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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 

 
SERVICIUL DE MANAGEMENT RESURSE UMANE 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 42669 din 17.11.2021 

Exemplar unic 

  

 

ANUNŢ 
în atenția candidaților declarați ,,ADMIS” pentru ocuparea funcțiilor de 

execuție vacante existente în cadrul Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” – 

Câmpina, care au susținut proba scrisă în data 06.11.2021 
 

 

Candidații declarați ,,ADMIS” la concursurile organizate pentru ocuparea 

funcțiilor de execuție vacante existente în cadrul Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile 

Lascăr” – Câmpina, care au susținut proba scrisă în data 06.11.2021, sunt așteptați la 

sediul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, din Bulevardul Carol I, nr. 

145, mun. Câmpina în perioada 17-24.11.2021 pentru prezentarea în original a 

documentelor transmise în cuprinsul dosarelor de recrutare aferente posturilor pentru care 

au fost declarați ,,ADMIS”.  
 

*(Candidaţii care urmează să susţină interviu de departajare vor fi programaţi ulterior pentru prezentarea în original a 

documentelor mai sus menționate). 
 

Accesul candidaților în unitate se va realiza prin Punctul de Control Acces nr. 1, în 

intervalul orar 08:00-13:00, după ce în prealabil a fost efectuat triajul epidemiologic și s-a verificat 

dovada că persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit accesul în unitate, respectiv: 

- sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-COV-2 și au trecut minimum 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare; 

sau 

- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-COV-2; 

sau 

- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-

COV-2, nu mai vechi de 72 ore; 

sau 

- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

COV-2, nu mai vechi de 48 ore. 
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