
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 

 

ANUNȚĂ   

 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul in Ploiesti, str.Gh .Gr . 

Cantacuzino, nr.46 , organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorelor posturi de 

executie vacante din cadrul Caminului de Batrani:  

 

1.- MAGAZINER – 1 POST 

Bibliografia: 
- Legea nr. 477/2004 - Codul de conduita  pentru personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

- Legea nr. 22/1969 actualizata -  privind angajarea gestionarilor, constituirea de 

garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, 

autorităţilor sau instituţiilor publice; 

- Hotararea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizatiilor socialiste 

Conditii de participare: 
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 

-  

2. MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR – 3 POSTURI 

Bibliografia: 

-Legea 477/2004 - Codul de conduita  pentru personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

- Retetar tip pentru cantine si restaurant, aprobat de Ministerul Comertului 

Intern/1981: 

       - termeni tehnici folositi in cuprinsul retetelor 

       - indicatii tehnice privind principalelor metode de prelucrare culinara 

Conditii de participare: 

           - studii : 10 clase 

- certificat calificare bucatar 

- vechime minima in specialitate  - 2 ani 

 

3 .-INSTALATOR INSTALATII SANITARE 

Bibliografia: 

-Legea 477/2004 - Codul de conduita  pentru personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

-I9/II/2015 -  Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)"; 

Conditii de participare: 
- studii :10 clase si scoala profesionala 

- certificat de calificare instalator  

- vechime minima in specialitate – 2 ani 

-  

4. PAZNIC – 4 POSTURI 

Bibliografia: 

-Legea 477/2004 - Codul de conduita  pentru personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 



- Legea nr. 333/2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor  

Conditii de participare: 
- studii :10 clase 

- atestat profesional pentru activitatea de paza, potrivit Legii nr. 333/2003 

 

5.-MUNCITOR NECALIFICAT 

Bibliografia:  

-Legea 477/2004 - Codul de conduita  pentru personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

-Regulamentul Intern al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti – 

cap. VII, IX 

Conditii de participare: 

Studii: 10 clase  

 

Concursul se va desfasura la sediul din Pta. Eroilor nr. 1A (fosta cladire OMV-

PETROM),dupa cum urmeaza : 

 inscrierile se fac in perioada 19.09.2016 – 30.09.2016 orele 8.00- 16.00 

 proba scrisa va avea loc in data de 11.10.2016 ora 9.00 

 proba interviu va avea loc in data de 13.10.2016 ora 9.00 

 

Dosarele de concurs se depun la registratura institutiei din str. Postei, nr.6 si trebuie sa 

contina urmatoarele documente : 

 formular de inscriere (pus la dispozitie de institutie) ; 

 copie act identitate ; 

 copii diplome de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari; 

 copii ale documentelor ce atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 

solicitat, dupa caz; 

 copie carnet de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in 

specialitatea studiilor, dupa caz; 

 cazier judiciar; 

 adeverinta care sa ateste starea de sanatate; 

 CV; 

 copie certificat casatorie, dupa caz. 

Copiile solicitate vor fi insotite de originale pentru certificare a conformitatii. 

Relatii suplimentare se pot obtine la compartiment Resurse Umane - tel. 

0244/511137 tasta 6. 
 


