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 Rezultatul selectiei dosarelor  

depuse pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 3 posturi vacante de CITITOR CONTOARE DE  

       APA  in cadrul SERVICIUL RELATII CONTRACTUALE , in baza anuntului nr. 17674/26.05.2017 

Nr. 

crt 
Nume candidat 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

1. 
POSCHINA ELENA -

DANIELA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

2. FLORESCU ELENA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

3. MOCANU SILVIU 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

4. BUNGETE IONEL 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

5. 
IRIMIA SEBASTIAN-

AUREL 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

6. GORGON ION 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

7 
STEFAN FLORINA-

NICOLETA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 
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   Precizare: Rezultatul selectiei dosarelor poate fi contestat in scris pana in data de  08.06.2017, ora 14:00.        

   Contestatiile se vor depune la Registratura S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. 

 

           

8 NITA IULIANA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

9 
CIRSTEA 

ECATERINA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

10 

DIMACHE 

CORNELIU –

SEBASTIAN  

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

11 
NITESCU STEFAN-

VALENTIN  

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

12 TANASE EUGENIA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 

13 
ANGHEL FLORINA-

SIMONA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza indeplinirea cerintelor pentru ocuparea 

postului, asa cum au fost precizate in anuntul nr. 17674/26.05.2017 
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