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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 

Email: contact@isusalaj.ro  

 

      

 

 

 
 

APROB 

postarea pe site-ul instituției și  

afișarea la avizierul unității 

 

D. INSPECTOR ȘEF 

 

 

ANUNŢ 

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR 

înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante (TOATE 

CONCURSURILE AFLATE ÎN DERULARE) din statul de organizare al 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență “POROLISSUM” al județului Sălaj, 

respectiv pentru admiterea la instituțiile de învățământ postliceale – Școala de 

Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești 
 

 

  Având în vedere adresa Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 

407109 din 20.10.2021, ca urmare a adresei Departamentului pentru Situații de Urgență 

nr. 1762144 din 19.10.2021, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și 

protecția participanților la concursurile organizate de Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență și unitățile subordonate, candidații sunt obligați să respecte 

anumite măsuri. 

  La susținerea probelor de concurs/testare psihologică, vor putea participa 

doar: 

➢ candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut 

minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

sau 

➢ candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

sau 

➢ candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

sau 

NESECRET 

Exemplar UNIC 

Nr. 4271471 

Zalău - 22.10.2021 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ 

 
 

 



NESECRET 

2 / 2 

 

➢ candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore. 

Termenele de mai sus se calculează la data susținerii probei de concurs!!! 

La accesul candidaţilor în incinta locaţiei în care se vor desfășura probele, se va 

verifica dovada că persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit participarea, 

descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în 

copie (certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-

PCR/antigen sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 ), document emis în condiții de 

legalitate, care se va păstra la dosarul de concurs. 

  ATENȚIE! Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de 

mai sus, nu li se va permite accesul la testarea psihologică și procedura de concurs 

pentru aceștia, va înceta. 

 

 

 

(Î) ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 

 

 

 


