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A N U N Ţ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, ale 

Ordinului M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile 

de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ordinului M.A.I. nr.23/2015 privind 

activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările 

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); 
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- 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). 
 

Vă aducem la cunoștință faptul că evaluarea psihologică se va susține în data de 

04.07.2022, ora 08:15, la sediul Centrului de Psihosociologie din municipiul Bucureşti, 

strada Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2. 
 
Candidații se vor prezenta la data şi ora stabilită, respectiv în locul în care au fost 

planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de 

legitimare/identitate valabile (C.I./pașaport) şi 2 pixuri de culoare albastră. 

Menţionăm că, pentru realizarea evaluării psihologice, nu vor fi acceptate 

întârzieri sau reprogramări, candidaţii urmând a se prezenta exclusiv conform 

planificării în data şi ora stabilită. 
 

Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada 

de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru 

același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcții de 

conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor incidente. 

Pentru aceștia se va solicita, Centrului de Psihosociologie al Ministerului 

Afacerilor Interne, verificarea în baza de date şi emiterea unui duplicat al avizului 

valabil, care va fi valorificat în procedura de concurs, la validarea candidaturilor. 
 
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Internet a unității, 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html, precum și la sediul Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din municipiul București, Str. 

Obcina Mare nr.2, sector 6. 

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a 

Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date, http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html. 

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea 

participa la concurs. 
 
Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se 

formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I 

și se depun la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

din municipiul Bucureşti, Str.Obcina Mare nr.2, Sector 6, în termen de 3 zile lucrătoare de la 

luarea la cunoştinţă de către candidați a rezultatului (avizului psihologic), urmând a fi 

înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea 

soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, 

criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale 

căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul 

prevăzut în anunțul de concurs. 
 

 ATENȚIE! 
 
 În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta 

regulile/măsurile de prevenție/protecție sanitară, stabilite potrivit reglementărilor legale 

în vigoare. 
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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 sau 25222, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
 
 Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a 

concursului, să verifice și să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet, 

respective site-ul instituţiei http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, cu privire la 

eventualele modificări privind datele concursului. 
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