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NESECRET 

                      Câmpina 

Nr. 64835 din 03.09.2022 

Ex. unic 

COMISIA DE CONCURS 

    

 
ANUNŢ 

 
cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă a concursului organizat 

 pentru ocuparea postului de agent III la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - poziţia 

202/b din Statul de organizare al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, prin 

încadrare directă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului  

și care îndeplinesc condiţiile legale 

 

Nr. 

crt. 
Cod concurs NOTA Observaţii 

1 SAPVLC/BAPI/AGENT/02 - NEPREZENTAT 

2 SAPVLC/BAPI/AGENT/03 - NEPREZENTAT 

3 SAPVLC/BAPI/AGENT/04 5.80 RESPINS 

4 SAPVLC/BAPI/AGENT/05 - NEPREZENTAT 

5 SAPVLC/BAPI/AGENT/08 - NEPREZENTAT 

6 SAPVLC/BAPI/AGENT/09 6.70 RESPINS 

7 SAPVLC/BAPI/AGENT/10 8.20 ADMIS 

8 SAPVLC/BAPI/AGENT/11 - NEPREZENTAT 

9 SAPVLC/BAPI/AGENT/12 6.85 RESPINS 

10 SAPVLC/BAPI/AGENT/15 8.35 ADMIS 

11 SAPVLC/BAPI/AGENT/17 - NEPREZENTAT 

12 SAPVLC/BAPI/AGENT/18 - NEPREZENTAT 

13 SAPVLC/BAPI/AGENT/19 - NEPREZENTAT 

14 SAPVLC/BAPI/AGENT/21 7.75 ADMIS 

15 SAPVLC/BAPI/AGENT/22 4.90 RESPINS 

16 SAPVLC/BAPI/AGENT/24 - NEPREZENTAT 

17 SAPVLC/BAPI/AGENT/25 - NEPREZENTAT 

18 SAPVLC/BAPI/AGENT/26 8.20 ADMIS 

19 SAPVLC/BAPI/AGENT/27 8.35 ADMIS 

20 SAPVLC/BAPI/AGENT/28 7.30 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. 

http://www.scoalapoliţie.ro/
mailto:sursaexterna@scoalapolitie.ro


NESECRET 

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea 

candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor 

obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi 

bibliografia recomandate, care va fi înregistrat audio şi/ video, fiind declarat „admis" candidatul care 

obţine nota cea mai mare. 

Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, la o dată ce va 

fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante, 

precum şi la avizierul instituţiei. 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale 

obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” 

Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante. 

Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă. 

 

 

 


