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R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 

 
COMISIA DE CONCURS 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 42372 din 02.11.2021 

Exemplar unic 

 

 

 

 

 

REVENIRE LA ANUNŢUL NR. 42324 din 29.10.2021 

privind validarea/invalidarea candidaturilor  

pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer specialist I, poziţia 273  

din statul de organizare al unităţii, la Compartimentul Achiziţii Publice 
 

 

Prin prezenta se revine în parte la ANUNŢUL NR. 42324 din 29.10.2021 privind 

validarea/invalidarea candidaturilor pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de  

ofiţer specialist I, poziţia 273 din statul de organizare al unităţii, la Compartimentul 

Achiziţii Publice, ca urmare a constatării existenței unor erori informatice pe parcursul 

procesului de transmitere a mesajelor pe adresa de poștă electronică pusă la dispoziția 

unității în vederea bunei desfășurări a concursului. 

 În acest sens, în urma reverificării mesajelor primite pe adresa de email 

sursaexterna@scoalapolitie.ro, au fost identificate comunicările a 4 (patru) candidați care 

au fost testați în cadrul concursurilor organizate de către alte unități beneficiare, motiv 

pentru care candidaturile acestora sunt considerate VALIDE.  

 Astfel, ,,Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs” se modifică și va avea următorul conținut: 

 
Nr. 

crt. 
Numele și prenumele candidatului 

Candidatură 

validată / invalidată 
Observatii 

1 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/03 INVALIDAT 

Dosar de recrutare incomplet 
(cerificat naștere soț – nu a fost transmis, 

cerificate naștere copii – nu au fost transmise, 

cerificat căsătorie – nu a fost transmis, aviz 

psihologic – ilizibil) 

2 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/33 INVALIDAT 

Nu îndeplineşte condiţiile de 

participare 
(din adeverința eliberată de structura de 

resurse umane reiese faptul că cercetarea 

prealabilă nu este finlizată, iar în urma 

testării psihologice a fost declarat INAPT, 

rezultat rămas final şi în urma depunerii 

contestaţiei) 

3 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/39 INVALIDAT 

NEPREZENTAT  

la testarea psihologică 
(nu s-a prezentat la examinarea psihologică 

și nu a transmis nicio comunicare prin care 

să infromeze despre testarea psihologică a 

acestuia în cadrul altei unități beneficiare) 
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Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se modifică, în 

senul completării acesteia cu următorii candidaţi: 
 

 

Nr 

crt 

Numele și prenumele 

candidatului 

Candidatură 

validată / 

invalidată 

Observaţii iniţiale Observaţii ulterioare 

1 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/05 VALIDAT 
NEPREZENTAT  

la testarea psihologică 

Comunicare TESTARE în 

cadrul IPJ-Vrancea 

2 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/08 VALIDAT 
NEPREZENTAT  

la testarea psihologică 

Comunicare TESTARE în 

cadrul IGPR 

3 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/14 VALIDAT 
NEPREZENTAT  

la testarea psihologică 

Comunicare TESTARE în 

cadrul IPJ-Prahova 

4 SAPVLC/OF/ACHIZIȚII/18 VALIDAT 
NEPREZENTAT  

la testarea psihologică 

Comunicare TESTARE în 

cadrul IPJ-Prahova 
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