
NESECRET 

 

 
 

TABEL CU REZULTATELE LA ETAPA I 

 

- SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS – 

 
depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat II-I 

(deservire restaurant) din cadrul Serviciului hrănire - Biroul hrănire centre  și baze de pregătire şi 

recuperare/refacere a capacităţii de muncă - Centrul/Baza de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă 

''Meridian'' - Mamaia și ''Piersicul'' - Neptun, jud. Constanța,  prevăzute la poziţiile 664-675 și 737-738 din statul de 

organizare al Direcţiei asigurare logistică integrată 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT OBSERVAȚII 

Centrul de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacităţii de Muncă 

"Meridian" - Mamaia 

1.  SOFRONE LIDIA ADMIS 

2.  FLAUT ELENA ADMIS 

Baza de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacităţii de Muncă 

"Piersicul" - Neptun 

1.  SANDU-MACOVEI MARIANA 

RESPINS 
(nu a putut prezenta, în original, documentele 

care atestă nivelul studiilor solicitate prin 

anunțul de concurs) 

2.  BOBOC MARCELA-DANIELA ADMIS 

 
 NOTĂ: 

 Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs vor susţine evaluarea psihologică la sediul 

Centrului de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian” Mamaia (hotel Meridian), 

în data de 09.05.2022, ora 10
00

, având asupra lor pix de culoare albastră şi actul de identitate în original; 

 Candidaţii 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 practică, în data de 31.05.2022, ora 

15
00

, conform calendarului de concurs publicat, după evaluarea psihologică şi examinarea medicală 

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

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în data de 03.05.2022, la sediul 

Centrului de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian” Mamaia (hotel Meridian), 

în intervalul orar 08
00

 - 16
00

. 

                                                                                                                                          28.04.2022 
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