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A N U N Ţ  

 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de 

șef catedră (instructor de poliţie specialist IV), prevăzut cu gradul profesional de minim inspector 

principal de poliție, poziţia 85 din statul de organizare al unităţii, la Catedra de Științe Socio-Umane, 

Limbi Străine și Informatică 

 

Vă aducem la cunoștință că în urma programării efectuate de către Centrul de Psihosociologie 

al Ministerului Afacerilor Interne, evaluarea psihologică se va desfăşura în data de 27.08.2021, 

începând cu orele 08.00, la sediul instituției situat în strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, 

Municipiul București. 
Candidații trebuie să se prezinte la data și ora la care au fost planificați pentru susținerea 

evaluării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare. 

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate valabil și stilou/pix cu cerneală/pastă 

de culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea sau rescrierea).  

Accesul candidaţilor în sediul centrului va fi permis exclusiv cu respectarea regulilor  stabilite 

la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul SARS 

CoV 2. 

Rezultatele obținute privind evaluarea candidaţilor vor fi comunicate prin postare pe pagina de 

Internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea 

Informații publice, Posturi vacante. 

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic, candidaturile acestora 

urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244-336251, int. 22995. 
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