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ANUNŢ  
privind organizarea concursurilor în vederea încadrării/ ocupării unor posturi de execuţie 

vacante de ofiţer de poliţie din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date, din structurile subordonate şi structurile teritoriale de administrare a bazelor de date 

privind evidenţa persoanelor, prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie 

din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale,  

prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie  

 MODIFICARE DATĂ ŞI LOCAŢIE / ALTE PRECIZĂRI 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi 

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

de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În referire la Anunțurile nr.  3315058, nr.3315059, nr.3315060, nr.3315061 şi 

nr.3315062 din data de 08.12.2020 privind organizarea concursurilor în vederea încadrării/ 

ocupării unor posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie din Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din structurile subordonate şi structurile 

teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, prin recrutare din 

sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare 

care îndeplinesc condiţiile legale, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, procedură 

aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne prin Nota Raport 

nr.280.049/02.12.2020; 
 
Urmare a măsurilor dispuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se modifică 

datele de desfăşurare a concursurilor stabilite în Anunţurile menţionate, în sensul că 

următoarele concursuri vor avea loc în aceeaşi zi, respectiv data de 21.01.2021, ora 

10.00: 
 

1. Concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura 

de Securitate / C.S.T.I.C. din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, respectiv  ofițer specialist principal I şi ofițer 

specialist I, poziţiile 85 şi 87 din Statul de organizare al D.E.P.A.B.D.,  

2. Concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Management 

Operaţional – compartimentul Analiză din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, respectiv  ofițer specialist I, poziția 100 

din Statul de organizare al D.E.P.A.B.D.,  

3. Concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Juridic şi 

Secretariat – compartimentul Juridic din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date, respectiv ofiţer specialist principal I (consilier 

juridic), poziția 130/a din Statul de organizare al D.E.P.A.B.D.,  

 

Ex.unic 

Nr._________ 

din 11.01.2021  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA PENTRU  EVIDENŢA PERSOANELOR 

ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 
 

COMISIA DE CONCURS 
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4. Concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Achiziţii din 

cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 

respectiv ofițer specialist I, poziția 34 din Statul de organizare al structurilor 

subordonate D.E.P.A.B.D., 

5. Concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Biroul 

Schengen şi Relaţii Internaţionale – compartimentul Schengen din cadrul Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ofițer specialist I şi 

ofițer specialist II, poziţiile 109 şi 110 din Statul de organizare al D.E.P.A.B.D.. 

 

Având în vedere că proba scrisă a fiecărui concurs va avea loc la aceeași dată 

pentru toate posturile scoase la concurs de la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date, candidații înscrişi ale căror dosare de recrutare au fost 

validate vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele 

scoase la concurs. 
 

Atenţie! Candidaţii înscrişi la mai multe concursuri organizate de Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date se vor regăsi în ANEXĂ identificaţi 

cu toate codurile atribuite şi comunicate pe adresa de e-mail. 
 
În acest context, vă aducem la cunoștință faptul că toţi candidații menţionaţi în 

ANEXĂ, înscriși şi validaţi la concursurile precizate anterior, sunt programați să susțină 

testul scris (tip grilă), elaborat de către Comisiile de Concurs din cadrul D.E.P.A.B.D. pe 

baza tematicii și a bibliografiei stabilite în fiecare anunţ, având ca scop verificarea 

cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. 

  

 

IMPORTANT ! 

Proba scrisă din cadrul fiecărui concurs va fi înregistrată/supravegheată video şi 

va avea loc în data de 21.01.2021, începând cu ora 10:00, la sediul ACADEMIEI DE 

POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul București, Aleea Privighetorilor nr. 1-

3, Sector 1. 

 

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisiile de concurs. 
 
Durata de rezolvare a testului scris este de 3 ore. 
 
Aprecierea rezultatelor probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. 
 
Nota de promovare este minimum nota 7,00. 
 
Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. 

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursurilor vor fi aduse la cunoştinţa 

candidaţilor, în timp util, prin postarea unui anunţ pe pagina de internet 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html, precum şi la avizierul unităţii. 

 

Celelalte prevederi cuprinse în anunţurile iniţiale rămân neschimbate. 

 

 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi%20vacante.html
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ANEXĂ la 

Anunţul nr.3457047 din 11.01.2021 
 

Nr. 

crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

1.  
3315240 

3315571 

2.  3315403 

3.  3315483 

4.  
3315563 

3315580 

5.  3315342 

6.  3315481 

7.  3315579 

8.  3315602 

9.  3315520 

10.  3315388 

11.  3315582 

12.  3315525 

13.  3315568 

14.  3315523 

15.  

3315475 

3315476 

3315477 

16.  3315529 

17.  
3315521 

3315596 

18.  
3315385 

3315550 

19.  3315267 

20.  3315575 

21.  3315559 

22.  3315253 

23.  
3315405 

3315406 

24.  3315309 

25.  3315314 

26.  3315587 

27.  3315482 

28.  3315577 

29.  3315547 

30.  3315310 

31.  3315581 

32.  3315470 

33.  
3315572 

3315573 

34.  
3315548 

3315549 
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35.  3315484 

36.  3315256 

37.  3315527 

38.  3315239 

39.  
3315236 

3315561 

40.  3315312 

41.  3315268 

42.  3315316 

43.  3315402 

44.  3315485 

45.  3315176 

46.  3315305 

47.  3315379 

48.  3315468 

49.  3315343 

50.  3315578 

 


