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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 

 
COMISIA DE CONCURS 

 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 42111 din 15.10.2021 

Exemplar unic 

   

   

 

 

 
 

 

A N U N Ț  

 

Urmare a verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare și a 

îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul 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, cu 

data prezentului anunț se publică umătoarele:  

 

I . Lista cuprinzând candidații ale căror candidaturi au fost validate și pot 

participa la proba de evaluare a performanței fizice conform anunțului de concurs și 

completărilor ulterioare : 

Nr. 

crt. 
Cod concurs candidat 

Candidatură 

validată / 

invalidată 

Observații 

1. SAPVLC/AG/SMPB/01 
Candidatură 

validată 
- 

2. SAPVLC/AG/SMPB/02 
Candidatură 

validată 
- 

3. SAPVLC/AG/SMPB/03 
Candidatură 

validată 
- 

4. SAPVLC/AG/SMPB/07 
Candidatură 

validată 
- 

5. SAPVLC/AG/SMPB/08 
Candidatură 

validată 
- 

6. SAPVLC/AG/SMPB/09 
Candidatură 

validată 
- 

7. SAPVLC/AG/SMPB/10 
Candidatură 

validată 
- 
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II. Lista cuprinzând candidații ale căror candidaturi au fost invalidate și nu pot 

participa la proba de evaluare a performanței fizice conform anunțului de concurs și 

completărilor ulterioare : 

Nr. 

crt. 
Cod concurs candidat 

Candidatură 

validată / 

invalidată 

Observații 

1. SAPVLC/AG/SMPB/04 
Candidatură 

invalidată 

Dosar incomplet  
( LIPSĂ: autobiografie, tabel 

rude, fotografie, adeverință 

medicală și consimțământ 

informat ) 

2. SAPVLC/AG/SMPB/05 
Candidatură 

invalidată 

Dosar incomplet  
( LIPSĂ: copie carnet muncă 

sau alte documente doveditoare 

care să ateste vechimea în 

muncă și adeverință medicală) 

3. SAPVLC/AG/SMPB/06 
Candidatură 

invalidată 

Dosar incomplet 
( LIPSĂ: autobiografie, tabel 

rude, fotografie, adeverință 

medicală și consimțământ 

informat ) 

 

 

 Procesul de recrutare încetează pentru candidații ale căror candidaturi au 

fost invalidate. 

 Proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura în perioada 21-

29.10.2021, iar ora și locul susținerii acesteia se vor stabili ulterior în funcție de 

numărul candidaților și vor fi comunicate prin postarea unui anunț pe pagina de 

internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapolitie.ro, 

secţiunea Informații publice, Posturi vacante precum și la avizierul unității. 

 

 

   

  
 

 

 

Data afişării: 15.10.2021     
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