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. 43205 din 27.12.2021
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
În atenţia candidatului declarat “admis” la concursul pentru ocuparea
postului vacant de agent de poliție la Catedra de Educație Fizică, Autoapărare și
Instrucția Tragerii-agent II, poziţia 84/l din statul de organizare al Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare directă din sursă externă
a specialiştilor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc
condiţiile legale
Evaluarea psihologică va avea loc la sediul Şcolii de Agenți de Poliție ,,Vasile
Lascăr” Câmpina, din municipiul Câmpina , B-dul Carol I, nr. 145, judeţul Prahova, în
data de 29.12.2021, ora 09:00.
Accesul candidatului se realizează prin Punct Control Acces nr. 1 (intrarea
din vecinătatea Muzeului Iulia Haşdreu).
Candidatului care nu este prezent la ora 09:00, la Punct Control Acces nr. 1, nu
i se va mai permite accesul și va fi declarat “neprezentat”.
Candidatul se va prezenta la data, ora și locul în care a fost planificat pentru
susţinerea testării psihologice cu 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 candidatului numai după realizarea triajului
epidemiologic specific prin măsurarea temperaturii corporale cu un termometru noncontact.
Candidatului nu i se va permite accesul în locația destinată evaluării cu bagaje
sau telefoane mobile.
Pentru buna desfășurare a activității, candidatul va 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 evaluarea.
2. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile.
Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
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3. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, la accesul în spațiul destinat desfășurării
activității;
4. respectarea circuitelor de deplasare și a tuturor regulilor de distanțare socială.
5. cu ocazia accesului candidatului în incinta locaţiei în care are loc proba se va
verifica dovada că persoana se află într-una din situaţiile care permit participarea,
descrise mai jos, pe baza unui document scris pe care îl va avea asupra sa, în copie
(certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RTPCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.
La evaluarea psihologică vor putea participa exclusiv:
•

candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să
fi trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
sau

•

candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
sau

•

candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
sau

•

candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

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 !
Rezultatul la evaluarea psihologică va fi postat pe pagina de Internet a a școlii,
respectiv www.scoalapolitie.ro, secţiunea Informații publice. Posturi vacante, și
afișat la avizierul unității.
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