respectiv 18 ani;
 are capacitate deplina de exercitiu;
 are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberata de medicul de familiesau de unitatile sanitare abilitate;
 nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului,ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
- Alte conditii:
 Absolvent studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 Vechime minima in specialitatea studiilor – 1 an
Concursul se va desfasura la sediul din strada Postei, nr.6,dupa cum urmeaza :
 inscrierile se fac in perioada 20.04.2015 - 04.05.2015 ora 16.00
 proba scrisa va avea loc in data de 18.05.2015 ora 9.00
 proba interviu va avea loc in data de 20.05.2015 ora 9.00
- Dosarele de concurs se depun la registratura institutiei din str. Postei, nr.6 si trebuie sa contina
urmatoarele documente :
 copie act identitate ;
 formular de inscriere (pus la dispozitie de institutie) ;
 copii diplome de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari ;
 copie carnet de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 cazier judiciar;
 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
 CV
Copiile solicitate vor fi insotite de originale pentru certificare a conformitatii.
- Bibliografia pentru posturile din cadrul Serviciului Incalzire locuinte – gaze, lemne, energie
electrica :
 Legea nr.215/2001 – republicata –Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Legea nr.477/2004 – Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011- privind masurile de protective sociala in perioada
sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului nr. 920/2011-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011- privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului
rece, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Hotararea nr. 346/11.09.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti – privind acordarea ajutoarelor de
incalzire a locuintei de la bugetul local in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011;

-

Bibliografia pentru postul din cadrul Serviciului Administrativ si intretinere patrimoniu :

 Legea nr.215/2001 – republicata –Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Legea nr.477/2004 – Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 Ordinul nr.14/1982 – pentru aprobarea Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru
automobile;
 Ordinul nr.2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 Legea nr.22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu
gestionarea bunurilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la compartiment Resurse Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.

