
  

Circulară  Meridian 
 

Ca urmare a evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, la data de 15.03.2020, a fost instituită starea de urgență
1
 pe teritoriul 

României, iar ulterior, începând cu data de 18.05.2020, a fost instituită starea de alertă
2
 care se menține și în 

prezent.  

Încă de la instituirea stării de urgență, au fost stabilite unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, printre care amintim suspendarea tuturor concursurilor de ocupare a 

posturilor vacante sau suspendarea consumului de produse alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în 

spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri sau alte localuri publice. 

Urmare acestor constrângeri normative, Direcția Asigurare Logistică Integrată a fost nevoită să 

anuleze concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual necesare funcționării 

Centrelor de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Meridian” din Mamaia și „Diana” din 

Saturn pe perioada sezonului estival, aflându-ne în situația de a funcționa numai cu Centrul de pregătire și 

recuperare/refacere a capacității de muncă „Meridian” din Mamaia, la o capacitate redusă, respectiv 5 

niveluri (parter + 4 etaje) din cele 10 existente, pentru care există încadrat personal de deservire pe durată 

nedeterminată. 

Ținând cont de solicitările I.G.P.R. și I.G.S.U., prin Raportul comun D.A.L.I. nr. 509364/25.06.2020, 

respectiv D.M. nr. 800224/25.06.2020, conducerea ministerului a aprobat ca, în perioada iulie - septembrie 

2020, Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Meridian” din Mamaia să 

funcționeze exclusiv pentru asigurarea misiunilor specifice derulate de aceste structuri pe litoralul Mării 

Negre. Alte solicitări suplimentare de cazare ale personalului M.A.I. detașat / delegat în structurile din 

județul Constanța, vor fi aprobate în limita locurilor disponibile pe cele 5 niveluri. 

În acest context, vă informăm că, Direcția Asigurare Logistică Integrată primește solicitări de cazare 

numai pentru Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Excelsior” Brașov și Baza 

de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Turist”, fiind aplicabile în mod corespunzător 

regulile de cazare postate pe pagina de internet a M.A.I. (https://www.mai.gov.ro/wp-

content/uploads/2019/12/Reguli-cazare-centre_1.pdf), rezervările făcându-se în continuare pe principiul 

primul venit-primul servit. Având în vedere numărul extrem de mare (de ordinul miilor) al solicitărilor de 

rezervare a unui spațiu de cazare, reamintim că sunt supuse aprobării numai cererile sosite prin intermediul 

adresei de e-mail cazari.dali@mai.gov.ro, iar confirmarea sau infirmarea rezervărilor se va face exclusiv prin 

intermediul e-mail-ului. 

Precizăm că direcția noastră depune eforturi susținute pentru a menține funcționale aceste structuri de 

cazare, prin asigurarea condițiilor igienico-sanitare specifice prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19, concomitent cu implementarea unor măsuri de distanțare socială, sens în care facem apel la 

înțelegere și la respectarea acestora de către persoanele care urmează să se cazeze. Reiterăm astfel 

principalele măsuri: 

a. pe perioada cazării, trebuie să se conformeze indicațiilor personalului centrului și să respecte 

întocmai prevederile actelor normative care reglementează măsurile de combatere a răspândirii 

noului coronavirus. Încălcarea acestora pune în pericol siguranța celorlalte persoane cazate și a 

personalului centrului, fapt ce va atrage decazarea imediată. 

b. respectarea fluxurilor de intrare/ieșire în centru; 

c. nu vor putea fi acceptate la cazare persoanele care refuză termometrizarea sau care au o temperatură 

corporală mai mare de 37,3
o
C; 

d. folosirea lifturilor se va face numai de către cel mult două persoane, preferabil din aceeași familie; 

e. purtarea, în mod obligatoriu, a măștilor de protecție respiratorie în incinta centrului și respectarea 

măsurilor de igienă și de distanțare socială. 
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1 Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 
2 H.G. nr. 394/2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 
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