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. 64633 din 09.08.2022
Ex. unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

privind aducerea la cunoștința candidaților a temei repartizate pentru proba practică, precum
și privind stabilirea datei şi orei susținerii probei practice de către candidații ale căror dosare
au fost validate la concursul pentru ocuparea postului didactic de execuţie vacant de
instructor de poliţie principal II la Catedra de Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția
Tragerii, aria curriculară Educație Fizică și Autoapărare, poziţia 66 din statul de
organizare al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin încadrare directă de
specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

Comisia de concurs a stabilit tema pentru susținerea probei practice din data de
12.08.2022, astfel:
Tema: Forța – calitate motrică a organismului
Problema temei:
1. Dezvoltarea forței generale a organismului.
Forma de activitate didactică: lecție.
Tipul de lecție: de formare și consolidare a priceperilor și deprinderilor motrice.
Durata desfășurării: 100 minute.
Locul desfășurării: Sala nr. 1(Sport).
Proba practică este o probă cu caracter eliminatoriu şi constă în susţinerea unei
secvențe ale acestei activităţi didactice, cu durata de 30 minute. Candidatul trebuie să
parcurgă toate verigile lecției.
Un exemplar al proiectului didactic, întocmit pentru durata unei activități la clasă
(100 minute) se va transmite, exclusiv în format electronic – pdf pe adresa de e-mail
sursaexterna@scoalapolitie.ro, în vederea predării acestuia comisiei de concurs, până cel
târziu la data de 11.08.2022 ora 12.00.
Proba practică se înregistrează audio şi/sau video și se va desfășura, astfel:

Nr.
crt.
1.

SAPVLC/EFAIT/SPORT/02

2.

SAPVLC/EFAIT/SPORT/03

3.

SAPVLC/EFAIT/SPORT/04

4.

SAPVLC/EFAIT/SPORT/07

Cod concurs candidat

Data şi ora
susținerii
12.08.2022
Ora 09,00
12.08.2022
Ora 10,00
12.08.2022
Ora 11,00
12.08.2022
Ora 12,00
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Candidații se vor prezenta la sediul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”
Câmpina, punctul de Control Acces nr. 1, cu minimum o jumătate de oră înainte de ora
stabilită pentru desfășurarea probei practice.
Data afişării: 09.08.2022
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