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TABEL CU REZULTATELE  

LA ETAPA I - SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS 

depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea uni post vacant de 

de muncitor calificat IV-I (fochist) din cadrul Serviciului investiții și administrare patrimoniu 

imobiliar – Biroul tehnic și investiții – Centrale termice la Centrul de Pregătire și 

Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” - Mamaia, județul Constanța, prevăzut la 

poziţia 289/b din statul de organizare al Direcţiei asigurare logistică integrată 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Rezultat 

selecţie 

dosar de 

concurs 

Observaţii 

1. 
NEACȘU Dorin 

IONEL 
ADMIS - 

2. 
DRUGĂ Dumitru 

GHEORGHE 

RESPINS 

 

dosar incomplet, lipsă talon vize anuale anexă la 

autorizație ISCIR (atestat fochist clasa C), 

prevăzut în anunţul de concurs 

3. 
UDREA Ion 

DANIEL 
ADMIS - 

4. 
DINCĂ Niculae 

MIHĂIȚĂ 
RESPINS Documente de stare civilă și de studii plastifiate 

5. 
VÎJÎIALĂ Enache 

MARIN 
ADMIS - 

6. 
GOGOI Tănăsache 

VALERICĂ 
RESPINS 

dosar incomplet, lipsă talon extindere autorizație 

vize anuale anexă la autorizație ISCIR (atestat 

fochist clasa C), prevăzut în anunţul de concurs 

7 
CAZACU Petre 

ION-LUIGI 
ADMIS - 

NOTĂ: 

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în data de 

20.06.2022, între orele 08
00

-16
00,

 la Centrul de Pregătire și Refacere/Recuperare a Capacității de 

Muncă ”Meridian”– Mamaia; 

 Candidații declarați „admis” la selecția dosarelor de concurs se vor prezenta la evaluarea 

psihologică, în data de 23.06.2022, ora 09
30

, la Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a 

Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, având asupra lor pix de culoare albastră și actul de 

identitate în original;  

 Candidații nu pot solicita reprogramarea evaluării psihologice; 

 Candidaţii declaraţi „admis” la selecţia dosarelor de concurs, se pot prezenta, conform prevederilor 

legale în vigoare, incidente în domeniu, la următoarea etapă, respectiv proba scrisă, în data de 

19.07.2021, ora 13
00

, conform calendarului de concurs publicat, după evaluarea psihologică şi 

examinarea medicală efectuate de către structurile abilitate ale M.A.I. 
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