
Pagina 1 din 1 

                   

 

 

 

 

 
 

A N U N Ţ 
 

Se completează/revine în parte la anunțul nr.3480909 din 01.02.2022, publicat pe site-ul 

direcţiei la data de 01.02.2022, orele 15:30, referitor la rezultatele obţinute de candidaţi la concursul 

organizat în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa 

persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Arad şi Bacău), prin încadrare directă din sursă 

externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale 

şi care au susţinut în data de 01.02.2022, proba testul scris (tip grilă), desfăşurat la Academia de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 

În sensul că, se rectifică și se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul acestuia privind 

codul unic de identificare atribuit candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării 

postului vacant de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de 

date, existent la nivelul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor BACĂU, prevăzut la poziţia 22 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), după cum urmează: 
 

Proba: test scris (tip grilă) 
 

B.J.A.B.D.E.P. Bacău: 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 

(test grilă) Observaţii 

1.  3463146 6,40  

2.  3463174 5,20  

3.  3463176 4,60  

4.  3463218 2,80  

5.  3463260 3,70  

6.  3463276 3,70  
 

În acest context, se mențin rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat în vederea 

ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi 

administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de 

Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date (Arad şi Bacău), prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii 

corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale. 
 

Celelalte precizări din anunţ rămân nemodificate. 
 

Data şi ora afişării: 02.02.2022, ora 10:00 
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