MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ex.unic
din 03.11.2020
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
privind reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de
poliţie - ofiţer specialist principal I (programator) la Serviciul Prelucrări şi Acces Date
Operative – Compartimentul prelucrare şi furnizare date operative, din Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă internă,
din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care
îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de
poliţie
Având în vedere faptul că, prin Nota Raport comună a Direcţiei Generale Management
Resurse Umane, Direcţiei Generale Financiare şi Direcţiei Generale Juridice
nr.259.257/364.535/144.188/2020, ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel VELA, a
aprobat unele măsuri în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane din cadrul structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, printre care:
Încetarea aplicabilităţii Notei Raport comuna a Direcţiei Generale Management
Resurse Umane, Direcţiei Generale Financiare şi Direcţiei Generale Juridice privind
ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din Ministerul Afacerilor Interne,
nr.268778/371335/147702/21.11.2019,
Comisia de concurs hotărăşte reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea unui
post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer specialist principal I (programator) la Serviciul
Prelucrări şi Acces Date Operative – Compartimentul prelucrare şi furnizare date operative, din
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă
internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care
îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie,
procedură suspendată la data de 25.11.2019 prin Nota raport comună a Direcţiei Generale
Management Resurse Umane, Direcţiei Generale Financiare şi Direcţiei Generale Juridice nr.
268778/371335/147702/21.11.2019.
ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Examinarea psihologică
Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al
M.A.I. din Municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, data, ora, locul şi
celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare
pe pagina de Internet a D.E.P.A.B.D.
respectiv http://depabd.mai.gov.ro/posturi_
vacante.html, precum și la sediul D.E.P.A.B.D. din municipiul București, str. Obcina Mare nr.2,
sector 6.
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe
pagina de Internet a unității, http://depabd.mai.gov.ro/posturi_ vacante.html, precum și la
sediul D.E.P.A.B.D. din municipiul București, str. Obcina Mare nr.2, sector 6.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde
se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea

permanentă a paginii de internet indicate mai sus şi consultarea avizierului structurii
județene respective.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare
valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Desfăşurarea concursului
Concursul va consta în susţinerea unui test scris (tip grilă) pentru verificarea
cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 09.12.2020, începând cu ora
11:00, la sediul D.E.P.A.B.D. din municipiul București, Str.Obcina Mare nr.2, sector 6.
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza
actului de identitate valabil.
Grila de apreciere, respectiv baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea
probei scrise.
La punctajul final se adaugă un punct din oficiu, astfel obţinându-se nota la testul scris.
Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de
complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00.
Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10.
Rezultatele la concurs se afişează la avizier și pe pagina de internet a unității,
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html.
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă, departajarea
candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu
structurat pe subiecte profesionale, după caz.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs se depun la sediul unităţii
organizatoare, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare la avizierul unităţii (şi nu de
la postarea pe pagina de internet).
Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare la
avizierul unităţii organizatoare şi prin postarea pe pagina de Internet a unității,
http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Interviul nu se contestă.
Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris rămâne definitivă.
Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post
vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în
aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la
condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a D.E.P.A.B.D.,
respective http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, precum şi avizierul unităţii
organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza
prin aceste modalităţi.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe
concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel
încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de
identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare,
dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu

se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a
acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este
posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a
notelor obţinute.
Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021/413.54.42, interior
25115 sau 25192, zilnic între orele 09:00-15:00.

Preşedintele comisiei,

