
 
 
 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                   CASA JUDETEANA DE PENSII 

                                                                                                                                 PRAHOVA 
                                                                                                                    Nr. A 4908  din 20.01.2023          
                                                                                                                                                                           

REZULTATELE  SELECTARII  DOSARELOR 
                       in urma selectarii candidatilor inscrisi la concursul 

   organizat pentru ocuparea functiiIor de executie temporar vacante,  
personal contractual de : 

- Consilier, studii superioare, grad debutant -1 post –CJP Prahova – Ploiesti 
        - Referent, studii medi, grad debutant -1 post - Casa Locala de Pensii Campina 

 
 

In conformitate cu prevederile art. 2 alin.(7), lit a) si b) din la H.G. nr. 90/2021, comisia 
de concurs s-a intrunit si a procedat la selectarea dosarelor candidatilor inscrisi la 
concursul organizat incepand cu data de 30.01.2023 

Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza indeplinirii de catre candidati a conditiilor 
de participare la concurs si a validat dosarele candidatilor admisi pentru participarea la 
proba scrisa a concursului din data de 30.01.2023. 

 Rezultatele selectarii dosarelor sunt : 
 

- Pentru functia de consilier,studii superioare, grad debutant 
 

Nr.crt 
Numar de inregistrare 
atribuit dosarului de 

inscriere 

Functia pentru care 
candideaza 

Rezultatul 
verificarii 

ADMIS/RESPINS 
Observatii 

1. A4354 Consilier,studii 
superioare, grad 

debutant 

ADMIS - 

2. A4677 ADMIS - 

3. A4683 ADMIS - 

 
- Pentru functia de referent, studii medii, grad debutant 

 

Nr.crt 
Numar de inregistrare 
atribuit dosarului de 

inscriere 

Functia pentru care 
candideaza 

Rezultatul 
verificarii 

ADMIS/RESPINS 
Observatii 

1. A4567 

Referent,studii medii, 
grad debutant 

ADMIS - 

2. A4595 ADMIS - 

3. A4640 ADMIS - 

4. A4650 ADMIS  
 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30.01.2023, ora 10ºº,  la 
sediul institutiei din Ploiesti,str Nicolae Iorga nr. 1, parter, sala de Protocol. 
Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate 
sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de 
valabilitate.  

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face 
dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui 
document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. 

Afisat astazi, 20.01.2023, ora 11.30,  la sediul institutiei din Ploiesti,str Nicolae Iorga nr.1 si 
pe pagina de internet a institutiei. 

                                                                                        SECRETAR COMISIE 
                                                                                         Coca CONSTANTIN                                                                    


