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A N U N Ț 

 
  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 27^34 lit. c), art. 27^37 alin. (1), art. 

27^39 - art. 27^41 și art. 27^43 - art. 27^45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140 din 02.09.2016, privind 

activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor  

Interne, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie 

în M.A.I, precum şi cele ale adresei IGPR-DMRU nr. 224386/08.02.2021, 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, cu sediul în municipiul Câmpina, B-dul 

Carol I nr. 145, judeţul Prahova, organizează  

 

CONCURS: 

pentru ocuparea postului de execuție vacant de instructor de poliţie principal IV, poziţia 

84/h din statul de organizare al unităţii, la Catedra de Educație Fizică, Autoapărare și 

Instrucția Tragerii, Compartimentul Operațiuni pregătire de luptă, aria curiculară 

Instrucția tragerii;  

prin trecerea agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialității postului în corpul 

ofiţerilor.  

Poate participa la acest concurs, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă 

îndeplineşte cerințele de ocupare, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului, precum şi 

condiţiile legale:  

-  este absolvent cu diplomă de licenţă sau echivalentă al unei instituţii de învăţământ  

superior, astfel:  

 

1. PREGĂTIRE DE BAZĂ:  

1.1 pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: absolvent cu 

diplomă de licenţă şi absolvent al unui master/curs postuniversitar în specialitatea postului 

didactic, totalizând minimum 240 de credite (ECTS)  

SAU 

1.2 pentru cei care au absolvit studii universitare înainte de ciclul Bologna: absolvent 

cu diplomă de licență în specialitatea postului didactic sau absolvent cu diplomă de licență cu o 

altă specialitate decât specialitatea postului didactic și absolvent al unui curs postuniversitar în 

specialitatea postului didactic cu durata de minimum 6 luni / 30 de credite (ECTS);  
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2. curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002, cu 

excepţia cadrului didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, pe care îl va urma după 

încadrare, în termenul legal; 

3. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE:  

3.1. Diplomă de licenţă în unul din următoarele domenii fundamentale de știință: științe 

juridice ori științe militare și informații  

SAU  

3.2 Studii de masterat în ramura de știință: științe juridice sau în domeniul de studii 

universitare de masterat ordine publcă și siguranță națională; 

- să aibă cel puţin 1 an vechime ca instructor sau cel puţin 3 ani vechime în M.A.I. sau să 

fiecadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în specialitate pentru postul de instructor de poliţie 

principal IV, poziţia 84/h din statul de organizare al unităţii ; 

- să deţină/ să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul de secretizare 

Secret de serviciu;  

- este apt din punct de vedere medical potrivit baremelor medicale din Ministerul 

Afacerilor Interne;  

- este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;  

- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;  

- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 

27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;  

- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;  

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, 

prevăzute în prezentul anunţ.  

După numirea în funcţie instructorul este obligat să urmeze, în termen de un an, cel puţin 

una dintre următoarele forme de pregătire psihopedagogică şi metodică:  

a) program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică;  

b) curs de formare formatori, organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi/ acreditaţi 

A.N.C. sau organizat de structura de specialitate din cadrul M.A.I.;  

c) curs de evaluator de competenţe organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi/ 

acreditaţi A.N.C.;  

d) master didactic.  

Face excepţie de a urma cel puţin una dintre formele de pregătire psihopedagogică şi 

metodică, instructorul care face dovada:  

a) definitivării în învăţământ;  

b) absolvirii unor forme de pregătire psihopedagogică (minimum nivel I) prevăzute de legislaţia 

anterioară intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

c) deţinerii titlului de doctor în ştiinţe în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare a 

funcţiei didactice îndeplinite;  

d) absolvirii, anterior numirii în funcţia didactică, a cel puţin uneia dintre formele de pregătire 

psihopedagogică şi metodică;  
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Reguli privind înscrierea la concurs  

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea postului din cadrul structurii (ex. Vă 

rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile 

Lascăr” Câmpina, pentru ocuparea postului de instructor de poliţie principal IV, poziția 84/h din 

cadrul Catedrei de Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția Tragerii, Compartimentul 

Operațiuni pregătire de luptă, aria curiculară Instrucția tragerii), urmând ca repartizarea pe 

post a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea strict descrescătoare a notelor finale 

obținute.  

Înscrierea se realizează, în perioada 10-19.02.2021 (pe data de 19.02.2021 doar până 

la orele 15:30), online la adresa de e-mail campina@scoalapolitie.ro.  

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 

19.02.2021, orele 15:30, nu vor fi luate în considerare.  

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:  

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi 

printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf 

și transmise în format electronic pe adresa de e-mail corespunzătoare fiecărei unități de recrutare 

(candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral); 

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind 

compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, 

Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);  

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea 

transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral 

(corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;  

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur 

e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către 

candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 

MB;  

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional) 

nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul 

/Agent de poliție Popescu Ioan-Dosar de recrutare înscriere concurs instructor de politie II la 

Catedra EFAIT, poz. 84/d).  

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de 

concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa 

numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de 

ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, 

corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga 

răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.  

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de 

documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii 

cererii de la aceeași adresa, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit 

candidatului.  

În situația în care candidatul înscris pentru ocuparea postului vacant din cadrul 

Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, nu primește confirmare în termenul 
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prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Management Resurse Umane la nr. de 

tel 0244/336251 int. 22995, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de 

a se prezenta fizic la sediul şcolii, în vederea clarificării.  

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, 

și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ si transmise împreună la adresa de e-

mail campina@scoalapolitie.ro.  

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin 

orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate 

în considerare.  

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:  

- cererea de înscriere (Anexa nr.2) și C.V. (Europass) (Anexa nr.3)  

- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte 

documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor);(Se vor accepta adeverinţele de studii 

numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea 

studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării 

acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ.); (Cetăţenii 

români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice).  

- copia diplomei/certificatului de absolvire a unei şcoli militare/poliţie pentru cei care 

au încheiat studiile după data de 24.08.2002 sau copia certificatului de absolvire a cursului de 

iniţiere în carieră;  

- copie a actului de identitate;  

- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei si fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum si, după caz, ale hotărârilor judecătoresti privind starea civilă;  

- declaraţia de confirmare a cunoașterii si acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);  

- adeverinţă emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte: 

vechimea ca instructor / în M.A.I.; calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de 

serviciu; că nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau 

art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 

completările ulterioare; că deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate (nivelul de 

secretizare Secret de serviciu); pentru cei încadraţi direct după data de 24.08.2002 că au absolvit 

cursul de iniţiere în carieră. 

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de unitate, care să ateste faptul că este "apt 

din punct de vedere medical potrivit baremelor medicale din Ministerul Afacerilor Interne".  

 

Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate 

nu vor fi înscrişi la concurs.  

 

Reguli privind evaluarea psihologică  

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite în funcţie de numărul de candidaţi şi vor 

fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” 

Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.  
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Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Şcolii de Agenţi de 

Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi 

vacante  

Agenții de poliție declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic, candidaturile 

acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.  

 

Atenţie! Agenții de poliție nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde 

se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a 

paginilor de Internet indicate mai sus.  

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost 

planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.  

 

După finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza 

candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor tuturor 

candidaților.  

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt 

complete şi corect întocmite.  

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea 

certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la 

înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul 

documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.  

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu 

prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în 

situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod 

corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul 

neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe 

următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.  

 

După depunerea dosarelor de recrutare, respectiv după finalizarea activității de evaluare 

psihologică în cazul candidaților – agenți de poliție, comisia de concurs va analiza candidaturile, 

urmând ca listele candidaturilor validate/invalidate să fie publicate, la data de 03.03.2021, pe 

pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, 

secţiunea Informații publice, Posturi vacante. 

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa 

candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina, precum şi la avizierul instituţiei.  
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Desfăşurarea concursului (probele de concurs)  

Concursul se va desfășura la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, cu sediul în 

municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr. 145, judeţul Prahova şi va consta în susţinerea 

următoarelor probe:  

a) proba practică, în data de 09.03.2021;  

b) test scris, care constă în rezolvarea unui test grilă, în data de 13.03.2021.  

Durata fiecărei probe se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate 

și de complexitatea subiectelor, fără a depăși limita maximă de 3 ore.  

 

Proba practică este o probă cu caracter eliminatoriu şi constă în susţinerea unor 

secvențe ale unei activităţi didactice pe o temă aferentă curriculumului, care va fi adusă la 

cunoştinţa candidaţilor, la data specificată în graficul de concurs, prin afişare la avizierul unităţii 

şi prin postare pe pagina de internet www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi 

vacante. Activitatea didactică se desfăşoară în baza unui proiect didactic întocmit pentru 

durata unei activități la clasă (100 min.). Un exemplar al proiectului didactic se transmite, 

exclusiv în format electronic-pdf. pe adresa de e-mail campina@scoalapolitie.ro, în vederea 

predării acestuia comisiei de concurs, până cel târziu la data de 08.03.2021, ora 12:00.  

Proba practică se înregistrează audio şi/sau video .  

Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potențialul de 

utilizare în context profesional a acelor aptitudini și abilități personale care sunt indispensabile 

realizării atribuțiilor postului didactic.  

 

Testul scris va fi înregistrat audio şi/sau video și constă în rezolvarea unui test grilă, 

din tematica şi bibliografia stabilite.  

Varianta de subiecte care urmează să fie administrată se alege, prin tragere la sorți, 

de unul dintre candidați sau, după caz de persoana desemnată pentru a participa în calitate 

de observator la această activitate.  

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10, cu 

mențiunea că 1 punct se acordă din oficiu.  

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.  

Candidaţii, care au promovat proba sunt declaraţi "Admis", iar cei care nu au promovat, 

sunt declaraţi "Respins".  

Rezultatele fiecărei probe de concurs se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la 

sediul şcolii şi prin postare pe pagina de internet a instituţiei de învăţământ - 

www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.  

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba practică sau la testul scris poate 

formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare, la 

secretariatul unității.  

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.  

Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie are drept consecinţă replanificarea 

candidatului si susţinerea din nou a probei practice.  
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Astfel, în cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe 

pagina de internet a instituţiei de învăţământ și prin afișare la avizierul școlii cu privire la ziua, 

ora și locul planificate pentru susţinerea din nou a probei practice.  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen 

de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.  

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afișare la sediul școlii și se 

postează pe pagina de internet a instituţiei de învăţământ. 

Este declarat „Admis" la concurs candidatul care a fost declarat „Admis" la toate probele 

concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris.  

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului didactic de execuţie vacant, mai 

mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe 

eliminatorii, respectiv proba practică, evaluată cu note, este declarat „Admis", candidatul care are 

cea mai mare notă la aceasta.  

În cazul în care situația de egalitate se menține şi după aplicarea acestei prevederi, 

departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui 

interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat audio şi/ video, fiind declarat 

„Admis" candidatul care obţine nota cea mai mare.  

După caz, interviul structurat pe subiecte profesionale se va susţine după expirarea 

termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite la 

testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior pe pagina de internet, precum şi la avizierul 

școlii.  

Rezultatele concursului se comunică candidaţilor prin afişare la sediul şcolii şi prin postare 

pe pagina de internet a instituţiei de învăţământ www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații 

publice, Posturi vacante.  

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale 

pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform 

prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în 

funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.  

ATENŢIE! Modificările care privesc organizarea şi desfăşurarea concursului, intervenite 

din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alţi factori) se vor afişa în timp 

util pe pagina de internet a instituţiei.  

Accesul candidaţilor în sala/sălile de concurs va fi permis exclusiv pe baza actului de 

identitate valabil, după ce în prealabil a fost efectuat triajul epidemiologic.  

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

coronavirus -SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele 

reguli:  

- menţinerea distanţării sociale;  

- purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului si a gurii, a măștii de protecţie respiratorie.  
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Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă. Purtatul 

măstii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unităţii în care se 

desfăsoară concursul;  

- Nu se admite accesul în incinta cu măsti de bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu 

dispensează de purtatul măstii;  

- înaintea susţinerii fiecărei probe de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o 

declaraţie din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie 

specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiţiei de caz elaborată de CNSCBT/INSP-

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

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.  

Serviciul management resurse umane va publica prezentul anunţ prin postare pe Internet, Intranet 

şi prin afişarea la avizierul școlii.  

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244-336251, int. 22995. 
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GRAFICUL DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI 

 

 

 

 

Î N T O C M I T: 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-19.02.2021 până la 

ora 15:30 
Perioada de înscriere la concurs 

22-26.02.2021 Evaluarea psihologică a candidaților 

Până la 01.03.2021 Centralizarea rezultatelor la evaluarea psihologică a candidaților 

Până la 02.03.2021 Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor  

03.03.2021 
Publicarea anunțurilor de validare/invalidare a candidaturilor 

Afişarea temei pentru proba practică 

Până la 08.03.2020, ora 

12:00 

Transmiterea proiectelor didactice în format electronic *pdf , pe 

adresa de e-mail a şcolii 

09.03.2021, ora 08:00 Proba practică 

09.03.2021 Publicarea rezultatelor la proba practică 

10.03.2021 Depunerea contestațiilor la proba practică 

11.03.2021 
Rezolvarea contestațiilor la proba practică 

Replanificarea candidaţilor ale căror contestaţii au fost admise  

12.03.2021 Susținerea probei practice de către candidaţii  ale căror contestații au 

fost admise 

13.03.2021 

Proba scrisă – constă în rezolvarea unui test grilă cu subiecte din 

tematica și bibliografia anexată (ANEXA nr.1) 

Publicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă 

14.03.2021 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 

15-16.03.2021 Rezolvarea contestațiilor la proba scrisă și publicarea rezultatelor 

finale 
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Anexa nr. 1 

 
T E M A T I C A Ş I B I B L I O G R F I A 

pentru ocuparea postului de execuție vacante de instructor de poliţie principal IV  

(poziţia 84/h din statul de organizare al unităţii) din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie  

„Vasile Lascăr” Câmpina, Catedra de Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția Tragerii, 

Compartimentul operațiuni pregătire de luptă 

 

 

I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

POSTLICEALE DIN M.A.I. 

TEMATICA  
1. Principalele atribuţii ale Consiliului profesoral şi ale comisiei metodice.  

2. Catedra – unitatea structurală de bază a unităţii de învăţământ.  

3. Atribuţiile profesorului - instructorului de ordine şi securitate publică.  

4. Atribuţiile dirigintelui.  

5. Documentele de proiectare, organizare, desfăşurare, evidenţă şi evaluare a procesului de 

învăţământ  

6. Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor.  

7. Încheierea situației școlare.  

BIBLIOGRAFIE  
- Ordinul M.A.I. nr. 199 din 15.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

 

II. PSIHOPEDAGOGIE ŞI METODICĂ 

TEMATICA  
1. Principiile procesului de învăţământ:  

- Definirea şi caracterizarea generală a principiilor didactice.  

- Sistemul principiilor didactice.  

 

2. Forme de organizare a procesului de învăţământ:  

- Organizarea procesului de învăţământ pe clase şi lecţii.  

- Lecţia – forma fundamentală de organizare a învăţământului. Tipuri și variante de lecții.  

- Alte forme de organizare a procesului de învăţământ.  

 

3. Metodologia instruirii:  

- Funcțiile metodelor de învățământ;  

- Clasificarea metodelor de învățământ;  

- Descrierea principalelor metode de învățământ (expunerea, conversația, demonstrarea, 

modelarea didactică, învățarea prin descoperire, instruirea prin problematizare, studiul de caz, 

metodele de antrenament, metodele simulative, tehnicile de grup).  

 

4. Mijloace de învățământ:  

- Concept şi clasificare.  

- Funcţiile pedagogice ale mijloacelor de învăţământ.  

- Valenţe pedagogice ale principalelor materiale folosite în transmiterea mesajelor audio – 

vizuale în procesul de învăţământ.  
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5. Evaluarea:  

- Funcțiile evaluării.  

- Evaluarea performanțelor școlare.  

- Cerințele psihopedagogice ale evaluării performanțelor școlare.  

- Strategii de evaluare.  

- Modalități de diminuare a erorilor în evaluarea didactică.  

 

6. Proiectarea activităților didactice  

- Ce este și în ce constă proiectarea didactică.  

- Aspecte practice ale proiectării didactice.  

 

BIBLIOGRAFIE  
- I. Jinga şi E. Istrate, Manual de pedagogie, Editura All Educaţional S.A. Bucureşti, ediţiile: 

1998/ 2001/ 2006, 2008  

 

III. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE 

TEMATICA: 
 Portul uniformei:  

  -Reguli generale;  

 -Descrierea şi portul uniformelor;  

 -Portul uniformei în diferite situaţii.  

 Structuri militare:  

 -Organizarea structurilor militare;  

 -Gradele militare;  

 -Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în unitate şi subunitate.  

Activitatea zilnică în unitate:  

 -Programe şi activităţi;  

 -Sănătatea, cazarea şi hrănirea;  

 -Rapoarte personale;  

 -Învoiri, permisii, concedii.  

 Instrucția de front fără armă;  

 Instrucția de front cu armă;  

 Protecția individuală împotriva mijloacelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare 

(C.B.R.N.):  

- Surse de risc C.B.R.N.;  

  - Mijloace de protecţie individuală;  

 

  Topografie militară:  

- Terenul şi importanţa lui în luptă;  

 -Instrumente de orientare şi observare;  

 

 Reglementări privind armamentul individual şi muniţia din dotare:  

  - Noţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor;  

  - Clasificarea armamentului.Elemente constructive comune ale armamentului;  

  - Muniţia - clasificare, compunere;  

  - Portul şi păstrarea armamentului şi muniţiei din dotare.  
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  Cunoaşterea pistolului calibru 7,65 mm model 1974:  

- Destinaţie şi caracteristici tehnico - tactice;  

  - Părţi componente şi principiul de funcţionare;  

  - Demontarea şi montarea;  

  - Incidente de tragere, cauze şi remediere;  

 - Întreţinere.  

 

 Cunoaşterea pistolului mitralieră:  

- Destinaţie şi caracteristici tehnico - tactice;  

-  Părţi componente şi principiul de funcţionare;  

-  Demontarea şi montarea;  

-  Incidente de tragere, cauze şi remediere;  

-  Întreţinere.  

 

Noţiuni de balistică:  

-  Balistica interioară;  

-  Balistica exterioară;  

-  Influenţa condiţiilor de tragere asupra traiectoriei glonţului.  

 

 Organizarea, pregătirea şi executarea tragerii în poligon:  

-  Principii generale;  

-  Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor individuale  

- de tragere;  

-  Reguli şi măsuri de siguranţă;  

-  Organizarea poligonului pentru tragere.  

 

 Reguli şi operaţiuni de tragere asupra obiectivelor:  

-  Reguli de tragere;  

-  Operaţiuni de tragere.  

 

- BIBLIOGRAFIE:  
-  Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată ;  

-  Legea 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea Nr. 346/21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, 

republicată;  

-  Legea nr. 384/ 10.10.2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 485 din 2008 privind aprobarea Regulamentului 

general pentru trageri al M.A.I. cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul Nr. 236 din 30.09.2009, privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi  

portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind 

echiparea polițiștilor publicat în M.Of. nr.740 din 30.10.2009, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordinul M.A.I. nr.152 din 06.07.2010 pentru modificarea ordinului vicepriministrului, 

ministrului afacerilor interne nr.236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru 

compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea 

normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în M.Of.nr.502/20.07.2010, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul instrucției de front R.G.- 5 /2009;  

http://www.scoalapoliţie.ro/


“   “Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679!” 

B-dul Carol I, nr. 145, mun. Câmpina, jud. Prahova 

Cod 105600, tel.0244/ 336251(2); Fax 0244/333650 

                                                 www.scoalapoliţie.ro  e-mail:campina@scoalapolitie.ro                                                           Pagina 13 din 17 

- Dispoziția I.G.P.R. nr.40/27.03.2020 pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției 

Române;  

- Topografie militară pentru maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați;  

- C-8 Instrucțiuni pentru cunoașterea și folosirea mijloacelor de protecție infividuală;  

- Instruire militară și utilizarea armamentului – note de curs, ediția a II-a.  

 

Comisia de concurs: 
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Anexa nr. 2 

 
Cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de ofiţer de poliţie, prin modalitatea 

trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

instituţiilor de învăţământ superior 

 

 

DOMNULE DIRECTOR, 

 
 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, 

fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data 

de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, 

cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, 

eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu 

domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada 

______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se 

menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________ 

_______________________________________________________, forma de învăţământ 

_________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă) la_______________________ 

_____________, starea civilă ________________, cu serviciul militar ____________, la arma 

___________, trecut în rezervă cu gradul _______________ . 

 Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina în vederea încadrării postului vacant de execuție de ofiţer de poliție, 

instructor de poliţie principal III, la ____________________________________________ 

_____________________________________________________________, poziţia _______. 

  

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs. 
 

 Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu  

prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  cu modificările și completările 

ulterioare. 
 
 

 

 

Data______________           

                                                                                                  Semnătura_______________ 

TELEFON: _________________ 
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Anexa nr. 3 
 

   

   
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

Telefon  Fix Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate  
  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea 
mai recentă dintre acestea.  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare 
profesională absolvite, începând cu cel mai recent.  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  
 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 
 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul 
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Anexa nr. 4 

 

 

DECLARAŢIE, 

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul 

(fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de 

____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, 

posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data 

de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Şcoala de Agenţi de 

Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina în vederea ocupării funcţiei de 

___________________________________________________________________ la   

______________________________________________________________________, 

prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior, declar pe propria răspundere că am luat 

cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc 

cumulativ.  

 Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă 

de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de 

drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu 

am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani. 
  

Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în 

situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi 

determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar 

dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.  
  

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

Data______________          Semnătura ____________ 

http://www.scoalapoliţie.ro/

