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A N U N Ţ 
 
 

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. 3460859 din 18.08.2021, aprobată de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne, 
 

În atenţia candidatului înscris 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 postului vacant de personal contractual, îngrijitor la 

Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI, 

Compartimentul reparaţii şi întreţinere, prevăzut la poziția 279 din statul de organizare al unității, 

prin încadrare directă, pe durată nedeterminată, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale. 
 
Cu data prezentului anunţ se publică TABEL cu rezultatul la examinarea medicală a 

candidatului recrutat/înscris la concursul precizat mai sus, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

REZULTAT EXAMINARE 

MEDICALĂ 
OBSERVAȚII 

1.  3461739 APT MEDICAL  

 

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. 
 
 Candidatul este rugat să verifice permanent site-ul instituţiei 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html. 
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NESECRET 

BUCUREŞTI 

Exemplar unic 

Nr. ex. redactate 1 
 
Nr. 3462508 

Data: 02.12.2021 
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