
Serviciul Public Local Comunitar De Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, jud. 

Prahova, in baza H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014 

organizează CONCURS  în data de 12.12.2017 proba scrisă şi în data de 15.12.2017 

interviul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de casier din cadrul 

Compartimentului Casierie. 

 

Conditii de participare 

 - studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;  

 - vechime minim 1 an; 

 - vârsta minimă de 21 de ani. 

   

Alte condiţii specifice pentru ocuparea postului:  

- să aibă cetăţenie română; 

- să cunoască limba română – scris şi vorbit; 

 - să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 - să aibă cunostinte de operare P.C. – nivel mediu; 

 - să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie  sau de unităţile 

sanitare abilitate; 

 - să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei; 

Concursul va avea loc la sediul Serviciului Public Local Comunitar De Evidenţa 

Persoanelor Ploieşti din B-dul Independenţei nr. 10. 

 Acte necesare înscrierii la concurs: 

- cerere de înscriere la concurs; 

- act studii (copie şi original); 

- certificat de căsătorie ( pentru doamne, copie şi original)  

- act identitate (copie şi original); 

- carnetul de muncă (copie şi original) şi o adeverinţă (de la 01.01.2011) eliberată 

de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în muncă ; 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

de medicul de familie al candidatului, care să conţină în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia; 

- cazier judiciar; 

- curriculum vitae. 

  

Dosarul şi cererea de înscriere se depun la secretariatul Comisiei de concurs - 

Compartimentul de Resurse Umane al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa 

Persoanelor Ploieşti din B-dul Independenţei nr. 10, în perioada 20.11.2017 – 05.12.2017 

– ora 12.00, de luni până vineri între orele 9.00 - 12.00. 

Relaţii suplimentare la telefon 0344/078313. 

 


