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TABEL 
 

cu rezultatele finale obținute de candidați ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor 

depuse la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date în data de 07.12.2021, pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de personal contractual, în 

specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor 

Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (București și Maramureș) 

din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare 

directă, pe durată nedeterminată, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale. 

  

Cu data prezentului anunț se aduce la cunoștința candidaților care au formulat contestații la 

proba test scris (tip grilă), susţinută în data de 07.12.2021 cu ocazia desfășurării concursului organizat 

de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), pentru 

ocuparea a 2 (două) posturi vacante de personal contractual, în specialitatea Evidenţa persoanelor 

şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor 

de Date privind Evidenţa Persoanelor (București și Maramureș) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: 

Contestația candidatului având cod unic de identificare 3461903 se admite ca fiind 

întemeiată. 

Totodată, se constată că, în urma analizei contestației formulate de candidatul având cod 

unic de identificare 3461903 și soluționării acesteia, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune 

anularea întrebărilor nr. 19 și 20 din test, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectivele 

întrebări, întrucât exced tematica şi bibliografia anexată anunțului concursului, și în acest sens 

dispune acordarea, din oficiu, a punctajului maxim corespunzător acestor întrebări tuturor 

candidaților. 

Astfel, comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la recorectarea tuturor testelor, și în 

urma acordării punctajului de 0,30 puncte la aceste întrebări candidaților cărora nu le fusese acordat 

inițial, au rezultat următoarele note finale: 
 

Proba: test scris (tip grilă) 
 

S.A.B.D.E.P. București 

Nr. 

Crt. 

Cod unic de 

identificare 

Punctaj obținut la 

proba scrisă 

(test grilă) 

Punctaj obținut la 

proba scrisă 

(test grilă) 

După recorectare 

Observații 

1.  3461740 67 puncte 70 puncte 
Admis proba 

scrisă 

2.  3461893 67 puncte 70 puncte 
Admis proba 

scrisă 

3.  3461903 67 puncte 73 puncte 
Admis proba 

scrisă 
 
 

NESECRET 

BUCUREŞTI 

Exemplar unic 

Nr. ex. redactate 1 
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B.J.A.B.D.E.P. Maramureș 

Nr. 

Crt. 

Cod unic de 

identificare 

Punctaj obținut la 

proba scrisă 

(test grilă) 

Punctaj obținut la 

proba scrisă  

(test grilă) 

După recorectare 

Observații 

1.  3461887 82 puncte 85 puncte 
Admis proba 

scrisă 

2.  3461889 76 puncte 79 puncte 
Admis proba 

scrisă 

3.  3461888 55 puncte 61 puncte 
Admis proba 

scrisă 

4.  3461907 46 puncte 49 puncte 
Respins proba 

scrisă 

5.  3461902 28 puncte 34 puncte 
Respins proba 

scrisă 
 
 Candidaţii declaraţi “RESPINS” la acest concurs nu pot ocupa în baza notei finale 

obţinute, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

  

Notă: 
 
 Prezentul tabel a fost afişat după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor cu privire la 

rezultatele obţinute la proba scrisă. 

 contestaţii depuse: 1 
 

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 

Data şi ora afişării : 09.12.2021, ora 18:00. 

 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 


