
                      

                      
Neclasificat
                              
Tulcea 
                      Nr. 
261876/27.03.2021
                      Ex. unic

                             

                                                                                                                                                        APROB,
                                                                    POSTAREA PE  INTERNET  ȘI

                                                                                                                                LA AVIZIERUL UNITĂȚII                                                                           
                                                                                                                              Î. ȘEF AL  INSPECTORATULUI
                                                                                                                                        

                    LISTA 
cu rezultatele obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor de 

candidaţii înscrisi la 
Concursul de admitere in Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascăr” Câmpina, 

selectionati de IPJ Tulcea, 
sustinuta in data de 27.03.2021

Nr.
crt.

Cod unic de identificare

Punctajul realizat la proba
de verificare a
cunoștințelor

Rezultat final
Promovat/

Nepromovat

1 TL-SVL-LC-273018 72 Promovat
2 TL-SVL-LC-273023 67 Promovat
3 TL-SVL-LC-273006 66 Promovat
4 TL-SVL-LC-273016 56 Promovat
5 TL-SVL-LC-273010 52 Promovat
6 TL-SVL-MN-273012 50 Promovat
7 TL-SVL-LC-273030 49 Promovat
8 TL-SVL-LC-273011 49 Promovat
9 TL-SVL-LC-273015 48 Promovat

10 TL-SVL-LC-273020 46 Promovat
11 TL-SVL-LC-273047 44 Promovat
12 TL-SVL-LC-273043 42 Promovat
13 TL-SVL-LC-273053 40 Promovat
14 TL-SVL-LC-273051 39 Nepromovat
15 TL-SVL-LC-273044 31 Nepromovat
16 TL-SVL-LC-273007 29 Nepromovat

Contestaţiile se pot formula numai în nume propriu prin completarea unei cereri, anexă la prezentul



anunt, 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.

Contestaţiile se transmit în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la proba de verificare a
cunoștințelor,  la  adresa  oficială  de  e-mail  a  unității  de  învățământ  postliceal  din  subordinea  I.G.P.R.
(pentru Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina adresa  campina@scoalapolitie.ro),  după
care acestea se predau, de îndată, spre soluționare, Comisiilor de soluționare a contestațiilor competente.

Contestațiile transmise după termen se soluționează la nivelul unităților de învățământ, cu respectarea
prevederilor referitoare la soluționarea petițiilor.

Candidații pot contesta numai punctajele obținute la propriile lucrări.  
Punctajul acordat după soluționarea contestației este definitivă. 
Menționăm că tabelul cu rezultatele finale     obținute la concurs  ,  va fi afișat după finalizarea

perioadei de depunere și soluționare a eventualelor contestații pe site-ul institutiei de invatamant. 
Prezentul anunt contine urmatoarele anexe:

- Anexa 1 – Cerere depunere contestatie;
- Anexa 2 – Testul scris si grila de corectare.limba engleza;
- Anexa 3 – Testul scris si grila de corectare.limba franceza.
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