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A N U N Ţ 
 

privind organizarea/planificarea la proba scrisă a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ 
condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) 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,prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu  
studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale 

 

În atenţia candidaţilor, prezentaţi în Tabel, ale căror candidaturi au fost validate la 
concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
(D.E.P.A.B.D.) 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, după cum 
urmează: 

 

1. Ofiţer principal I – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor ARAD, poziţia 9 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), post prevăzut 
cu gradul profesional de comisar de poliţie; 

2. Ofiţer principal I – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor BACĂU, 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), post prevăzut 
cu gradul profesional de comisar de poliţie, prin încadrare directă din sursă externă a 
persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile 
legale: 
 

 

Nr. 
crt. 

UNITATE 
RECRUTARE STRUCTURA 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

1.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3462880 

2.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463213 

NESECRET 
BUCUREŞTI 
Exemplar unic 
Nr. ex. redactate 1 
 
Nr. 3480839 
Data: 28.01.2022 
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Nr. 
crt. 

UNITATE 
RECRUTARE STRUCTURA 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

3.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463215 

4.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463261 

5.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463146 

6.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463174 

7.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463176 

8.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463218 

9.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463260 

10.  D.E.P.A.B.D. 

Structurile Judeţene de 
Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 

(Arad şi Bacău) 

3463276 

 
 Candidații înscriși şi ale căror dosare au fost validate la acest concurs se vor prezenta 

pentru susținerea probei de concurs, ce va consta într-un test scris (tip grilă), elaborat de 
către Comisia de Concurs din cadrul D.E.P.A.B.D. pe baza tematicii și a bibliografiei stabilite 
în anunţ, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în 
data de 01.02.2022, ora 11:00, la sediul ACADEMIEI DE POLIŢIE „Alexandru Ioan 
Cuza” din municipiul București, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, având asupra lor 
cartea de identitate valabilă și instrumente de scris cu pastă de culoare albastră (sunt interzise 
instrumentele de scris care permit ștergerea și rescrierea). 

Susținerea probei testului scris va fi înregistrată/supravegheată video. 
Având în vedere formalitățile privind accesul în instituție, candidații sunt obligați să 

ajungă în sălile de concurs până la ora 10:15. 
Candidaților care nu sunt prezenți la ora 10:15 în sala de concurs, nu li se va mai 

permite accesul şi vor fi declarați ”NEPREZENTAT”, indiferent dacă se află sau nu în incinta 
instituţiei unde se susţine proba. Atragem atenția candidaților de a-și lua toate măsurile pentru 
a se prezenta din timp la sediul menţionat mai sus, astfel încât să nu se creeze aglomerare la 
punctul de intrare și pentru a se putea efectua, în timp util, toate formalitățile. 
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Accesul candidaților în sălile de concurs este permis fără mijloace de comunicare 
(telefon mobil, smartwatch, stații emisie recepție etc) și fără alte materiale de informare.  

 
Cu ocazia accesului candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba se va verifica 

dovada că persoanele se află într-una din situaţiile care permit participarea, descrise mai jos, 
pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital 
Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul 
de concurs. 

 
La proba scrisă vor putea participa exclusiv: 

 candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi 
trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 
 

sau 
 

 candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
 

sau 
 

 candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia 
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 
 

sau 
 

 candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. 

  
Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se 

va permite accesul la proba scrisă și procedura de concurs pentru aceștia va înceta. 
 
 În acest context, la proba de concurs vor putea participa exclusiv persoanele care 
îndeplinesc condițiile stabilite. 
 
 Totodată, în contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip 
de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta 
următoarele reguli:  
 menținerea distanțării sociale; 
 purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecţie 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de 
rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în 
incinta unității în care se desfășoară concursul; 

 nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera 
nu dispensează de purtatul măștii. 
 
Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o 

declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă 
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2. 

 
Accesul va fi permis după realizarea triajului prin măsurarea temperaturii corporale cu 

un termometru non-contact. 
Este interzis accesul cu materiale documentare, manuale, cărți, culegeri, formulare, 

rezumate, dicționare, notițe, însemnări etc., precum şi cu telefoane mobile, căști audio, 
smartwatch, precum și cu orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Nu se 
admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. 
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Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea 
din concurs a candidatului/candidaților în cauză. 
 

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, 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 și 25222 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
 
 Candidaţii sunt rugaţi să verifice permanent site-ul instituţiei 
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html. 

 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

 
 

 
 

 


