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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. 64908 

 

din 12.09.2022 

Ex. unic 

Nr. ex. redactate: 2 

 

  

 

 

ANUNT 

privind evaluarea psihologică a candidaților declarați admis la concursurile organizate în vederea 

ocupării unor posturi vacante de agent de poliție  

din cadrul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, evaluarea psihologică a candidaților, va avea loc în data de 

19.09.2022, ora 09:00 la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, din municipiul 

Câmpina, Bd. Carol I, nr. 145, județul Prahova, punctul de control acces nr. 1. 

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

probei și nu vor putea solicita o reprogramare. 

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, stilou/pix cu cerneală/pastă de culoare 

albastră. 

Candidaţii care, la data programării comunicate prin prezentul anunţ deţin aviz psihologic (apt/inapt) 

aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o în cadrul 

unor proceduri de concurs de încadrare prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie în 

vederea ocupării unor posturi de execuţie vacante din aceeaşi categorie nu pot participa la o nouă evaluare, 

potrivit prevederilor incidente. 

 

Nr. 
crt. 

Concurs / Structura Cod concurs 

1 
Concurs pentru ocuparea unui post de agent de politie la 
Catedra Educație Fizică, Autoapărare și Instrucția Tragerii - 
Agent 

SAPVLC/EFAIT/AG/1 

2 
Concurs pentru ocuparea unor posturi de agent de politie la 
Compartimentul achiziții publice 

SAPVLC/AG/ACHIZITII04 

SAPVLC/AG/ACHIZITII06 

3 
Concurs pentru ocuparea unui post de agent de politie la 
Compartimentul tehnic 

SAPVLC/TEHNIC/AG/3 

4 
Concurs pentru ocuparea unui post de agent de politie la 
Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

SAPVLC/BAPI/AGENT/27 

 

 

Secretarii comisiilor de concurs 
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