
 

A N U N Ț  
privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile 

           organizate de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina 

                     pentru ocuparea unor posturi de ofiţer de la pozițiile 25, 52 și 97 

LA DATA DE 11.10.2021 – ORELE 09
30 

VOR FI PREZENȚI 

URMĂTORII CANDIDAȚI 

 

Nr. 

crt. 
COD_CANDIDAT 

1.  SAPVLC/OF/PJC/01 

2.  SAPVLC/OF/PJC/05 

3.  SAPVLC/OF/PJC/06 

4.  SAPVLC/OF/PJC/07 

5.  SAPVLC/OF/PP/01 

6.  SAPVLC/OF/PP/03 

7.  SAPVLC/OF/SSULSI/97-01 

8.  SAPVLC/OF/SSULSI/97-03 

9.  SAPVLC/OF/SSULSI/97-04 

10.  SAPVLC/OF/SSULSI/97-08 

11.  SAPVLC/OF/SSULSI/97-09 

 

NOTĂ: Evaluarea psihologică a candidaților, va avea loc la sediul Şcolii de 

Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, din municipiul Câmpina , B-dul Carol I, nr. 

145, judeţul Prahova. 

Candidații se vor identifica pe baza codurilor din tabel și se vor prezenta la data, 

ora și locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, cu 

legitimația de serviciu, cartea de identitate și pix cu pastă albastră / neagră. Nu se admit 

pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. 

Nu se admit reprogramări la evaluarea psihologică. 

Accesul în unitate va fi permis candidaților numai după realizarea triajului 

epidemiologic specific prin măsurarea temperaturii corporale cu un termometru non-

contact.  

Candidaţilor nu li se va permite accesul, în locația destinată evaluării cu bagaje 

sau telefoane mobile. 

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.  42036 din 08.10.2021 

               



Pentru buna desfășurare a activității, candidații vor respecta indicațiile 

personalului sub îndrumarea căruia se va organiza evaluarea psihologică, precum și 

regulile privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2: 

1. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de 

rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se 

află în incinta unității în care se desfăşoară concursul. 

2. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. 

Viziera nu dispensează de purtatul măștii; 

3. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie 

răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că 

nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform 

definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP–

 https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ). 

4. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, la accesul în spațiul destinat desfășurării 

activității; 

5. respectarea circuitelor de deplasare și a tuturor regulilor de distanțare socială. 

În cazul în care în urma triajului epidemiologic se constată faptul că temperatura 

înregistrată depăşește 37,3 grade Celsius, candidatului nu i se va permite accesul în 

unitate.  

Atenție !  

Agenții de poliție (candidați) care nu se regăsesc în prezentul anunţ sau codul de 

identificare nu este corect, vor anunţa telefonic la Serviciul Management Resurse 

Umane, interior 044/22908 - sâmbătă și 044/22932 - duminică. 

Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a școlii, 

respectiv www.scoalapolitie.ro, secţiunea: Informații publice/Posturi vacante, și 

afișate la avizierul unității. 

PREȘEDINTE 

Comisar-șef de poliție 

MELINCIANU BEATRICE 

 

SECRETAR 

Comisar-șef de poliție 

MARCU MIHAELA-BEATRICE 

PREȘEDINTE 

comisar-șef de poliție 

CRISTEA TIBERIU-MIHAI 

 

SECRETAR 

Agent-șef principal de poliție 

JILĂVEANU MIRCEA-PETRE 

PREȘEDINTE 

comisar de poliție 

TUREAC ANDY-ROBERTO 

 

SECRETAR 

Agent-șef principal de poliție 

JILĂVEANU MIRCEA-PETRE 

 

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar

