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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 

  

NESECRET 

                      Câmpina 

Nr. 64831 din 03.09.2022 

Ex. unic 

COMISIA DE CONCURS 

  A P R O B 

TRANSMITEREA PRIN INTERNET 

DIRECTORUL ŞCOLII, 

Comisar-șef de poliţie 

 
Dr. TACHE Vasile  

 

ANUNŢ 

 
cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului organizat 

 pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi didactice de execuţie, vacante, la Catedra de Pregătire 

Polițienească, astfel:  instructor de poliție principal II, pozițiile 49, 50 și 51, de instructor de poliţie 

principal III, poziția 55 și de instructor de poliţie principal IV, poziția 56 din statul de organizare al 

Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare directă din sursă externă a 

persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

 

Nr. 

crt. 
Cod concurs NOTA Observaţii 

1. SAPVLC/CPP/01 8,80 ADMIS 

2. SAPVLC/CPP/02 9,85 ADMIS 

3 SAPVLC/CPP/03 10 ADMIS 

4 SAPVLC/CPP/06 8,35 ADMIS 

5 SAPVLC/CPP/07 8,95 ADMIS 

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba scrisă pot fi formulate o singură dată 

şi depuse în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la această probă. Contestaţiile se depun 

online la adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro. 

Se poate contesta numai nota proprie. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 

zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de internet a 

instituţiei de învăţământ, secţiunea Informații publice, Posturi vacante. 

 

Preşedinte: comisar-şef de poliţie CIUPAGEA Bogdan                   ___________ 
                                                                                                

Secretar: comisar-şef de poliţie RUS Elena-Victoria              _____________ 

 
Data afișării: 03.09.2022, ora : 15:45 


