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
SESIUNEA MARTIE - MAI 2022

E R A T A nr. 3
la Situația candidaților înscriși la concursurile de admitere la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile
Lascăr“ Câmpina și repartizarea acestora pe centrele zonale de selecție pentru susținerea probei de
evaluare a performanței fizice, sesiunea martie - mai 2022
Urmare corespondenței cu unitățile teritoriale de recrutare, a centrelor zonale de selecție și a
deciziei Comisiei de concurs constituită la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, se
completează Situația candidaților înscriși la concursurile de admitere la Școala de Agenți de Poliție
,,Vasile Lascăr“ Câmpina și repartizarea acestora pe centrele zonale de selecție pentru susținerea
probei de evaluare a performanței fizice, sesiunea martie - mai 2022, cu următorii candidați:

Nr.
Crt.

Cod unic de
identificare al
candidaților

Limba străină la care
se susține testul de
verificare a
cunoștințelor

1.

IS-SVL-LC-1308323

ENGLEZĂ

I.P.J. IAȘI

2.

GR-SVL-LC-73354

ENGLEZĂ

I.P.J. GIURGIU

Locuri
speciale

Unitatea de
recrutare

Centrul zonal de selecție unde se va
susține proba de evaluare a
performanței fizice
Școala Militară de Subofițeri de
Jandarmerie „Petru Rareș” Fălticeni
Academia de Poliție „A.I. Cuza”
București

ATENȚIE !
Fiecare centru zonal de selecție va afișa în timp util planificarea candidaților pe zile, ore și locații de desfășurare.
Recomandăm candidaților să consulte permanent pagina web a ȘCOLII DE AGENŢI DE POLIŢIE ,,VASILE
LASCĂR" CÂMPINA sau a centrelor zonale de selecție pentru informare.
Eventualele neclarități se pot aduce la cunoștința comisiei de concurs la numărul de telefon 0244336251 /
0244336252, int. 22932/ int. 22933 / int.22884/ int.22886.
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