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A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului şi Ordinului 
M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale 
Ministerului Afacerilor Interne, ambele acte normative cu modificări şi completări ulterioare; 

 
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 5 (cinci) 
funcţii de conducere/posturi vacante de şef birou I (funcţionar public cu statut special), 
specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul unor 
Structuri Teritoriale de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă 
internă, din rândul ofiţerilor de poliție ai M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc 
condițiile legale, după cum urmează: 

- şef birou I (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 
administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor ALBA, prevăzut la poziţia 1 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); 

- şef birou I (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 
administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor BIHOR, prevăzut la poziţia 26 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); 

- şef birou I (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 
administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor CARAȘ-SEVERIN, prevăzut la poziţia 62 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); 

- şef birou I (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 
administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor GIURGIU, prevăzut la poziţia 113 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); 

- şef birou I (funcţionar public cu statut special), specialitatea Evidenţa persoanelor şi 
administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor TELEORMAN, prevăzut la poziţia 217 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). 
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Cu data prezentului anunţ se publică TABEL cu rezultatele finale obţinute de către 
candidaţii înscriși la concursul anterior menționat, după expirarea perioadei de depunere a 
contestațiilor, cu ocazia desfăşurării probei interviu structurat pe subiecte profesionale - unica 
probă de concurs, susţinută în data de 14.07.2022, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

COD UNIC DE 
IDENTIFICARE 

STRUCTURA NOTA FINALĂ OBSERVAȚII 

1.  3483620 
B.J.A.B.D.E.P. 

Alba 
9,00 ADMIS 

2.  3483531 
B.J.A.B.D.E.P. 

Alba 
7,70 Respins 

3.  3483467 
B.J.A.B.D.E.P. 

Bihor 
7,60 ADMIS 

4.  3483529 
B.J.A.B.D.E.P. 
Caraş-Severin 

8,70 ADMIS 

5.  3483532 
B.J.A.B.D.E.P. 

Giurgiu 
9,20 ADMIS 

6.  3483606 
B.J.A.B.D.E.P. 

Teleorman 
9,10 ADMIS 

 
ATENŢIE! Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor prezenta toate documentele în original, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, între orele 08:00-16:00, la sediul 
unității de recrutare, respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date din municipiul Bucureşti, Str. Obcina Mare nr.2, Sector 6, în vederea certificării pentru 
conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi 
semnate de către persoana desemnată și de către candidat. 

Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 
Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de 

certificare nu se mai realizează. 
Nu vor fi acceptate în vederea certificării pentru conformitate documentele în original care 

prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă ce nu permit stabilirea autenticităţii 
documentului sau care sunt plastifiate. 

În situația în care candidatul declarat „ADMIS” nu prezintă toate documentele solicitate 
și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor 
și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod 
corespunzător prevederile art. 571 alin. (5) din Ordinul M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de 
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a 
notelor obținute. 
 

Notă: 
  Prezentul tabel a fost afişat după expirarea termenului de depunere a eventualelor 
contestaţii privind rezultatele obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale. 
 
  Nu au fost înregistrate contestaţii. 
 

Data şi ora afişării : 15.07.2022, ora 18:30. 
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