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. 42171 din 20.10.2021
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
Privind planificarea candidaților în vederea susținerii probei de evaluare a
performanţei fizice în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 3 posturi de
execuţie vacante de agent II la compartimentul Formațiuni de studiu, poziţiile 116/B,
116/C și 116/D din Statul de organizare al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"
Câmpina, prin încadrare directă din sursă externă, a persoanelor cu studii
corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condiţiile legale.
Candidații, din lista de mai jos, ale căror candidaturi au fost validate, pot
participa la proba de evaluare a performanței fizice.
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Cod concurs

SAPVLC/AG/SMPB/01

SAPVLC/AG/SMPB/02

SAPVLC/AG/SMPB/03

Unitate
de
selectie
SAPVLC

SAPVLC

SAPVLC

Detașamentul

Sala
de
sport

Data
testare

Interval
orar

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

24-102021

14:0018:00

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

24-102021

14:0018:00

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

24-102021

14:0018:00

24-102021

14:0018:00

24-102021

14:0018:00

4.

SAPVLC/AG/SMPB/07

SAPVLC

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

5.

SAPVLC/AG/SMPB/08

SAPVLC

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu
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6.

7.

SAPVLC/AG/SMPB/09

SAPVLC/AG/SMPB/10

SAPVLC

SAPVLC

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

24-102021

14:0018:00

Detașamentul nr. 8

Sala de
sport
Cornu

24-102021

14:0018:00

Proba de evaluare a performanței fizice se va susține în data de 24.10.2021,
la Sala de sport a Comunei Cornu, din localitatea Cornu de Jos, str. Aniniș, FN,
jud. Prahova.
Pentru realizarea accesului și a triajului epidemiologic, prezenţa
candidaţilor, la sediul sălii de sport la care au fost repartizaţi, este obligatorie cu
30 de minute înainte de începerea activităţii de examinare, având asupra lor actul
de identitate.
Această probă are caracter eliminatoriu și se desfășoară potrivit normelor şi
baremelor specifice prevăzute în Anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016, privind
activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr.9 din anunțul de
concurs).
Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a
traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a
tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită.
Este declarat "promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de
3'20".
Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe
bază de semnătură.
Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie,
iar candidatul va primi calificativul promovat / nepromovat.
Candidații declarați ”nepromovat” la proba de evaluare a performanțelor
fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.
ATENŢIE! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru
susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi
vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către
candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii
de concurs.
ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii
noului tip de coronavirus – SARS-COV2, se vor respecta următoarele reguli:
1. menținerea distanțării sociale;
2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție
respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de
“Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679!”
B-dul Carol I, nr. 145, mun. Câmpina, jud. Prahova
Cod 105600, tel.0244/ 336251(2); Fax 0244/333650
www.scoalapoliţie.ro e-mail:campina@scoalapolitie.ro

rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în
incinta unității în care se desfăşoară concursul.
3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile.
Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
4. înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere
o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz
elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentrupersonalul-medico-sanitar ).

______________
______________
Data afişării: 20.10.2021
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