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. 42338 din 29.10.2021
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2
septembrie 2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, se publică rezultatele
activității de verificare a corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților înscriși la
concursul pentru ocuparea unui număr de 2 (două) posturi vacante de agent de poliție, respectiv agent
II, poziția 171 și poziția 173 din statul de organizare al unității, la Biroul Administrarea Patrimoniului
Imobiliar, prin încadrare directă, din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor
postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Cod candidat

Candidatură

Observații

SAPVLC/AG/API/03

Dosarul de recrutare este incomplet,
INVALIDATĂ respectiv nu conține C.V.-ul (Anexa nr. 3 la
anunțul de concurs).

SAPVLC/AG/API/08

Dosarul de recrutare este incomplet și
incorect întocmit, respectiv nu conține foaia
matricolă pentru perioada studiilor liceale, iar
INVALIDATĂ din conținutul adeverinței medicale eliberată
de medicul de familie nu rezultă că este clinic
sănătos pentru participarea la concursul de
încadrare în MAI.

SAPVLC/AG/API/10

Dosarul de recrutare este incomplet,
respectiv nu conține foaia matricolă pentru
INVALIDATĂ perioada studiilor liceale și fotografia color
9x12 cm.

Pentru candidații care nu îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concurs, procedura
de recrutare și selecție încetează.
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Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs
Nr.
crt.

Cod candidat

Candidatură

Observații

1.

SAPVLC/AG/API/01

VALIDATĂ

-

2.

SAPVLC/AG/API/02

VALIDATĂ

-

3.

SAPVLC/AG/API/04

VALIDATĂ

-

4.

SAPVLC/AG/API/05

VALIDATĂ

-

5.

SAPVLC/AG/API/06

VALIDATĂ

-

6.

SAPVLC/AG/API/07

VALIDATĂ

-

7.

SAPVLC/AG/API/09

VALIDATĂ

-

8.

SAPVLC/AG/API/11

VALIDATĂ

-

9.

SAPVLC/AG/API/12

VALIDATĂ

-

10.

SAPVLC/AG/API/13

VALIDATĂ

-

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet www.scoalapolitie.ro,
secţiunea Informații publice, Posturi vacante, unde ulterior, vor fi postate informațiile referitoare la
defășurarea acestui concurs.

Data afişării: 29.10.2021
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