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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 

 
COMISIA DE CONCURS 

 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 42303 din 28.10.2021 

Exemplar unic 

   

   

 

 

 

 

 
 

A N U N Ț  

 
Urmare a verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare și a îndeplinirii de către 

candidaţi a condiţiilor de participare la concursul organizat pentru pentru ocuparea a 3 posturi de 

execuţie vacante de ofițer specialist II, poziţiile 106/a, 106/c  și 116/a din statul de organizare al Şcolii de 

Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, prin încadrare directă din sursă externă, a specialiștilor cu 

studii corespunzătoare cerințelor postului  și care îndeplinesc condiţiile legale, cu data prezentului 

anunț se publică umătoarele:  

 

I. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Candidatură 

validată / invalidată 
Observatii 

1.  SAPVLC/OF/SMPB/02 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 
apărare, ordine publică și securitate națională pentru 

formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

2.  SAPVLC/OF/SMPB/04 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 
apărare, ordine publică și securitate națională pentru 

formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

3.  SAPVLC/OF/SMPB/07 Candidatură invalidată Neprezentat la evaluarea psihologică. 

4.  SAPVLC/OF/SMPB/09 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : autobiografie, tabel cu 
rudele, extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier 

judiciar, adeverință medicală, aviz psihologic, fotografie, 

consimțământ informat ) 

5.  SAPVLC/OF/SMPB/10 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 

formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

6.  SAPVLC/OF/SMPB/13 Candidatură invalidată Neprezentat la evaluarea psihologică. 

7.  SAPVLC/OF/SMPB/16 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 
formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

8.  SAPVLC/OF/SMPB/19 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 

formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

9.  SAPVLC/OF/SMPB/21 Candidatură invalidată Inapt psihologic 

10.  SAPVLC/OF/SMPB/25 Candidatură invalidată 

Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 
formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 
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11.  SAPVLC/OF/SMPB/28 Candidatură invalidată 

- Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care să 

rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 

formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

- Neprezentat la evaluarea psihologică. 

12.  SAPVLC/OF/SMPB/29 Candidatură invalidată Neprezentat la evaluarea psihologică. 

13.  SAPVLC/OF/SMPB/31 Candidatură invalidată 

-  Dosar incomplet ( LIPSĂ : copie a unui act din care 

să rezulte că este absolvent al unei școli din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate națională pentru 
formarea agenților/ subofițerilor/ maiștrilor militari.) 

- Neprezentat la evaluarea psihologică. 

14.  SAPVLC/OF/SMPB/33 Candidatură invalidată Neprezentat la evaluarea psihologică. 

 

II. Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs: 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului 
Candidatură 

validată / invalidată 
Observatii 

1.  SAPVLC/OF/SMPB/01 Candidatură validată - 

2.  SAPVLC/OF/SMPB/03 Candidatură validată - 

3.  SAPVLC/OF/SMPB/05 Candidatură validată - 

4.  SAPVLC/OF/SMPB/06 Candidatură validată - 

5.  SAPVLC/OF/SMPB/08 Candidatură validată - 

6.  SAPVLC/OF/SMPB/11 Candidatură validată - 

7.  SAPVLC/OF/SMPB/12 Candidatură validată - 

8.  SAPVLC/OF/SMPB/14 Candidatură validată - 

9.  SAPVLC/OF/SMPB/15 Candidatură validată - 

10.  SAPVLC/OF/SMPB/17 Candidatură validată - 

11.  SAPVLC/OF/SMPB/18 Candidatură validată - 

12.  SAPVLC/OF/SMPB/20 Candidatură validată - 

13.  SAPVLC/OF/SMPB/22 Candidatură validată - 

14.  SAPVLC/OF/SMPB/23 Candidatură validată - 

15.  SAPVLC/OF/SMPB/24 Candidatură validată - 

16.  SAPVLC/OF/SMPB/26 Candidatură validată - 

17.  SAPVLC/OF/SMPB/27 Candidatură validată - 

18.  SAPVLC/OF/SMPB/30 Candidatură validată - 

19.  SAPVLC/OF/SMPB/32 Candidatură validată - 

20.  SAPVLC/OF/SMPB/34 Candidatură validată - 

21.  SAPVLC/OF/SMPB/35 Candidatură validată - 

22.  SAPVLC/OF/SMPB/36 Candidatură validată - 

23.  SAPVLC/OF/SMPB/37 Candidatură validată - 

 

   

  
 

 

 

Data afişării: 29.10.2021     
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