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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 

 
COMISIA DE CONCURS 

 

NESECRET 

Câmpina 

Nr. 64780 din 30.08.2022 

Exemplar unic 

   
A N U N Ț  

 
Urmare a verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul 

organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II la Biroul Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, poziţia 170 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, cu data prezentului anunț se publică lista candidaților ale căror 

candidaturi au fost validate sau invalidate, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Cod concurs candidat 

Candidatură 

validată / invalidată 
Observații 

1. SAPVLC/OF/API/01 

 

Candidatură 

invalidată  

Nu a depus la dosarul de recrutare documente 

conform precizărilor din anunțul de concurs nr. 

64111 din 29.06.2022, respectiv autobiografia nu 

este redactată, cu cerneală/pastă albastră, fiind 

tehnoredactată, iar în tabelul de rude nu sunt 

consemnate datele candidatului. 

2. SAPVLC/OF/API/02 

 

Candidatură validată 

 

 

3. SAPVLC/OF/API/03 
Candidatură 

invalidată 

Nu a depus la dosarul de recrutare documente de 

studii corespunzătoare cerințelor postului pentru 

care candidează. Nu este îndeplinită condiția 

privind studiile prevăzute în fișa postului, 

respectiv condiția de participare menționată la 

punctul a):“să aibă studii corespunzătoare 

cerinţelor postului”, din anunțul de concurs nr. 

64111/29.06.2022. 

4. SAPVLC/OF/API/04 
Candidatură 

invalidată 

Dosar incomplet - nu a transmis toate 

documentele stabilite prin anunțul de concurs nr. 

64111/29.06.2022( lipsă foaia matricolă/suplimentul 

la diploma de licență). 

5. SAPVLC/OF/API/05 
Candidatură 

invalidată 

Dosar incomplet - nu a transmis toate 

documentele stabilite prin anunțul de concurs nr. 

64111/ 29.06.2022( lipsă C.V.). 

 

 

Data afişării: 30.08.2022     

 


