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Serviciul Public Finante Locale Ploieşti ,cu sediul în localitatea Ploieşti, B-dul Independenţei 

nr.16, judetul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de arhivar treapta profesională IA, din cadrul Biroului Achizi~ii Publice,Protecţia 

Muncii,Arhivă-Compartiment Arhivă. 

Concursul se va organza la sediul Serviciului Public Finan~e Locale Ploieşti, în data de 
20 septembrie 2021 - ora 11 00 şi va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu, care va avea loc în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data sus~inerii probei practice. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 un post 
vacant poate fi ocupat de persoana care îndeplineşte următoarele condi~ii: 
- are cetă~enie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apar~inând Spa≥iului Economic European şi domiciliul stabil în România; 

cunoaşte limba româna, scris şi vorbit; 
are vârsta minima reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerci;iu; 
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverin~ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unită4ile sanitare abilitate; 
- îndeplineşte condi~iile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infrac~iuni contra umanită;:ii, contra statului 
on contra autorită~ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi~iei, de fals 
on a unei fapte de corup~ie sau a unei infrac~iuni săvârşite cu inten~ie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea func~iei, cu excep~ia situa~iei în care a intervenit reabilitarea. 

Condi~iile de participare : 
-nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
-certificat de absolvire,diplomă sau once alt document din care să reiasă calificarea în meseria de arhivar 
-vechime în munch minimum 7 ani. 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorită;ii sau institu~iei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau once alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi~iilor specifice ale postului 
solicitat de autontatea sau institu~ia public; 
d) carnetul de munch sau, după caz, adeverin~ele care atestă vechimea în munch, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declara~ie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-1 facă 

incompatibil cu func;ia pentru care candidează; 



f) adeverin medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu eel mult 61uni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită~ile sanitare 
abilitate; 

g) curriculum vitae; 
Adeverin~a care atestă starea de sănătate con~ine în clar : numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătă~ii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus 
la înscriere o declaralie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obliga~ia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai târziu până la data desfâşurării primei probe a 
concursului. 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformită~ii 

copiilor cu acestea. 
Copiile de pe actele men;ionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau înso1ite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs. 
Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul: 

-depunere dosare de concurs: 26.08. 2021- 08.09.2021 
-selec~ie dosare de concurs: 09.09.2021-10.09.2021; 
-afişare rezultate ob~inute la selec~ia dosarelor de concurs: 10.09.2021 ; 
-depunere contesta~ii privind rezultatul selec~iei dosarelor de concurs: 13.09.2021 
-afişare rezultate la contesta~iile depuse privind selec~ia dosarelor: 14.09.2021 
-proba scrisă: 20.09.2021, orele 11,00; 
-afşare rezultate proba scrisă: 21.09.2021; 
-depunere contesta~ii privind rezultatele ob~inute la proba scrisă: în maximum 1 zi lucrătoare de la 

afişarea rezultatelor ob~inute la proba scrisă ; 
-afişare rezultate la contesta~iile depuse privind rezultatele ob~inute la proba scrisă: în maximum 1 

zi lucrătoare de la depunerea contesta~iilor; 
- proba de interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data sus~inerii probei sense; 
-afişare rezultate proba interviu: în maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu; 
-depunere contestalii privind rezultatele ob~inute la proba de interviu: în maximum 1 zi lucrătoare 

de la afişarea rezultatelor ob~inute la proba de interviu; 
-afişare rezultate la contesta~iile depuse privind rezultatele obtinute la proba de interviu: în 

maximum 1 zi lucrătoare de la depunerea contestaliilor; 
-afişare rezultate finale concurs: în maximum 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor la 

contestatiile depuse privind rezultatele ob~inute la proba de interviu. 
Bibliografia si tematica pentru postul de arhivar treapta profesională IA, din cadrul Biroului 

Achizi~ii Publice,Protec~ia Muncii,Arhivă-Compartiment Arhivă este cea prezentată în anexa la prezentul 
anun~. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Serviciului Public Finan~e Locale din 
Ploieşti, B-du! Independen~ei nr.16, jude~ul Prahova, la secretarul comisiei de concurs,consilier Oprea 
Elena-Valentina din cadrul Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane,Contestatii,Facilitati,Control 
Intern si Managementul Documentelor, etaj 2, camera 3, în termen de 10 de zile lucrătoare de la afşarea 

anun~ului,respectiv în perioada 26.08 2021- 08.09.2021, de luni pănă joi, între orele 9.00 -15.00 şi vineri 
între orele 9.00-12.00. 

Rela~ii suplimentare se pot ob;ine la sediul Serviciului Public Finan~e Locale din Ploieşti, B-dul 
Independen~ei nr.l, jude~ul Prahova, telefon 0344/801051, int.145, adresă e-mail elena.oprea@spfl.ro.

Afişat astăzi,  Q. . m% 2g 2  pe site-ul institu~iei www.spfl.ro. 
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