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COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
Se completează anunțul nr. 3462145 din 16.11.2021, publicat pe site-ul direcţiei la data de
16.11.2021, referitor la 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, după cum urmează:
I.
Nr.
crt.
1.

Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs și ale căror dosare de
recrutare au fost invalidate:
COD UNIC DE
IDENTIFICARE
3461808

REZULTAT VERIFICARE/
VALIDARE DOSARE

OBSERVAȚII

INVALIDAT

Nu îndeplinește condiția
referitoare la studiile
corespunzătoare postului
pentru care candidează

II.
Se rectifică în sensul menținerii privind invalidarea dosarului de recrutare a
candidatului înscris la concursul sus-menționat, având codul unic de identificare 3461808,
acesta neîndeplinind condiția referitoare la studiile corespunzătoare postului pentru care
candidează.
Totodată, candidatul nu s-a prezentat la testarea psihologică programată în data de
03.11.2021, 04.11.2021, 05.11.2021, respectiv 08.11.2021, pe serii, la sediul Centrului de
Psihosociologie al M.A.I. din Municipiul Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, conform
anunțului postat pe pagina de internet a instituției, http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, însă
a făcut dovada susținerii testării psihologice la un alt concurs, în cauză fiind emis un aviz
psihologic, aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care a
susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii
în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie/ încadrare directă din sursă externă ofițer de poliție, fiind
declarat APT în urma evaluării psihologice pentru ocupare post de ofițer de poliție, fapt stabilit și
comunicat de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I. în data de 19.11.2021.
În acest context, se menține în lista candidaților care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de
participare la concurs și ale căror dosare de recrutare au fost invalidate, respectivul candidat de la
poziția nr. 5 din Secţiunea a II-a – Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la
concurs și ale căror dosare de recrutare au fost invalidate, având atribuit codul unic de
identificare 3461808, care a fost menționat în anunțul inițial, având dosarul de recrutare invalidat pe
motiv de “Neprezentat la testarea psihologică”.
Celelalte precizări din anunţ rămân nemodificate.
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