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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 

 
SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE 

 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 64461 din 18.07.2022 

Exemplar unic 

   
A N U N Ț  

 

În atenția candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante de 

personal contractual, prin încadrare directă: 

referent II-IA – poziția 140 la Serviciul Cabinet; 

inginer II-IA – poziția 179 la Biroul Admnistrarea Patrimoniului Imobiliar; 

muncitor calificat IV-I (zugrav) – poziția 183 la Biroul Admnistrarea Patrimoniului Imobiliar; 

muncitor calificat IV-I (ospătar) – poziția 248 la Biroul Echipament și Hrănire 

 

 

Vă aducem la cunoștință că în data de 21.07.2022, începând cu ora 09.00, la sediul Școlii de 

Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, situat în mun. Câmpina, B-dul Carol I, nr. 145, în Pavilion 

42-10-42 Săli Documentare (P) (Centru multifuncţional), Sala 011, se va susține evaluarea psihologică 

a candidaților înscriși, care nu au fost evaluați în același scop și nu dețin aviz psihologic Apt, aflat 

în perioada de valabilitate de 6 luni de la data emiterii. 

Planificarea candidaților, este după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Cod concurs 

1.  SAPVLC/PC/CABINET/REFERENT/1 

2.  SAPVLC/PC/CABINET/REFERENT/2 

3.  SAPVLC/PC/CABINET/REFERENT/3 

4.  SAPVLC/PC/CABINET/REFERENT/4 

5.  SAPVLC/PC/CABINET/REFERENT/5 

6.  SAPVLC/PC/BAPI/INGINER/1 

7.  SAPVLC/PC/BAPI/ZUGRAV/01 

8.  SAPVLC/PC/BEH/OSPATAR/01 

Candidații trebuie să se prezinte la data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea 

evaluării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare. 

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate valabil și stilou/pix cu cerneală/pastă de 

culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea sau rescrierea).  

 Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la Serviciul 

Management Resurse Umane din cadrul școlii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a 

rezultatului, unde se înregistrează cu data primirii și se transmite ulterior Centrului de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. 

Candidaţii pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada de valabilitate de 

6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor 

proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, 

potrivit prevederilor incidente.  

Candidaţii sunt obligaţi să respecte măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2. 
 

Data afişării: 18.07.2022 
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