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A N U N Ţ 

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

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

publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 

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 şi completările ulterioare, ale HG. 

355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În urma activităţii de verificare a îndeplinirii 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, 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. 

 

Comisia de concurs a stabilit următoarele: 
 

Nr. 

crt 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

REZULTAT VERIFICARE 

DOSARE/REZULTAT 

SELECŢIE DOSARE DE 

ÎNSCRIERE 

OBSERVAȚII/MOTIVUL 

RESPINGERII 

1. 3480304 VALIDAT/ADMIS  

2. 3480463 INVALIDAT/RESPINS 

DOSAR INCOMPLET 

Nu a depus la înscriere 

certificatul de naștere al 

soției și al fiecărui copil, 

cazierul judiciar sau o 

declarație pe proprie 

răspundere că nu are 

antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu 

funcția pentru care 

candidează și 

fotografia color 9x12cm 

NESECRET 

BUCUREŞTI 

Exemplar unic 

Nr. ex. redactate 1 
 
Nr.3480571  

Data: 17.01.2022 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 

 
 

COMISIA DE CONCURS 
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Candidatul sus-menționat al cărui dosar de înscriere a fost INVALIDAT/RESPINS și 

care face dovada electronică (prin redirecționare / forward e-mail) că a transmis inclusiv 

documentația la care se face referire în prezentul document (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), este rugat să informeze structura de resurse umane la numărul 

de telefon prevăzut în anunțul de concurs (021/413.54.42, int. 25005, 25115 și 25222), până cel 

târziu la data de 18.01.2022, ora 16:00, pentru ca situația respectivă să fie reanalizată. 

 

COMISIA DE CONCURS 

 


