
 

  

A N U N Ţ 

 
Vă aducem la cunoştinţă faptul că, prin Anunțul nr. 231360 din 24.09.2021, Inspectoratul 

General al Poliției Române a revenit asupra Anunțului nr. 231293 din 23.09.2021 privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Școala de Agenți de Poliție 

”Vasile Lascăr” Câmpina, prevăzut la poziţia 106 din statul de organizare la Serviciul Metodică, 

Planificare și Bibliotecă, specialitatea implementare proiecte, prin încadrare directă din sursă externă 

a unor specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, 

conform precizărilor din anunţul I.G.P.R. postat pe pagina de internet a Poliţiei Române, 

www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa 

http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), astfel: 

 

          La Secţiunea a II - a – Condiţii de participare – prevederile cuprinse la lit. p) (condiţii de 

participare a candidaţilor din sursă externă), respectiv lit. g) (condiţii de participare a agenţilor de 

poliţie), se completează, în acord cu fişele posturilor scoase la concurs, astfel încât acestea vor 

avea următorul conţinut: 

 p) să deţină certificat de competenţă lingvistică/atestat/autorizaţie (valabil/ă) – cunoscător 

nivel minim B1 conform Cadrului European de Referinţă în domeniul Limbilor Străine – doar limba 

engleză, cu excepţia absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalent în 

domeniul limbii engleze. 

 g) să deţină certificat de competenţă lingvistică/atestat/autorizaţie (valabil/ă) – cunoscător 

nivel minim B1 conform Cadrului European de Referinţă în domeniul Limbilor Străine – doar limba 

engleză, cu excepţia absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalent în 

domeniul limbii engleze. 

 De asemenea, la Secţiunea a III - a – Reguli privind înscrierea la concurs - conţinutul 

dosarului de recrutare, la lit. f) (condiţii de participare a candidaţilor din sursă externă), respectiv lit. 

d) (condiţii de participare a agenţilor de poliţie), se completează, astfel încât acestea vor avea 

următorul conţinut: 

 f) copie certificat competenţă lingvistică/atestat/autorizaţie (valabil/ă) – cunoscător nivel 

minim B1 conform Cadrului European de Referinţă în domeniul Limbilor Străine – limba engleză, cu 

excepţia absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul limbii 

engleze. 

 d) copie certificat competenţă lingvistică/atestat/autorizaţie (valabil/ă) – cunoscător nivel 

minim B1 conform Cadrului European de Referinţă în domeniul Limbilor Străine – limba engleză, cu 

excepţia absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul limbii 

engleze. 

             În acest sens prevederile Anunțului Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina 

nr. 41713 din 23.09.2021 care face trimitere la condițiile de participare la concursul sus-

menționat și componența dosarului de recrutare se completează corespunzător modificărilor 

operate prin Anunțul I.G.P.R.. 

Anunţul Inspectoratului General privind organizarea concursului în sistem centralizat 

REPOSTAT se poate accesa şi pe pagina de internet www.politiaromana.ro, secţiunea carieră – 

Posturi scoase la concurs. 

Orice alte modificări privind desfăşurarea concursului vor fi aduse la cunoştinţa 

candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Școlii de Agenți de Poliție ” Vasile 

Lascăr” Câmpina. 
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