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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 E-mail: contact@isusalaj.ro 

 

 

 

ANUNȚ 

privind desfăşurarea probei „test scris” pentru candidații înscriși 

la concursul pentru ocuparea posturilor de execuție vacante, aferente funcțiilor de 

subofițer tehnic principal din cadrul Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – 

Compartimentul Tehnologia Informaţiei 

 
 

 Proba de concurs “test scris” a candidaţilor înscriși la concursul pentru ocuparea 

posturilor de execuție vacante, aferente funcțiilor de subofițer tehnic principal la 

Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Tehnologia 

Informaţiei, se va desfăşura în data de 29.11.2021 la sediul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “Porolisssum” al judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău, b-dul. 

Mihai Viteazu, nr. 57.   

             Prezentarea candidaţilor la locația unde urmează să se desfășoare proba de 

concurs se va face în intervalul 10:00 – 10:30. 

Până la ora 10:30, toți candidații trebuie să fie prezenți în sală. Candidaților care 

nu sunt prezenți la ora 10:30 în sală nu li se va mai permite accesul și vor fi declarați 

“neprezentat”. 

 Accesul candidaților în unitate se face numai pe baza actului de identitate, cu 

respectarea măsurilor și condițiilor din Anunțul de concurs nr. 4271275 din 08.10.2021 

și din Erata la Anunțul de concurs nr. 4271506 din 27.10.2021. În situații deosebite, 

când candidatul nu poate prezenta documentul prevăzut se vor lua măsuri de către 

responsabilul de sală pentru identificarea candidatului pe baza altor documente care 

conțin CNP-ul și o fotografie a candidatului, ex.: permisul de conducere sau paşaport. 

 În scopul limitării răspândirii pandemiei de SARS-CoV-2 și a prevenirii 

contaminării personalului/ candidaților, candidații se vor prezenta la locul desfășurării 

probei de evaluare a cunoștințelor purtând mască de protecție, vor trebui să îşi 

dezinfecteze mâinile. De asemenea se va verifica temperatura corporală, în caz contrar, 

nefiind permisă intrarea.  

Pe parcursul desfășurării activităților, candidații sunt obligați să poarte mască de 

protecție care trebuie să acopere atât gura cât și nasul și să respecte o distanță de minim 

2 metri față de persoanele din jur. 
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Accesul candidaților în sala de concurs se realizează fără  mijloace de comunicare 

(telefon mobil, smartwatch, stații emisie recepție etc.) și fără alte materiale de 

informare. 

Pentru completarea foii de răspuns la testul grilă este obligatorie folosirea 

pixului/stiloului cu pastă/cerneală de culoare albastră. Se interzice folosirea, în 

timpul probei de verificare a cunoștințelor, a pixurilor care permit ștergerea textului, de 

tipul celor pilot, precum și a oricăror mijloace de calcul. 

Activitățile se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la 

nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de 

COVID-19( distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, etc.). 

 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.  

          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/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.             

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

prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.  

Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 
Cod unic  identificare 

 

 

Nr. 

crt. 
Cod unic  identificare 

1. 1 4271321 9. 4271828 

2. 2 4271327 10. 4271863 

3. 3 4271474 11. 4271864 

4. 4 4271475 12. 4271868 

5. 5 4271548 13. 4271869 

6. 6 4271584 14. 4271870 

7. 7 4271654 15. 4271874 

8.  4271810   

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

   


