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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. 42253 din 26.10.2021 

Exemplar unic 

  

A N U N Ț  

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, judeţ 

Prahova, se revine în parte la: 

- Anunțul nr. 42148 din 19.10.2021 privind concursul organizat, cu recrutare din sursă externă, 

pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de personal contractual, de muncitor calificat IV-I (ospătar), 

pozițiile 212, 213, 245 și 254, la Biroul Echipament și Hrănire  

- Anunțul nr. 42167/20.10.2021 privind concursul organizat, cu recrutare din sursă externă, pentru 

ocuparea a 2 (două) posturi de personal contractual, muncitor calificat IV-I (fochist), pozițiile 

190 și 193 la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

- Anunțul nr. 42168 din 20.10.2021 privind concursul organizat, cu recrutare din sursă externă, 

pentru ocuparea a 3(trei) posturi de personal contractual, muncitor calificat IV-I (bucătar), 

pozițiile 224/a, 229 și 232, la Biroul Echipament și Hrănire. 

- Anunțul nr. 42185/21.10.2021 privind concursul organizat, cu recrutare din sursă externă, pentru 

ocuparea a 2(două) posturi de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator), pozițiile 

180 și 182 la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

în sensul că în Secțiunea a II-a Reguli privind înscrierea la concurs, enunțul: ,,Înscrierea 

candidaților se va realiza pe post, menționând poziția din statul de organizare, pentru care 

optează”, se înlocuiește cu: ,,Înscrierea candidaților se va realiza pe structură, urmând ca 

repartizarea candidaților declarați ,,Admis” să se realizeze conform notelor finale obținute, în ordine 

descrescătoare, în limita posturilor scoase la concurs”. 

 

 

 


