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ANUNȚ 
 

privind rezultatele la proba interviu și rezultatele finale obținute de candidați 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 2 (două) posturi vacante de 

personal contractual – Referent II-IA, 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 

 

S.A.B.D.E.P. București 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

Punctajul obținut 

la proba scrisă 

Punctajul obținut 

la  interviu 
Punctaj final Observații 

1.  3461740 70 39  RESPINS 

2.  3461893 70 51,50 60,75 ADMIS 

3.  3461903 73 39  RESPINS 

 

B.J.A.B.D.E.P. Maramureș 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

Punctajul obținut 

la proba scrisă 

Punctajul obținut 

la  interviu 
Punctaj final Observații 

1.  3461887 85 50 67,50 ADMIS 

2.  3461889 79 40,50  RESPINS 

3.  3461888 61 39,50  RESPINS 
 
  ATENŢIE! Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor 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 candidaţilor 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. 

Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor fi încadrați pe o perioadă de probă de 30 de zile 

calendaristice, potrivit prevederilor legale. 

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

alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 
 

Data şi ora afişării: 13.12.2021, ora 19:00. 
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