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A N U N Ţ 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi 

Ordinului M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 

de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În atenția candidaţilor recrutaţi din sursă externă și declaraţi „Admis” la 

concursurile organizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării a 3 posturi de execuţie vacante, existente 

la nivelul unităţii (structuri teritoriale), prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor 

cu studii corespunzătoare cerințelor postului care îndeplinesc condițiile legale și care au 

susţinut în data de 04.08.2022, proba: test scris (tip grilă), respectiv au fost declarați ”apt 

psihologic”, după cum urmează: 
 

STRUCTURI TERITORIALE: 
 

1. Ofiţer specialist II (inginer de sistem), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 

administrarea bazelor de date – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor IAŞI, poziţia 143 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de 

administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date); 
 

2. Ofiţer specialist II (inginer de sistem), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 

administrarea bazelor de date – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor OLT, poziţia 180 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de 

administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date); 
 

3. Ofiţer specialist I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor 

de date – Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

BUCUREȘTI, Compartimentul Producție acte informatizate, poziţia 254 din Statul de 

organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa 

persoanelor (subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date). 

Vă aducem la cunoștință faptul că, următorii candidaţi înscrişi în TABEL, sunt 

programaţi să se prezinte în perioada 05.09 – 09.09.2022, la medicul de unitate care are în 

competenţă structura în care este prevăzut postul respectiv, în vederea inițierii procedurilor 

necesare examinării medicale, respectiv deschiderii fișei medicale și, ulterior, a continuării 

demersurilor necesare în vederea finalizării acesteia și a obținerii unui aviz necesar încadrării, 

conform următoarei planificări: 

 

 În perioada 05.09 – 09.09.2022, intervalul orar 08:00-12:00, este programat să se 

prezinte la sediul Centrului Medical Judeţean Iaşi, din municipiul Iaşi, Str. Mihai Costăchescu 

nr.2, județul Iaşi, la medicul de unitate care are în competenţă structura (Biroul Judeţean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor IAŞI) în care este prevăzut 

postul respectiv de ofiţer specialist II (inginer de sistem), specialitatea Evidenţa persoanelor 
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şi administrarea bazelor de date, poziţia 143 din Statul de organizare al structurilor teritoriale 

de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), în vederea examinării medicale, 

candidatul declarat „Admis” la acest concurs, înscris în tabelul de mai jos, care a primit 

următorul cod de identificare: 
 

Nr. 

crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

1.  3484006 

 

 În perioada 05.09 – 09.09.2022, intervalul orar 08:00-12:00, este programat să se 

prezinte la sediul Centrului Medical Judeţean Olt, din municipiul Slatina, Strada Primăverii nr.15, 

județul Olt, la medicul de unitate care are în competenţă structura (Biroul Judeţean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor OLT) în care este prevăzut 

postul respectiv de ofiţer specialist II (inginer de sistem), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 

administrarea bazelor de date, poziţia 180 din Statul de organizare al structurilor teritoriale 

de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), în vederea examinării medicale, 

candidatul declarat „Admis” la acest concurs, înscris în tabelul de mai jos, care a primit 

următorul cod de identificare:  

 
Nr. 

crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

1.  3484007 
 
În perioada 05.09 – 09.09.2022, intervalul orar 08:00-12:00, este programat să se 

prezinte la sediul Direcției Generale de Paşapoarte - Cabinetul Medical de Unitate din 

municipiul București, Strada Nicolae Iorga nr.29, sector 1, în vederea inițierii demersurilor 

necesare examinării medicale de către medicul de unitate care are în competenţă structura 

(Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREȘTI) în 

care este prevăzut postul respectiv de ofiţer specialist I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi 

administrarea bazelor de date, poziţia 254 din Statul de organizare al structurilor teritoriale 

de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), candidatul declarat „Admis” la 

acest concurs, înscris în tabelul de mai jos, care a primit următorul cod de identificare: 
 

Nr. 

crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

1.  3483623 
 

Deschiderea fișei medicale se va realiza doar în baza unei adeverințe medicale emisă 

de medicul de familie, după data de 04.08.2022, conform modelului anexat (Anexa 2). 
 

Candidatul se va prezenta în perioada, intervalul orar şi locul în care a fost 

programat în vederea inițierii demersurilor necesare examinării medicale, având asupra lui 

documentul de identitate valabil (C.I.) şi nu va putea solicita o reprogramare. 
 

Rezultatele la examinarea medicală se afişează pe pagina de Internet a unității, 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html, precum și la sediul Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din municipiul București, Str. 

Obcina Mare nr.2, sector 6. 

În situaţia constatării inaptitudinii medicale, candidatul va fi informat prin e-mail și se 

va aplică în mod corespunzător prevederile art.57^1 alin.(5) din Ordinul M.A.I. nr.140/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi%20vacante.html
http://depabd.mai.gov.ro/posturi%20vacante.html
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uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se va face candidatului clasat pe 

următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 
 
 ATENȚIE! 
 
 În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta 

regulile/măsurile de prevenție/protecție sanitară, stabilite potrivit reglementărilor legale 

în vigoare. 
 

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea probelor de concurs, 

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 declarant „Admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin 

încadrare direct, are obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a 

concursului, să verifice și să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet, 

respectiv site-ul instituţiei http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, cu privire la 

eventualele modificări privind datele concursului. 
 

 

COMISIA DE CONCURS 
 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi%20vacante.html
http://depabd.mai.gov.ro/posturi%20vacante.html
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html

