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PROCES VERBAL Nr.1* 
Încheiat astăzi  25.09.2019, 

în urma selectării dosarelor pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu tehnic din 
cadrul A.D.I. ECOAQUA Călăraşi 

 

 Comisia de concurs numită prin Decizia din 30.08.2019, s-a întrunit în data de 25.09.2019 

şi a procedat la selectarea dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea 

postului vacant de șef serviciu tehnic din cadrul A.D.I. ECOAQUA Călăraşi. 

 La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu tehnic, s-au înscris: 

domnul Iordache Ispas prin cererea nr.1133/23.09.2019 și domnul Voicu Vasile prin cererea 

nr.1135/23.09.2019. 

 Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidați a condiţiilor 

de participare la concurs, a validat dosarul candidatului Iordache Ispas declarând „ADMIS” și a 

validat dosarul candidatului Voicu Vasile declarând „ADMIS” pentru a participa la proba scrisă a 

concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu tehnic din cadrul A.D.I. 

ECOAQUA Călăraşi, în data de 30 septembrie 2019 ora 9,30. 

            Rezultatul selectării dosarului a fost afişat la sediul A.D.I. ECOAQUA Călăraşi şi pe pagina 

de internet www.adiecoaqua.ro/angajare.html  , în data de 25.09.2019.   

 

COMISIA DE CONCURS 

 PREŞEDINTE: � Alin-Bogdan DRĂGULIN 

 
 

 MEMBRI: � Marian GHEORGHE 

 
 

  � Cornelia DUMITRU 

 
 

 SECRETAR: �  Adriana DECU 

  

 
 

• Proces verbal nr.1 – forma semnată se gasește la sediul asociației 
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Nr.1139/ 25.09.2019 
 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR 

privind concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu 
tehnic din cadrul A.D.I. ECOAQUA Călăraşi 

 

Numele şi prenumele 

 

Funcţia pentru care candideaza 

 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor 

                                   

Iordache Ispas 

 

 

 

 

Voicu Vasile 

 

Șef serviciu tehnic din cadrul 

A.D.I. ECOAQUA Călăraşi 

 

 

 

Șef serviciu tehnic din cadrul 

A.D.I. ECOAQUA Călăraşi 

 

ADMIS 

 

 

 

 

 

ADMIS 

 

C 

Rezultatul se va afişa la sediul asociaţiei şi pe pagina de internet 

www.adiecoaqua.ro/angajare.html   

 

 

 

CSECRETAR, 

Adriana DECU  

 

 


