MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ
NESECRET
Nr. 627060
DIRECŢIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ
COMISIA DE CONCURS

Din 08.09.2021

TABEL CU REZULTATELE
LA ETAPA I - SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS
depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de
de magaziner din cadrul Serviciului administrare spații de cazare – Biroul administrare spații de cazare Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” - Mamaia, județul Constanța,
prevăzute la poziţia 427 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată

Nr.
crt.

CANDIDAT

REZULTAT SELECŢIE
DOSAR DE CONCURS

1.

ȘERBAN Neculai
ANA-MARIA

ADMIS

2.

IACOB Marian-Simion
CLAUDIA

RESPINS
(nu îndeplineşte condiţiile specifice referitoare la vechimea în
specialitate de 6 luni, prevăzute în anunţul de concurs)

3.

POPOVICI Gheorghe
MUGUREL-MIHAI

ADMIS

4.

RESPINS
BECLEANU Gheorghe (documentele depuse la dosarul de concurs nu specifică clar
DOINA
perioada de timp referitoare la vechimea în specialitate, de 6
luni, prevăzută în anunţul de concurs)

NOTĂ:







Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în data de 13.09.2021, între
orele 0800-1600, la Centrul de Pregătire și Refacere/Recuperare a Capacității de Muncă ”Meridian”– Mamaia;
Candidații declarați „admis” la selecția dosarelor de concurs care nu au fost evaluați psihologic în ultimele 6
luni în scopul încadrării ca personal contractual cu studii medii, se vor prezenta la evaluarea psihologică, în
data de 14.09.2021, ora 1000, 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 06.10.2021, ora 0900,
conform calendarului de concurs publicat, după evaluarea psihologică şi examinarea medicală efectuate de
către structurile abilitate ale M.A.I.
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