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R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 

 
COMISIILE DE CONCURS 

 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 43126 din 21.12.2021 

Exemplar unic 

   

   
 

A N U N Ț  

 

În atenţia candidaţilor, prezentaţi în Anexă, ale căror candidaturi au fost validate la 

concursurile organizate la nivelul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, pentru 

ocuparea unor posturi de ofițeri/agenţi de poliție, cu personal recrutat prin încadrare directă din 

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

condiţiile legale 

  

Proba scrisă pentru candidaţii menţionaţi în Anexă se va susţine în data de 23.12.2021, la 

sediul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina din Bd. Carol I nr. 145, municipiul 

Câmpina, judeţul Prahova, cu acces pentru candidaţi din strada dr. Constantin Istrati, Punctul de 

Control Acces 2, începând cu ora 7:30. 

Candidații sunt obligați să ajungă în sălile de concurs până la cel târziu ora 10:15. 

Candidaților care nu sunt prezenți la ora 10:15 în sala de concurs, nu li se va mai permite 

accesul şi vor fi declarați ”NEPREZENTAT”, indiferent dacă se află sau nu în incinta instituţiei 

unde se susţine proba. Atragem atenția candidaților de a-și lua toate măsurile pentru a se prezenta 

din timp la sediile menţionate mai sus, astfel încât să nu se creeze aglomerare la punctul de intrare și 

pentru a se putea efectua, în timp util, toate formalitățile. 

Cu ocazia accesului candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba se va verifica dovada 

că persoanele se află într-una din situaţiile care permit participarea, descrise mai jos, pe baza unui 

document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat 

şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs. 

  La proba scrisă 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 
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 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. 

Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus nu li se va permite 

accesul la proba scrisă și procedura de concurs pentru aceștia va înceta. 

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecţiei participanţilor la activitate, 

candidaţii sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri: 

 purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată durata  

prezenţei în sediul unității de învățământ(pentru evitarea situaţiilor neprevăzute candidaţii sunt obligaţi 

să aibă asupra lor o mască de rezervă). 

În cadrul probei scrise, candidații vor avea asupra lor doar documentul de identitate valabil (carte 

de identitate, permis de conducere sau paşaport) şi 2 pixuri de culoare albastră (nu se admit schimburi 

între participanţi). Este interzis accesul cu materiale documentare, manuale, cărți, culegeri, formulare, 

rezumate, dicționare, notițe, însemnări etc., precum şi cu telefoane mobile, căști audio, ceasuri 

inteligente, precum și cu orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Nu se admit 

pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. 

Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a 

candidatului/candidaților în cauză. 

 

Data afişării: 21.12.2021     
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ANEXĂ 

    
REPARTIZARE CANDIDAŢI PE SĂLI LA  

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA 

    

    

    
NR. 

CRT. 
COD CANDIDAT SALA STRUCTURA CONCURS 

1 
 

SAPVLC/EFAIT/02 

Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 5 
Catedra Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția Tragerii 

2 SAPVLC/CPJC/01 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 4 
Catedra de Pregătire Juridică şi Criminalistică 

3 SAPVLC/OF/API/01 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 3 
Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

4 SAPVLC/BCI/01 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

5 SAPVLC/BCI/02 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

6 SAPVLC/BCI/03 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

7 SAPVLC/BCI/04 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

8 SAPVLC/BCI/05 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

9 SAPVLC/BCI/06 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

10 SAPVLC/BCI/07 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 

11 SAPVLC/BCI/08 
Pavilion 42-10-39,  

Săli predare (P), Sala 2 
Biroul Comunicații și Informatică 
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