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A N U N Ţ 
 

privind rezultatele obţinute de către candidatul înscris cu ocazia desfăşurării probei 
interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat de Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea 

ocupării funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea 
bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, poziţia 65 din statul de organizare 

al unităţii, cu recrutare din sursă internă, susţinut în data de 25.11.2021 
 
 

Proba: interviu structurat pe subiecte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

NOTA FINALĂ 
(interviu structurat pe subiecte 

profesionale) 

OBSERVAȚII 
 

1.  3461950 10,00 - 
 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte 
profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, 
respectiv până la data de 26.11.2021 ora 19:00, ce va fi depusă în format electronic (semnată 
și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date sru.depabd@mai.gov.ro. 
 
  În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, contestația 
va fi soluționată de către comisia constituită în acest scop. 

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și se postează pe pagina de Internet a 
unităţii, http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html. 

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte 
profesionale este definitivă. 

 
Data şi ora afişării : 25.11.2021, ora 19:00. 
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