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COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ
Cu data prezentului Anunț se revine în parte la Anunțul nr. 41711/23.09.2021 al
Comisiei de concurs constituite la nivelul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, cu sediul în
municipiul Câmpina, B-dul Carol I nr. 145, judeţul Prahova, pentru ocuparea a 3 posturi de
execuţie vacante de ofițer specialist II, poziţiile 106/a, 106/c și 116/a din Statul de organizare al
Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, prin încadrare directă din sursă externă, a
specialiștilor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condiţiile legale,
acesta se completează cu următoarele precizări:
1.
Documentul „Instruire militară şi Utilizarea Armamentului – Note de curs, ediția a
II-a, 2015” prevăzut la punctul 10 al bibliografiei de concurs la capitolul IV – Pregătire de
specialitate poate fi consultat / obținut de la biblioteca Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” pe bază de cerere, depusă personal la sediul școlii.
2.
Secțiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs - Dosarul de recrutare în
vederea participării agenţilor de poliţie, la concurs va conţine următoarele documente:
lit. g) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare,
nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit.
a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în muncă
și că deține autorizație de acces la informații clasificate.
Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 29.10.2021, pe
pagina de internet Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapolitie.ro,
secţiunea Informații publice, Posturi vacante.
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