
LISTĂ 

cu rezultatele obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor din data de 27.03.2021, de 

către candidaţii recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita la concursul de 

admitere în instituțiile de învăţământ postliceal din subordinea M.A.I. – sesiunea februarie 

– martie 2021 

  

Cod unic de identificare 
Punctajul realizat la proba de 

verificare a cunoștințelor 

Rezultat final 

Promovat 

Nepromovat[1] 

HR-SVL-LC-237510 40 Promovat 

HR-SVL-MN-237522 44 Promovat 

HR-SVL-LC-237502 26 Nepromovat 

HR-SVL-MN-237517 55 Promovat 

HR-SVL-LC-237529 45 Promovat 

HR-SVL-LC-237521 38 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237520 38 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237503 49 Promovat 

HR-SVL-LC-237514 35 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237508 68 Promovat 

https://hr.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2021#_ftn1


Cod unic de identificare 
Punctajul realizat la proba de 

verificare a cunoștințelor 

Rezultat final 

Promovat 

Nepromovat[1] 

HR-SVL-LC-237512 34 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237536 40 Promovat 

HR-SVL-LC-237528 65 Promovat 

HR-SVL-MN-237541 43 Promovat 

HR-SVL-LC-237542 33 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237545 31 Nepromovat 

HR-SVL-LC-237532 37 Nepromovat 

HR-SSM-LC-237547 45 Promovat 

HR-SAI-MN-237504 40 Promovat 

HR-SAI-LC-237505 56 Promovat 

  

LISTA SE AFIȘEAZĂ AZI, 27.03.2021 LA ORA 20.00 

https://hr.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2021#_ftn1


  

           Eventualele contestaţii la proba de verificare a cunoștințelor, se pot formula numai în 

nume propriu, prin completarea unei cereri care cuprinde: numele şi prenumele candidatului, 
codul unic de identificare, unitatea de recrutare, ce anume se contestă (rezultatul testului scris, 
înscrierea eronată sau clasificarea greşită), data, ora transmiterii contestaţiei şi semnătura 
candidatului (conform modelului anexat). 

ATENȚIE!!!!!!!   

Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor, se transmit în nume personal, în termen de 

24 de ore de la afişarea rezultatelor pe SITE-UL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PENTRU CARE AU OPTAT CANDIDAȚII, la adresa oficială de e-mail a acestora. 

Adresele oficiale de e-mail a unităților de învățământ postliceal pentru transmiterea 

contestațiilor sunt următoarele: 

  Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina:  campina@scoalapolitie.ro 

 Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca: 

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro 

 Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea: 
admitere.spapf@igpf.ro 

  

  

   

 

[1] Nepromovat în cazul în care rezultatul obținut este sub 40 de puncte. 
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