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

NESECRET
BUCUREŞTI
Exemplar unic
Nr. ex. redactate 1
Nr. 3484325
Data: 01.08.2022

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul
organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
(D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I
(administrator baze de date), specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date,
existent la nivelul Serviciului Administrare Sisteme Informatice, Compartimentul Administrare
baze de date din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 67 din Statul de organizare al
unității, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor
postului și care îndeplinesc condițiile legale
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(2), teza I, art.18 alin.(2) din Anexa 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 şi completările ulterioare, comisia de concurs a
constatat în urma activităţii de verificare a îndeplinirii cumulative de către candidaţi a condiţiilor de
participare la concursul organizat la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, pentru ocuparea postului de execuție vacant
anterior menționat, următoarele aspecte:
Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs și ale căror dosare de
recrutare au fost invalidate:
Nr.
crt.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE

REZULTAT
VERIFICARE/
VALIDARE DOSARE

1.

3483926

INVALIDAT

2.

3484024

INVALIDAT

OBSERVAȚII/
MOTIVUL
INVALIDĂRII
Nu îndeplinește condiția prevăzută de
art.27^45 lit.a) din Legea nr.360/2002
privind statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare
declarat «INAPT» la evaluarea
psihologică organizată în acest scop,
pentru ocupare post de ofițer de
poliție/ofițer
Nu îndeplinește condiția referitoare la
studiile corespunzătoare postului pentru
care candidează

Candidații sus-menționați care fac dovada electronică (prin redirecționare/forward e-mail) că
au transmis inclusiv documentația la care se face referire în prezentul document (la rubrica
„Observaţii/Motivul invalidării”), în termenul de depunere a dosarului de recrutare (respectiv
până în data de 15.07.2022, orele 16:00), sunt rugați să informeze structura de resurse umane la
numărul de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021/413.54.42, int. 25115, 25186 și 25222), până
cel târziu la data de 02.08.2022, ora 12:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată.
ATENȚIE! Candidații ale căror candidaturi au fost validate urmează să susțină proba
scrisă în data de 04.08.2022, locul și ora urmând a fi comunicate într-un anunț distinct ce va fi
postat pe aceeași cale.
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