MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
ADMIȘI
În contextul epidemiologic înregistrat la nivel național, pentru
începerea activităților de învățământ, candidaţii admiși în sesiunea Februarie
– Aprilie 2021 au fost împărțiți în două serii, aceștia urmând a se prezenta
după cum urmează:
SERIA I - formată din clasele 101 – 134 se vor prezenta la şcoală
pentru începerea cursurilor în ziua de marți, 04 mai 2021 (accesul pe la
P.C.A. nr. 2- str. dr. Constantin Istrati), conform următorului grafic:
ORĂ
SOSIRE

ORA 08.00

ORA 10.00

ORA 12.00

ORA 14.00

JUDEŢ ŞI NUMĂR ELEVI
PRAHOVA – 19
DÂMBOVIŢA – 19
BUCUREŞTI – 19
BRAŞOV – 5
BUZĂU – 20
ILFOV – 9
IALOMIŢA – 6
COVASNA – 3
TELEORMAN - 27
ARGEŞ – 81
GIURGIU – 10
CĂLĂRAŞI – 9
VRANCEA – 19
CONSTANŢA - 9
OLT – 46
VÂLCEA – 30
DOLJ – 55
GORJ – 42
BRĂILA – 16
TULCEA – 2
HARGHITA – 1
GALAŢI – 21
MEHEDINŢI – 14
CARAŞ-SEVERIN – 3
CLUJ – 1
BACĂU – 9
VASLUI – 14
IAŞI - 6

TOTAL
ELEVI

127

128

131

129

ORA 16.00

ALBA – 9
ARAD – 9
BIHOR -10
BISTRIŢA-NĂSĂUD – 5
BOTOŞANI – 12
HUNEDOARA – 11
MARAMUREŞ – 13
MUREŞ – 3
NEAMŢ – 19
SIBIU – 3
SĂLAJ – 6
SATU-MARE – 1
SUCEAVA – 18
TIMIŞ - 8

127

ATENȚIE!
Vă rugăm să respectați planificarea stabilită pentru prezența în instituția
de învățământ, având în vedere faptul că la sosirea în unitate urmează a fi
realizată testarea rapidă antigen SARS- Cov – 2.
La prezentarea în unitate, veți avea asupra dumneavoastră:
 cartea de identitate;
 diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original;
 scrisoare medicală de transfer de la medicul de familie;
 cardul de sănătate;
 elevii care au fost depistați pozitiv cu virusul SARS Cov- 2 în ultimele 3
luni să prezinte dovada la intrarea în instituția de învățământ;
 chestionarul Covid – 19 completat (acesta va fi descărcat de pe site-ul
oficial al instituției de învățământ, unde va fi postat);
 livret militar (pentru cei care au satisfăcut stagiul militar);
 echipament sportiv (specific anotimpului);
 umeraşe;
 ustensile pentru igiena personală;
 materiale pentru întreţinerea încălţămintei şi a îmbrăcămintei;
 rechizite şcolare (7 caiete studenţeşti a 100 file și 1 caiet dictando a 48
file fără spire);
 rucsac pentru transportul rechizitelor (de culoare albastru închis sau
negru).

Elevii trebuie să aibă efectuată lichidarea la locul de muncă
(în acest caz cărţile de muncă rămân la domiciliu).

SERIA a II - a - formată din clasele 135 – 168 se vor prezenta la
Inspectoratele Județene de Poliție (unitățile de recrutare) pentru începerea
stagiului de practică în ziua de miercuri, 05 mai 2021, ora 07.30, echipați
în uniforma de serviciu ce a fost distribuită.
ATENȚIE!
Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ sau la
Inspectoratele Județene de Poliție pentru a începe stagiul de practică:
a. cei confirmați cu infecție SARS-Cov-2, aflați în perioada de
izolare la domiciliu;
b. cei care sunt declarați contacți direct cu o persoană infectată
cu SARS-Cov-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină
instituționalizată;
c. cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă
rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă
rezultatele.

Cei care se află în una dintre situațiile de mai sus au
obligația de a înștiința imediat instituția de învățământ la
numărul de telefon 0244/ 336251 sau 0244/ 336252.
ÎN ATENŢIA ELEVILOR!

TELEFOANELE MOBILE
sunt singurele dispozitive ce pot fi introduse pe spaţiul şcolii!
Accesul în unitate cu orice alt tip de sistem informatic, de comunicaţii sau
stocare (notebook, laptop, PC etc.) este INTERZIS
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