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ANUNȚ 

 
Urmare a verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul 

organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor de poliție principal II, poziţiile 49, 50 și 51, 

de instructor de poliție principal III, poziția 55 și de instructor de poliție principal IV, poziția 56 din 

statul de organizare al școlii, la Catedra de Pregătire Polițienească, prin încadrare directă din sursă 

externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile 

legale, cu data prezentului anunț se publică lista candidaților ale căror candidaturi au fost validate 

/ invalidate, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Cod concurs 

candidat 

Candidatură 

validată 
Observații 

1.  
SAPVLC/CPP/01 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

2.  
SAPVLC/CPP/02 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal II/III 
 

3.  
SAPVLC/CPP/03 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal II/III 
 

4.  
SAPVLC/CPP/04 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

5.  
SAPVLC/CPP/05 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal II 
 

6.  
SAPVLC/CPP/06 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal II/III 
 

7.  
SAPVLC/CPP/07 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

8.  
SAPVLC/CPP/08 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

9.  
SAPVLC/CPP/09 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 

10.  
SAPVLC/CPP/10 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

11.  
SAPVLC/CPP/11 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 
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Nr. 

crt. 

Cod concurs 

candidat 

Candidatură 

validată 
Observații 

12.  
SAPVLC/CPP/12 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 
 

13.  
SAPVLC/CPP/13 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 

14.  
SAPVLC/CPP/14 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția 

privind absolvirea unui curs de 

inițiere în carieră 

15.  
SAPVLC/CPP/15 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 

16.  
SAPVLC/CPP/16 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 

 

17.  
SAPVLC/CPP/17 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 

18.  
SAPVLC/CPP/18 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 

 

19.  
SAPVLC/CPP/19 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal 

II/III/IV 

 

20.  
SAPVLC/CPP/20 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal IV 
 

21.  SAPVLC/CPP/21 Candidatură invalidată Nu a susținut testarea psihologică 

22.  
SAPVLC/CPP/22 Candidatură invalidată Nu este îndeplinită condiția de 

studii prevăzute în fișa postului 

Nu a susținut testarea psihologică 

23.  

SAPVLC/CPP/23 Candidatură invalidată Dosar incomplet. Nu a transmis 

toate documentele stabilite în 

anunțul nr. 64118 din 29.06.2022 

modificat și completat prin 

anunțul nr. 64237 din 08.07.2022 

24.  
SAPVLC/CPP/24 Candidatură validată pentru postul 

de instructor de poliție principal II 
 

Președinte: comisar-şef de poliţie CIUPAGEA Bogdan ________________ 

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

Data afişării: 02.08.2022     


