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NESECRET 

Exemplar UNIC 

Nr.  

Zalău - 11.12.2018 

      
PRECIZĂRI 

privind proba de evaluare “test scris” pentru candidații înscriși la concursul pentru 

ocuparea postului de subofiţer tehnic principal la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei – Compartimentul Tehnologia Informaţiei 
 

             Proba de concurs “test scris” a candidaţilor se va desfăşura în data de 18.12.2018 la sediul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolisssum” al judeţului Sălaj, (sala cu destinaţie Club a 

Detaşamentului de Pompieri Zalău), situat în municipiul Zalău, b-dul. Mihai Viteazu nr. 57.   

             Prezentarea şi legitimarea candidaţilor la intrarea în sală se va face în intervalul 09:00 – 09:30. 

            Accesul candidaţilor se va face numai pe baza  cărţii de identitate.  

 În sala de desfăşurare a probei de concurs este permis doar accesul candidaţilor, comisiei de 

concurs, secretarului comisiei şi a specialiştilor din structura cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor, pentru 

înregistrarea probei de concurs.  

           Candidaţilor le este interzis accesul în sala de desfăşurare a probei de concurs cu telefoane mobile 

sau alte dispozitive de înregistrare audio/video şi alte documente/materiale. 
            Este admisă prezenţa în sala de concurs cu recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice (în cantităţi de 

până la 1 litru), cu şerveţele de hârtie sau batiste nemarcate, precum şi cu ustensile de scris, pix sau stilou 

cu cerneală albastră.             

 Candidaţii care nu se prezinţă la data, ora şi locul stabilit pentru susţinerea probei de concurs “test 

scris”  vor fi declaraţi “neprezentat” şi eliminaţi din concurs. 

 Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, 

în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.  
 

Lista nominală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea probei scrise: 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Obs 

1.   IANCĂU LAURA ELENA  

2.  FĂRCAŞ SERGIU IONUŢ  

3.  BOLOŞ SERGIU ROMEO  

4.  HODOROGA MIHAI BOGDAN  
5.  ŢAP CĂTĂLIN  

 

COMISIA DE CONCURS: 
 

  
    


