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. 63357 din 17.02.2022
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
Urmare a verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare și a
îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul organizat pentru
ocuparea a 2 posturi vacante de personal contractual - INSTALATOR, poziţiile 180 și
182 din Statul de organizare a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, cu
data prezentului anunț se publică:
I.
Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs:
Nr.
crt.

Cod concurs candidat

1.

SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/01

2.

SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/04

3.

SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/05

4.

SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/06

Candidatură
validată /
invalidată
Candidatură
validată
Candidatură
validată
Candidatură
validată
Candidatură
validată

Observații

-

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs:

II.
Nr.
crt.

Cod concurs candidat

Candidatură
validată /
invalidată

1 SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/02

Candidatură
invalidată

2 SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/03

Candidatură
invalidată

Observatii
Dosar incomplet:
-lipsă calificare necesară;
- lipsă rezultat evaluare psihologică;
-lipsă fisă aptitudine în muncă;
-lipsă autobiografie (anexa nr. 4 la
anunţul de concurs )
-lipsă tabel cu rudele (anexa nr. 5 la
anunţul de concurs )
Dosar incomplet:
-lipsă autobiografie (anexa nr. 4 la
anunţul de concurs )
-lipsă tabel cu rudele (anexa nr. 5 la
anunţul de concurs )
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3 SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/07

Candidatură
invalidată

4 SAPVLC/PC/BAPI/INSTALATOR/08

Candidatură
invalidată

Dosar incomplet:
-lipsă fisă aptitudine în muncă;
Inapt psihologic
Dosar incomplet:
-lipsă calificare necesară
- lipsă rezultat evaluare psihologică;
-lipsă fisă aptitudine în muncă;

Data afişării: 17.02.2022
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