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DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ
privind suspendarea concursului organizat în vederea ocupării 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.
268778/371335/147702 din 21.11.2019, ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel
VELA, a aprobat şi dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfăşurare pentru
ocuparea posturilor de conducere şi de execuţie vacante prevazute a fi încadrate cu poliţişti/
cadre militare/ personal civil (funcţionari publici şi personal contractual), în conformitate cu
prevederile art. 63 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs hotărăşte:
Începând de azi 25.11.2019, se suspendă desfăşurarea concursului organizat în
vederea ocupării 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, urmând ca procedura să fie reluată la o dată
ulterioară, care va fi comunicată în timp util.

