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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. 64649 din 10.08.2022 

Exemplar unic 

   

   
 

A N U N Ț  

 
privind prezentarea candidaților pentru susținerea probei practice la concursul pentru ocuparea unui 

număr de 9 (nouă) posturi didactice de execuţie, vacante, la Catedra de Pregătire Juridică și 

Criminalistică, astfel: instructor de poliție principal II, pozițiile 8, 10, 11, 12 13 și 14 și de instructor 

de poliţie principal III, pozițiile 15, 21 și 23 din statul de organizare al Școlii de Agenți de Poliție 

”Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare directă de specialiști cu studii corespunzătoare cerinţelor 

postului  şi care îndeplinesc condiţiile legale 

Comisia de concurs a stabilit susținerea probei practice în zilele de 17.08.2022 și 18.08.2022 

începând cu orele 08.30, astfel: 

- în data de 17.08.2022 
Nr. 

crt. 
Cod concurs candidat Observații 

1.  SAPVLC/CPJC/01  

2.  SAPVLC/CPJC/02  

3.  SAPVLC/CPJC/03  

4.  SAPVLC/CPJC/04  

5.  SAPVLC/CPJC/06  

6.  SAPVLC/CPJC/09  

7.  SAPVLC/CPJC/10  

8.  SAPVLC/CPJC/15  

- în data de 18.08.2022 
Nr. 

crt. 
Cod concurs candidat 

Observații 

1.  SAPVLC/CPJC/18  

2.  SAPVLC/CPJC/19  

3.  SAPVLC/CPJC/20  

4.  SAPVLC/CPJC/21  

5.  SAPVLC/CPJC/23  

6.  SAPVLC/CPJC/30  

7.  SAPVLC/CPJC/31  

8.  SAPVLC/CPJC/32  

 

Proba practică este o probă cu caracter eliminatoriu şi constă în susţinerea unei probleme din 

tema comunicată prin anunțul nr. 64588 din 03.08.2022. Durata probei este de 30 de minute, iar 
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candidatul trebuie să parcurgă toate momentele lecției. 

Proba practică se înregistrează audio şi/sau video. 

În cadrul probei practice, comisia de concurs apreciază calitatea prestaţiei didactice şi a 

proiectului didactic, în baza unei grile de apreciere, care va conţine elementele necesare în vederea 

aprecierii independente. 

Aprecierea rezultatelor finale ale probei practice se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă 

din oficiu. Nota de promovare a probei practice este de minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba 

practică sunt declaraţi "Admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "Respins". 
La următoarea probă a concursului, respectiv la susţinerea testului scris, vor fi planificaţi numai 

candidaţii care au promovat proba practică. 

IMPORTANT 

Candidații se vor prezenta la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile 

Lascăr” Câmpina conform prezentului anunț, în ziua planificată la orele 08.00. 

 

 

   

 

 
 Data afişării: 10.08.2022     

 


