
   
 
 
 
 
 
 
 

A P R O B   

     A N U N Ț  
privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile 

           organizate de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina 

                     pentru ocuparea posturilor vacante de INSTALATOR, pozițiile 180 și 

182 și a postului vacant de ELECTRICIAN, poziția 184, la Biroul Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, 

   

LA DATA DE 04.02.2022 – ORA 09.00 VOR FI PREZENȚI URMĂTORII 

CANDIDAȚI 
 

Nr. 

crt. 
COD_CANDIDAT 

1.  SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/02 

2.  SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/03 

3.  SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/06 

4.  SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/07 

5.  SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/08 

6.  SAPVLC/BAPI/ELECTRICIAN/01 

7.  SAPVLC/ BAPI/ELECTRICIAN/02 

 

 

NOTĂ: Evaluarea psihologică a candidaților, va avea loc la sediul Şcolii de 

Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, din municipiul Câmpina , B-dul Carol I, nr. 

145, judeţul Prahova. 

Candidații se vor identifica pe baza codurilor din tabel și se vor prezenta la data, 

ora și locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice cu cartea de 

identitate și pix cu pastă albastră / neagră. Nu se admit pixuri/stilouri care permit 

ștergerea și rescrierea. 

Nu se admit reprogramări la evaluarea psihologică. 

R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 

 

                    NESECRET 

              Câmpina 

Nr. 63253 din 02.02.2022 

               



Accesul în unitate va fi permis candidaților numai după realizarea triajului 

epidemiologic specific prin măsurarea temperaturii corporale cu un termometru non-

contact.  

Candidaţilor nu li se va permite accesul, în locația destinată evaluării cu bagaje 

sau telefoane mobile. 

  Cu ocazia accesului candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc evaluarea se va 

verifica dovada că persoanele se află într-una din situaţiile care permit participarea, 

descrise mai jos, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie 

(certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-

PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.  

La evaluarea psihologică vor putea participa exclusiv:  
• candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi 

trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;  

sau  
• candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

sau  
• candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 

sau  
• candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.  

Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus nu 

li se va permite accesul și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.  

Atenție !  

Candidații care nu se regăsesc în prezentul anunţ sau codul de identificare nu este 

corect, vor anunţa telefonic la Serviciul Management Resurse Umane, interior 22995. 

Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a a școlii, 

respectiv www.scoalapolitie.ro, secţiunea Informații publice / Posturi vacante, și 

afișate la avizierul unității. 

 

 

 

 

 

Data afişării: 02.02.2022 
 


