MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ex. unic
din 25.10.2019
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării
posturilor vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Argeş, Bacău, Galaţi, Gorj,
Hunedoara, Satu-Mare şi Vaslui, prin încadrare directă.
Cu data prezentului anunţ se publică lista candidaţilor care nu îndeplinesc
condiţiile de participare din punct de vedere al studiilor la concursul organizat de
D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019, în vederea ocupării unui număr de 7 (şapte) posturi
vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Nr. crt.
1.
2.

Numele şi prenumele
candidatului
DABU VASILECĂTĂLIN
IACOB RICEARDLEONARD

Observaţii
Candidatul nu are studiile necesare ocupării postului
vacant, menționat în Anunțul de Concurs
Candidatul nu are studiile necesare ocupării postului
vacant, menționat în Anunțul de Concurs

NOTĂ: Conform art. 30 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi
completările ulterioare, ,,La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot
participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de
recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare
de recrutare sunt complete, corect întocmite şu au fost depuse în termenul prevăzut în
anunţul de concurs.”
Aspectele sus-menţionate au făcut obiectul analizei comisiei de concurs şi au fost
consemnate în procesul-verbal nr. 3514148 din 25.10.2019.
Vă reamintim că, toţi candidaţii sunt rugaţi să verifice permanent site-ul
instituţiei http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html.
Pentru nelămuriri vă puteţi adresa telefonic la nr. de telefon 021.440.24.40 sau
021.440.27.70, int. 25115.
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