
Serviciul Public Local Comunitar De Evidenţa Persoanelor Ploieşti organizează în zilele 

de 24.10.2017, ora 09.00 proba scrisă - 27.10.2017, ora 10.00 interviul, concurs pentru ocuparea 

funcţiei publice vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului 

Evidenţa Informatizată a Persoanelor . 

Condiţii de participare  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

 

Alte condiţii specifice pentru ocuparea posturilor sunt:  

- cunoştinţe de operare P.C. – nivel mediu; 

- cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; 

- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

- capacitate deplină de exerciţiu; 

- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată 

pe bază de examen medical de specialitate; 

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni, conform art. 54 lit. “h” din 

Legea nr.188/1999 republicată în anul 2007 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Concursul va avea loc la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor 

Ploieşti din B-dul Independentei, nr.10. 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:  

- formularul de înscriere; 

- copia actului de identitate; 

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

- cazierul judiciar; 

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzãtoare, eliberată de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia; 

- declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în incompatibilitate cu funcţia publică;  

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; 

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau 

nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

 

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei 

de concurs. 

Actele se depun la secretariatul Comisiei de concurs (Compartimentul de Resurse Umane al 

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti) în perioada 22.09.2017 – 

11.10.2017 între orele 9.00 – 12.00. 

Relaţii suplimentare la telefon 0344/078313. 


