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TABEL 

cu rezultatele obţinute în data de 12.01.2021 la proba eliminatorie de competenţe 

lingvistice (engleză / franceză) susţinută la Institutul de Ordine Publică din M.A.I. de 

candidaţii înscrişi la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării a 2 (două) 

posturi vacante de ofiţer specialist I, respectiv ofiţer specialist II în cadrul Biroului Schengen 

şi Relaţii Internaţionale – a. Compartimentul Schengen  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 

 

Cod identificare 
OPŢIUNE LIMBĂ 

STRĂINĂ 

 

Rezultat 

 

3315483 Limba franceză ADMIS 

3315342 Limba engleză ADMIS 

3315579 Limba engleză ADMIS 

3315475 Limba engleză NEPREZENTAT 

3315521 Limba engleză ADMIS 

3315405 Limba engleză NEPREZENTAT 

3315314 Limba engleză RETRAS 

3315549 Limba engleză ADMIS 

3315268 Limba engleză RESPINS 

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultat se formulează în scris, în nume 

personal și se adresează Institutului de Ordine Publică al M.A.I.. şi se transmit în format 

electronic, scanat, la adresa de e-mail:  sru.depabd@mai.gov.ro.  

Candidatul nemulţumit poate formula contestaţie o singură dată, în termen de 24 de 

ore de la afişarea rezultatelor,  respectiv până la data de 13.01.2021 . 
  
 Contestaţiile se soluţionează de către subcomisia constituită în acest scop, în termen 

de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere iar rezultatele sunt comunicate 

candidaţilor prin postare pe pagina de Internet a unității, http://depabd.mai.gov.ro/posturi 

vacante.html. 

 Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din 

motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori) se vor afişa în 

timp util pe pagina de internet: 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. 25222 sau 25005. 

 Candidaţii sunt rugaţi să verifice permanent site-ul instituţiei 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html. 

 

 Data şi ora afişării : 12.01.2021, ora 16:00.      

Ex.unic 

Nr.3457089 

din 12.01.2021  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA PENTRU  EVIDENŢA PERSOANELOR 

ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 
 

COMISIA DE CONCURS 
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