MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

COMISIA DE CONCURS

NESECRET
BUCUREŞTI
Exemplar unic
Nr. ex. redactate 1
Nr. 3462640
Data: 07.12.2021

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii; Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare; Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de
supraveghere a sănătății lucrătorilor şi Dispoziţiei Directorului General al Direcţiei Generale
Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare
utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor
Interne și având în vedere Nota-Raport nr.3461268 din 28.09.2021, aprobată de către
conducerea Ministerului Afacerilor Interne,
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării
cu personal recrutat din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de personal contractual,
în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul
Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din
cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare
directă, pe durată nedeterminată, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, după cum
urmează:
1. Referent II-IA – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa
Persoanelor MARAMUREŞ, prevăzut la poziţia 160 din Statul de organizare al
structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor
(subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date),
post prevăzut cu nivelul studiilor medii;
2. Referent II-IA – Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa
Persoanelor BUCUREŞTI, compartimentul Bază date, prevăzut la poziţia 276 din
Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind
evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date), post prevăzut cu nivelul studiilor medii.
Cu data prezentului anunţ se publică TABEL cu rezultatele obţinute de candidați la
proba scrisă susţinută în data de 07.12.2021 în cadrul concursului precizat, după cum
urmează:
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Proba: test scris (tip grilă)
S.A.B.D.E.P. București:
Nr.
crt.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE

PUNCTAJ
OBȚINUT

1.

3461740

67 puncte

2.

3461893

67 puncte

3.

3461903

67 puncte

OBSERVAȚII
ADMIS
proba scrisă
ADMIS
proba scrisă
ADMIS
proba scrisă

B.J.A.B.D.E.P. Maramureș:
Nr.
crt.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE

PUNCTAJ
OBȚINUT

1.

3461887

82 puncte

2.

3461889

76 puncte

3.

3461888

55 puncte

4.

3461907

46 puncte

5.

3461902

28 puncte

OBSERVAȚII
ADMIS
proba scrisă
ADMIS
proba scrisă
ADMIS
proba scrisă
RESPINS
proba scrisă
RESPINS
proba scrisă

Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și proba interviu) rezultatele
obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.
Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 de puncte.
Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut la testul scris, pot formula contestaţie, o
singură dată, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei
scrise, respectiv până la data de 08.12.2021, ora 16:00, sub sancţiunea decăderii din acest
drept, prin transmiterea acesteia în format electronic - online (format .pdf sau .jpg / .jpeg,
după caz) la adresa de e-mail: sru.depabd@mai.gov.ro. sau la Serviciul Resurse Umane
din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu sediul
în municipiul București, Str. Obcina Mare nr.2, sector 6.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de
soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor.
Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări
întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de
Internet a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date, http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html, precum și la avizierul unității, în termen
de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.
Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.
La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „Admis” la proba
anterioară.
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Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din
motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori) se vor afişa în
timp util pe pagina de internet: http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html.
Pentru nelămuriri vă puteţi adresa telefonic la nr. de telefon. 021/413.54.42, int. 25115,
25186 sau 25222, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00.
Candidaţii
sunt
rugaţi
să
verifice
permanent
site-ul
instituţiei
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html.
ATENŢIE! Candidaţii declaraţi "Respins" la concursul organizat pentru ocuparea
unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte
posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
Data şi ora afişării : 07.12.2021, ora 16:00.
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