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TABEL 
 

cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat ocupării funcţiei/postului vacant de 
şef serviciu (funcţionar public cu statut special), specialitatea Resurse umane şi inspecţia 
muncii, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, prevăzut la poziţia 115 în statul de organizare al unităţii,  

cu recrutare din sursă internă şi care au susţinut în data de 15.09.2022, proba 
interviu structurat pe subiecte profesionale - unica probă de concurs 

 

 
  Proba: interviu structurat pe subiecte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

NOTA OBȚINUTĂ 
OBSERVAȚII 

 

1. 3484622 6,05 - 

2. 3484623 7,20 - 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte 
profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, 
respectiv până la data de 16.09.2022 ora 17:00, ce va fi depusă în format electronic (semnată 
și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date sru.depabd@mai.gov.ro. 
 
  În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, contestația 
va fi soluționată de către comisia constituită în acest scop, conform graficului privind 
desfășurarea concursului. 

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Direcţiei pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și se postează pe pagina de Internet a 
unităţii, http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html. Comunicarea conţine motivele care au 
stat la baza adoptării hotărârii. 

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte 
profesionale este definitivă. 

 
Data şi ora afişării : 15.09.2022, ora 17:00.  

 
COMISIA DE CONCURS 

NESECRET 
BUCUREŞTI 
Exemplar unic 
Nr. ex. redactate 1 
 
Nr. 3485022 
Data: 15.09.2022 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 
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