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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; 

 

Cu data prezentului anunț se aduce la cunoștința candidaţilor înscrişi la concursul 

organizat în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II, specialitatea Evidenţa 

persoanelor şi administrarea bazelor de date, existent la nivelul Biroului Inginerie de 

Sistem și Comunicații, Compartimentul Inginerie de Sistem din cadrul Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut cu gradul profesional de 

comisar-şef de poliţie, la poziţia 38 în Statul de organizare al unității, 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, testul scris (tip grilă), desfăşurat la 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”-Bucureşti, următoarele aspecte:  

 

Întrucât candidatul recrutat din sursă externă și declarat „ADMIS” la concursul 

organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) pentru ocuparea postului de execuție vacant anterior menționat, având cod 

unic de identificare 3483995, nu s-a prezentat în termenul stabilit de 5 zile lucrătoare de 

la data publicării/postării tabelului cu rezultatele finale obţinute de candidaţi la proba de 

concurs: test scris (tip grilă), după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, 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 depunerii 

documentelor în original și certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor 

documentelor transmise electronic la înscriere, 

Luând în considerare cererea scrisă formulată de către acest candidat și transmisă 

exclusiv în format electronic-online la adresa de e-mail: sru.depabd@mai.gov.ro, prin care 

îşi retrage candidatura pentru ocuparea postului de execuție vacant din motive care ţin 

exclusiv de persoana acestuia, 

Ținând cont de neîndeplinirea acestei condiții  de către candidatul declarat „ADMIS”, 

având cod unic de identificare 3483995, COMISIA DE CONCURS constată încetarea de 

drept a procedurii de recrutare/selecţionare a acestuia și dispune reluarea/prezentarea ofertei 

de ocupare a postului în discuție pentru candidatul clasat pe următorul loc, în ordinea 

descrescătoare a notelor obținute, conform prevederilor art.57
1
 alin.(5) din Anexa nr.3 la 

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

poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 
 

În consecință, candidatul având cod unic de identificare 3483693 este declarat 

„ADMIS” și 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 Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din municipiul Bucureşti, Str. 

NESECRET 

BUCUREŞTI 

Exemplar unic 

Nr. ex. redactate 1 
 
Nr. 3484569 

Data: 12.08.2022 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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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. 
 

În situația în care candidatul declarat „ADMIS” 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, se 

aplică în mod corespunzător reglementările legale incidente. 
 

Celelalte precizări din anunţ nr.3484456 din 05.08.2022 rămân nemodificate. 
  
 Candidaţii declaraţi “RESPINS” la acest concurs nu pot ocupa în baza notei 

finale obţinute, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

 

Notă: 

 Prezentul tabel a fost afişat după expirarea termenului de depunere a documentelor în 

original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor 

transmise electronic la înscriere. 
 

 cereri depuse: 1. 

 

Data şi ora afişării: 16.08.2022, ora 15:00. 
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