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E R A T A nr. 4 

la Situația candidaților înscriși la concursurile de admitere la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile 

Lascăr“ Câmpina și repartizarea acestora pe centrele zonale de selecție pentru susținerea probei de 

evaluare a performanței fizice, sesiunea octombrie - decembrie 2022 

 

 

 În baza corespondenței cu unitățile teritoriale de selecție, a procesului-verbal de modificare în 

baza de date și în urma verificării dosarelor de recrutare, au fost corectate următoarele erori:  

   
Nr. 

Crt. 
Coduri eronate Coduri corecte 

1.  BR-SPR-LC-1978892 Se corectează cu BV-SPR-LC-1978892 

 
Urmare a informărilor unităților teritoriale de recrutare, le încetează calitatea de candidat la 

concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr“ Câmpina sesiunea octombrie - 

decembrie 2022, următorilor candidați:  

 
Nr. 

Crt. 

Cod unic de identificare al 

candidaților 

Unitatea de 

recrutare 

Centrul zonal de selecție - susținere proba de 

evaluare a performanței fizice 

1.  SB-SVL-LC-82 I.P.J. SIBIU 
Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan“ Cluj-

Napoca 

2.  SB-SVL-LC-89 I.P.J. SIBIU 
Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan“ Cluj-

Napoca 

 
 

 

PREȘEDINTELE 

COMISIEI DE CONCURS 

 

 

SECRETARUL 

COMISIEI DE CONCURS 

 

 

ATENȚIE ! 

Fiecare centru zonal de selecție va afișa în timp util planificarea candidaților pe zile, ore și 

locații de desfășurare. 

Recomandăm candidaților să consulte permanent pagina web a ȘCOLII DE AGENŢI DE 

POLIŢIE ,,VASILE LASCĂR" CÂMPINA sau a centrelor zonale de selecție pentru informare. 

Eventualele neclarități se pot aduce la cunoștința comisiei de concurs la numărul de telefon 

0244336251 / 0244336252, int. 22932/  int. 22933 / int.22884/ int.22886. 


