
 

ÎN  ATENŢIA  ELEVILOR CARE 
SE VOR PREZENTA ÎN 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PE DATA DE 29.01.2023 

 
Elevii admiși în sesiunea octombrie - decembrie 2023, se vor prezenta 

la şcoală pentru începerea cursurilor în ziua de duminică, 29 ianuarie 
2023 (accesul pe la P.C.A. nr. 2- str. Dr. Constantin Istrati), conform 
următorului grafic: 

 

ORĂ  
SOSIRE JUDEŢ ŞI NUMĂR ELEVI TOTAL 

ELEVI 

ORA 09.00 

ARGEŞ  
BUCUREŞTI  

BRAŞOV  
BRĂILA  
BUZĂU  

CĂLĂRAŞI  
COVASNA  

CONSTANŢA 
DÂMBOVIŢA  

GALAŢI 
GIURGIU  

IALOMIŢA  
ILFOV  

PRAHOVA  
TELEORMAN   

VRANCEA  

 

ORA 11.00 

ALBA  
ARAD  

BACĂU  
BIHOR  

BOTOŞANI  
CARAŞ-SEVERIN  

DOLJ  
GORJ  

HARGHITA  
HUNEDOARA 

OLT  
SIBIU  

TULCEA  

 

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

 



ORĂ  
SOSIRE JUDEŢ ŞI NUMĂR ELEVI TOTAL 

ELEVI 

ORA 13.00 

BISTRIȚA-NĂSĂUD  
CLUJ 
IAŞI 

MARAMUREŞ  
MEHEDINŢI  

MUREȘ  
NEAMŢ  

SATU-MARE  
SĂLAJ  

SUCEAVA 
TIMIȘ  

VASLUI  
VÂLCEA 

 

 

ATENȚIE!  
Vă rugăm să respectați planificarea stabilită pentru prezența în 

instituția de învățământ, având în vedere numărul mare de elevi ce 
urmează a se prezenta. 

 
La prezentarea în unitate, veți avea asupra dumneavoastră: 

 cartea de identitate; 
 diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original; 
 cardul de  sănătate (dacă dețineți); 
 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). 
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     Elevii trebuie să aibă efectuată lichidarea la locul de muncă (în acest caz cărţile de muncă rămân la domiciliu).       Este permis accesul în școală cu alimente care vor fi consumate în data de 29.01.2023.     Elevii vor fi alocați la hrană începând cu 30.01.2023.        Perioada de școlarizare debutează în data de 30.01.2023, în data de 24.02.2023 va avea loc festivitatea de depunere a jurământului militar, iar în data de 27.02.2023 elevii vor începe primul modul al stagiului de practică.  
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ATENȚIE! 
 

NU SE VOR PREZENTA la unitatea de învățământ pentru 
începera cursurilor, CANDIDAȚII CARE NU AU VIZITA MEDICALĂ 
FINALIZATĂ. 

Aceștia se vor prezenta la sediul școlii numai după finalizarea 
evaluării medicale și declararea lor APT  MEDICAL. 
  

 
ÎN ATENŢIA ELEVILOR! 

 

 
TELEFOANELE MOBILE  

sunt singurele dispozitive ce pot fi introduse în instituția de învățământ! 
 

 
Accesul în unitate cu orice alt tip de sistem informatic, de comunicaţii sau 

stocare (notebook, laptop, PC etc.) este INTERZIS!
 

 
 
 
 

 

  
DIRECTORUL  ȘCOLII 




