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A N U N Ţ 
 

privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul 

organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de 

poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la 

nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

(Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu 

studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2), teza I, art. 18 alin. (2) din Anexa 3 la 

Ordinul M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de 

poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi în urma 

activităţii de verificare a îndeplinirii cumulative de către candidaţi a condiţiilor de participare la 

concursul organizat la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date din Ministerul Afacerilor Interne, pentru ocuparea a  5 (cinci) posturi vacante de ofiţer de 

poliţie, 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 din 

sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc 

condițiile legale, după cum urmează: 

1. Ofiţer specialist II (inginer de sistem) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor CĂLĂRAŞI, prevăzut la poziția 69 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); 

2. Ofiţer principal II (inginer de sistem) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor DÂMBOVIŢA, prevăzut la poziția 93/a 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); 

3. Ofiţer specialist II (inginer de sistem) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor IAŞI, prevăzut la poziția 143 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); 

4. Ofiţer specialist II (inginer de sistem) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor OLT, prevăzut la poziția 180 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); 
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5. Ofiţer specialist II (inginer de sistem) – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor TELEORMAN, prevăzut la poziția 218 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), comisia de concurs a constatat următoarele: 

 

I. Candidații care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concurs și ale căror 

dosare de recrutare au fost validate: 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

REZULTAT VERIFICARE/ 

VALIDARE DOSARE 
OBSERVAȚII 

1.  3461482 VALIDAT  

2.  3461538 VALIDAT  

3.  3461553 VALIDAT  

4.  3461599 VALIDAT  

5.  3461651 VALIDAT  

6.  3461655 VALIDAT  

7.  3461724 VALIDAT  

8.  3461719 VALIDAT  

9.  3461758 VALIDAT  

10.  3461453 VALIDAT  

11.  3461478 VALIDAT  

12.  3461662 VALIDAT  

13.  3461687 VALIDAT  

14.  3461706 VALIDAT  

15.  3461731 VALIDAT  

16.  3461656 VALIDAT  

 

II. Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs și ale căror dosare 

de recrutare au fost invalidate:  
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

REZULTAT 

VERIFICARE/ 

VALIDARE DOSARE 

OBSERVAȚII/ 

MOTIVUL 

INVALIDĂRII 

1.  3461716 INVALIDAT 

Adeverință eliberată de structura de 

resurse umane a unităţii unde este 

încadrat candidatul, emisă anterior 

publicării anunțului de concurs 

2.  3461602 INVALIDAT Neprezentat la testarea psihologică 
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Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

REZULTAT 

VERIFICARE/ 

VALIDARE DOSARE 

OBSERVAȚII/ 

MOTIVUL 

INVALIDĂRII 

3.  3461624 INVALIDAT Neprezentat la testarea psihologică 

4.  3461717 INVALIDAT 

DOSAR INCOMPLET 

(document ce a fost transmis ulterior 

datei limită de depunere a dosarelor de 

recrutare în volum complet): 

- aviz psihologic 

5.  3461808 INVALIDAT Neprezentat la testarea psihologică 

6.  3461675 INVALIDAT 

Nu îndeplinește condiția referitoare la 

studiile corespunzătoare postului 

pentru care candidează 

 

Candidații sus-menționați care fac dovada electronică (prin redirecționare / forward e-

mail) că au transmis inclusiv documentația la care se face referire în prezentul document (la 

rubrica „Observaţii/Motivul invalidării”), în termenul de depunere a dosarului de 

recrutare (respectiv până în data de 24.10.2021), sunt rugați să informeze structura de resurse 

umane la numărul de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021/413.54.42, interior 25115, 

25186 sau 25222), până cel târziu la data de 17.11.2021, ora 16:00, pentru ca situația respectivă 

să fie reanalizată. 

 

ATENȚIE! Candidații ale căror candidaturi au fost validate urmează să susțină 

proba scrisă în data de 23.11.2021, locul și ora urmând a fi comunicate într-un anunț 

distinct ce va fi postat pe aceeași cale. 
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