MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

NESECRET
BUCUREŞTI
Exemplar unic
Nr. ex. redactate 1
Nr. 3462805
Data: 13.12.2021

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
privind rezultatele la proba interviu și rezultatele finale obținute de candidatul 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

S.A.B.D.E.P. București
Nr.
crt.
1.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE
3461739

Punctajul obținut
la proba practică
92,50

Punctajul obținut
la interviu
62,50

Punctaj final

Observații

77,50

ADMIS

ATENŢIE! Candidatul declarat „ADMIS” va prezenta toate documentele în original, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, la sediul unității de recrutare, respectiv
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din municipiul Bucureşti, Str.
Obcina Mare nr.2, Sector 6, între orele 08:00 - 16:00, în vederea certificării pentru conformitate cu
originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către
persoana desemnată și de către candidat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din
motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat “ADMIS” sau nu prezintă toate
documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru
conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt
autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea
descrescătoare a notelor obţinute.
Candidatul declarat „ADMIS” va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 de zile
calendaristice, potrivit prevederilor legale.
Data şi ora afişării: 13.12.2021, ora 17:00.
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