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TABEL 
 

cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) 

posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) din cadrul 

D.E.P.A.B.D., 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, respectiv funcţiile de ofițer specialist principal I şi ofițer specialist I, poziţiile 

85 şi 87 din Statul de organizare al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

 
 
Proba: test scris (tip grilă) 
 

Nr. 

crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

Nota la proba scrisă 

(test grilă) 
Observaţii 

1.  3315388 7,30  

2.  3315561 7,00  

3.  3315176 7,60  

4.  3315305 8,50  
 

DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris, poate formula contestaţie, o singură dată, 

în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor,  respectiv până la data de 22.01.2021 prin transmiterea 

acesteia în format electronic, scanat, la adresa de e-mail:  sru.depabd@mai.gov.ro. 
 
 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 
  
 Contestaţiile 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. 
 
 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este 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. 

 

Data şi ora afişării : 21.01.2021, ora 14:30.  

     

Preşedintele Comisiei de Concurs, 

Ex.unic 

din 21.01.2021  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA PENTRU  EVIDENŢA PERSOANELOR 

ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 
 

COMISIA DE CONCURS 
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