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TABEL CU REZULTATELE LA ETAPA I - SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS 
 

depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a 

postului vacant de îngrijitor (cameristă) din cadrul Serviciului administrare spaţii de cazare - Biroul 

administrare spaţii de cazare - Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă 

"Meridian" - Mamaia, poziţia 439 din statul de organizare al Direcţiei asigurare logistică integrată 

 

 

 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT OBSERVAŢII 

1.  BRUMĂ Ghe. MARIANA 

"RESPINS" 

documente de stare civilă şi de 

studii (diploma de bacalaureat) 

plastifiate 

2.  MANTA Ghe. DANIELA "ADMIS" 

3.  
IGNAT - NIŢĂ P. 

IULIANA - FLORENTINA 
"ADMIS" 

4.  BLAJ Ghe. LOREDANA - LILIANA "ADMIS" 

5.  NAŞCU P. CRISTINA "ADMIS" 

6.  NICOLAE Ghe. SIMONA - SABINA 

 

"RESPINS" - dosar incomplet 

 

Nu au fost depuse la dosar 

următoarele documente: 

 CV-ul 

 adeverinţa medicală care 

să ateste starea de sănătate, 

conform prevederilor art. 6 alin. 

R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ 

 
DIRECŢIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 
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NESECRET 

EX. UNIC 

 

Nr. 656424 

din 15.06.2022 

 



NESECRET 

Nr. 

crt. 
CANDIDAT OBSERVAŢII 

(1) lit. f) din Anexa la H.G. nr. 

286/2011 şi precizărilor din 

anunţul de concurs nr. 656003 din 

27.05.2022 - secţiunea condiţii 

generale; 

 autobiografia. 

 

 

 
 NOTĂ: 

 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune, conform 

calendarului, în data de 20.06.2022, între orele 8
00

 - 16
00

, la sediul Centrului de pregătire şi 

recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian” Mamaia (hotel Meridian); 

 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 23.06.2022, ora 09
30

, 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 19.07.2022, ora 09
00

, conform calendarului de concurs publicat, după 

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

 
 

15.06.2022 

 

 
 


