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A N U N Ţ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul 

muncii, ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Se completează anunțul nr.3480571 din 17.01.2022, publicat pe site-ul direcţiei la data de 

17.01.2022, referitor la rezultatele la etapa de selecție a dosarelor de candidat în cadrul concursului 

organizat la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

Ministerul Afacerilor Interne, pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului 

vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere în 

construcții), specialitatea Logistic, existent la nivelul Compartimentului Administrativ și Deservire 

(structură subordonată Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), 

prevăzut la poziția 46 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, pe durată 

nedeterminată, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează: 

Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul anunțului, în sensul că, acesta a făcut dovada 

electronică (prin redirecționare / forward e-mail), respectiv a transmis inclusiv documentația la care se 

face referire în anunțul nr.3480571 din 17.01.2022, (la rubrica „Observaţii/ Motivul respingerii”),  

în termenul de depunere a dosarului de recrutare/concurs (respectiv până în data de 14.01.2022, 

orele 16:00). 

Totodată, se rectifică în sensul menținerii privind invalidarea dosarului de recrutare a 

candidatului înscris la concursul sus-menționat, având codul unic de identificare 3480463, acesta 

neîndeplinind condițiile referitoare la vechimea în specialitate/muncă corespunzătoare postului 

pentru care candidează. 
 
Celelalte precizări din anunţ rămân nemodificate. 

 

Data și ora afișării anunțului : 19.01.2022 ora 16.00 
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