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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. 42773 din 23.11.2021 

Exemplar unic 

 

ANUNȚ 
privind tabelul cu rezultatele finale obţinute la proba practică 

la concurs organizat pentru ocuparea unui număr de 3 (trei) posturi de personal contractual, de 

muncitor calificat IV-I (BUCĂTAR), pozițiile 224/a, 229 și 232 din statul de organizare al Şcolii de 

Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, la Biroul Echipament și Hrănire 

 
Nr. 

crt. 
Codul candidatului Nota obţinută Observaţii 

1 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/02 8,96 ADMIS 

2 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/03 8,06 ADMIS 

3 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/04 4,46 RESPINS 

4 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/05 8,96 ADMIS 

5 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/06 5,66 ADMIS 

6 ȘAPVLC/PC/BEH/BUCĂTAR/07 6,20 ADMIS 
 

PROBA INTERVIU SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 24.11.2021 LA ORA 11.00, 

IAR CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIS LA PROBA PRACTICĂ  SE VOR PREZENTA 

LA ORA 10.30 LA SEDIUL ȘCOLII DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR”, 

PUNCTUL CONTROL ACCES NR. 1. 

 

Înaintea susținerii probei interviu, participanții trebuie să facă dovada că: 

- sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-COV-2 și au trecut minimum 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare; 

sau  

- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-COV-2;  

sau  

- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-COV2, nu 

mai vechi de 72 ore;  

sau  

-prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARSCOV-

2, nu mai vechi de 48 ore. 

Termenele de mai sus se calculează la data și ora susţinerii probei interviu. 

 

Accesul candidaților în unitate se va realiza prin Punctul de Control Acces nr. 1, începând cu 

ora 10:30, după ce în prealabil a fost efectuat triajul epidemiologic și s-a verificat dovada că 

persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui 

document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital COVID 19, printat sau 

dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs. 

Candidaţilor care nu fac dovada că se află într-una din situaţiile de mai sus, nu li se va 

permite accesul la testare, iar procedura de concurs pentru aceştia va înceta. 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus -

SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării testării, se vor respecta următoarele reguli:  

- menţinerea distanţării sociale;  

- purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului si a gurii, a măștii de protecţie 

respiratorie.  

http://www.scoalapoliţie.ro/
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Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă.  

Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii 

în care se desfăsoară proba. 

Nu se admite accesul în incinta cu măsti de bumbac sau alte materiale textile.  

Viziera nu dispensează de purtatul măstii. 

Înaintea susţinerii probei, candidatul va semna pe proprie răspundere o declaraţie din care să 

rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu 

SARS-COV-2 (conform definiţiei de caz elaborată de CNSCBT/INSPhttps://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-

pentru-personalul-medico-sanitar).
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