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COMISIA DE CONCURS
CENTRUL ZONAL DE SELECȚIE: ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA
SESIUNEA FEBRUARIE-APRILIE 2021

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
Fiecare centru zonal de selecție va afișa în timp util graficul și planificarea candidaților
pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice pe zile, ore și locații de desfășurare.
Recomandăm candidaților să consulte permanent pagina web a ȘCOLII DE AGENŢI DE
POLIŢIE ,,VASILE LASCĂR" CÂMPINA sau a centrelor zonale de selecție pentru informare.
Pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta în
locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/ pașaport,
deja echipați cu echipamentul sportiv necesar, cu cel puțin 30 de minute înainte de
începerea probei și trebuie să fie în măsură să comunice personalului de acces codul unic de
identificare propriu.
Nu se asigură candidaților vestiare/ spații speciale în vederea echipării /dezechipării,
respeciv a păstrării obiectelor personale.
Candidații vor purta măști de protecție de unică folosință și vor fi supuși triajului
epidemiologic (care va cuprinde termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie
respiratorie).
Pentru a evita aglomerare, candidații vor avea asupra lor, completat, Chestionarul
Coronavirus, document ce se poate descărca de pe site-ul oficial al școlii, secțiunea
ADMITERE 2021.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie
să depășeasă 37,3°C);
b) obsevarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent,
stare generală modificată).
În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării
temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/ și prezența altor
simptome respiratorii, candidatului nu i se permite accesul în incintă.
Proba se execută în ținută sportivă decentă, adecvată condițiilor specifice oferite de o sală
de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).
Indiferent de cauze/ motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări
sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența
acestuia, contestații sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audio video a concursului.
Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanțuri, cercei
mari, inele, ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare; consumul
alimentelor; continuarea executării exercițiilor după încheierea probelor sportive;
consumul de medicamente și substane dopante care pot modifica performanțele motrice și pot
determina alterarea stării de sănătate fizică și psihică, precum și creșterea riscului producerii de
accidente.
Eventualele neclarități se pot aduce la cunoștința comisiei de admitere la numărul de telefon
0244336251 / 0244336252, int. 22932/ int. 22933 / int.22884/ int.22886.
VĂ DORIM SUCCES !

