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

TABEL
cu rezultatatul final obţinut de candidat la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei/postului
vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor
şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut la poziţia
45 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
Nr.
crt.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE

NOTA FINALĂ

OBSERVAȚII

1.

3484624

10

ADMIS

ATENŢIE! Candidatul declarat „ADMIS” va prezenta toate documentele în original, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, între orele 08:00-16:00, 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, 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.
Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de
certificare nu se mai realizează.
Nu vor fi acceptate în vederea certificării pentru conformitate documentele în original care
prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă ce nu permit stabilirea autenticităţii
documentului sau care sunt plastifiate.
Notă:
Prezentul tabel a fost afişat după expirarea termenului de depunere a eventualelor
contestaţii privind rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale.
Nu au fost înregistrate contestaţii.
Data şi ora afişării : 16.09.2022, ora 14:30.
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