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A N U N Ț  

cu data prezentului anunț se publică tabelul nominal cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi, 

la proba scrisă, la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi didactice de execuţie, vacante 

(Instructor de poliţie principal II, poziţia 84/b și Instructor de poliţie principal III, poziţiile 84/e și 

84/g la Catedra de Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția Tragerii – Operațiuni Pregătire de 

Luptă 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 

 

 

Nr. Cod concurs Nota proba test scris Observatii 

1 SAPVLC/EFAIT/OPL/01 8,20 ADMIS 

2 SAPVLC/EFAIT/OPL/04 8,95 ADMIS 

3 SAPVLC/EFAIT/OPL/08 9,55 ADMIS 

 

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba scrisă pot fi formulate o singură dată 

şi depuse în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la această probă. Eventualele contestaţii se 

pot depune la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr’’ – Câmpina, cu sediul în municipiul 

Câmpina, Bd. Carol I, nr.145, judeţul Prahova, Punct control acces nr. 1. 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop conform graficului 

desfășurării concursului. 

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 

Rezultatele la eventualele contestaţii vor fi postate pe pagina de internet a Școlii de Agenţi de 

Poliţie ,,Vasile Lascăr’’ – Câmpina / Secțiunea Informații publice – Posturi vacante precum şi la 

avizierul unităţii. 

 

Președintele comisiei de concurs: 

Întocmit 

Sectretarul comisiei de concurs: 

 

Data afişării: 03.09.2022    Ora: 15:00 
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