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TABEL 

 

cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat în vederea ocupării a 4 (patru) 
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 (Arad, Bacău, Satu Mare, Sălaj) din cadrul Direcţiei pentru  
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din  

sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului, care îndeplinesc 
condițiile legale şi care au susţinut în data de 23.11.2021, proba testul scris (tip grilă), 

desfăşurat la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
 

Proba: test scris (tip grilă) 
 

B.J.A.B.D.E.P. Arad 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 
(test grilă) Observaţii 

1.  3461663 4,00  

2.  3461894 - Neprezentat 
 
B.J.A.B.D.E.P. Bacău: 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 
(test grilă) Observaţii 

1.  3461559 7,90  

2.  3461618 6,40  

3.  3461677 - Neprezentat 

4.  3461685 4,30  

5.  3461714 - Neprezentat 

6.  3461720 4,00  

 
B.J.A.B.D.E.P. Satu Mare: 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 
(test grilă) Observaţii 

1.  3461725 - Neprezentat 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 

  

COMISIA DE CONCURS 

NESECRET 
BUCUREŞTI 
Exemplar unic 
Nr. ex. redactate 1 
 

Nr. 3462367 
Data: 23.11.2021 
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B.J.A.B.D.E.P. Sălaj: 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 
(test grilă) Observaţii 

1.  3461508 5,80  

2.  3461535 - Neprezentat 

3.  3461539 7,90  

4.  3461577 - Neprezentat 

5.  3461670 4,60  

6.  3461684 6,70  

7.  3461686 - 
Neprezentat 

8.  3461711 - 
Neprezentat 

9.  3461715 - 
Neprezentat 

10.  3461726 4,30  

 
 
 

DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 
 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris, poate formula contestaţie, o 
singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor,  respectiv până la data de 
24.11.2021, ora 19.45 prin transmiterea acesteia exclusiv în format electronic - online (format 
.pdf sau .jpg / .jpeg, după caz) la adresa de e-mail: sru.depabd@mai.gov.ro. 
 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet 
a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, adresa 
http://depabd.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs 
(adresa http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html). 

În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de apreciere/corectare 
şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara 
tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, comisia de soluţionare a 
contestaţiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru 
respectiva/respectivul întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător 
întrebării/subiectului tuturor candidaţilor. 
 Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare la 
avizierul unităţii organizatoare şi prin postarea pe pagina de Internet a unității, 
http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html. 
 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 
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 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 : 23.11.2021, ora 19.45. 
     

 
COMISIA DE CONCURS: 

 

 


