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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 de subofițer și ofițer  

din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență  

“POROLISSUM” al județului Sălaj, 

cu privire la examinarea medicală și evaluarea psihologică 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Anexa nr. 1 la OMAI nr. 105/2020 privind 

examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de 

învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 

precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, se vor desfășura 

următoarele activități cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs:  

1.În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidații transmit adeverința 

eliberată de medicul de familie (modelul din anunț), precum și a consimțământului 

informat (modelul din anunț); 

2. Secretarul comisiei de concurs transmite medicului de unitate, adeverința 

prevăzută la pct.1, în vederea analizării;  

3. Medicul de unitate al unității, analizează datele medicale consemnate în 

adeverința medicală prevăzută la pct.1, precum și corespondența dintre antecedentele 

personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele 

medicale prevăzute la art. 3 din OMAI nr. 105/2020;  

4. În situația în care antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile 

consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecțiunile medicale care 

determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la 

art. 3 din OMAI nr. 105/2020, candidații respectivi sunt declarați “INAPT” de medicul 

de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale 

prevăzute la art. 3 din OMAI nr. 105/2020 și consemnează “NU POATE participa la 

concursul de încadrare în MAI”. În această situație, procedura de recrutare și selecție 

încetează;  
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5. Adeverința medicală completată potrivit pct.4, semnată și parafată de medicul de 

unitate, se transmite structurii de resurse umane a unității, care o aduce la cunoștință 

candidatului sub semnătură, în cazul în care este declarant “inapt”;  

6. Declarația inaptitudinii potrivit pct.4, nu se contestă. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 54^1 din Anexa nr.3 la OMAI 

nr.177/2016, candidatul declarant “admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant 

prin rechemare în activitate sau încadrare directă, susține examinarea medicală și 

evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. 

➢ După certificarea documentelor pentru conformitate cu originalul (informațiile 

privind data, ora și locul susținerii evaluării psihologice vor fi afișate pe site-ul 

unității), candidatul declarat admis, în vederea susținerii evaluării psihologice; 

➢ După evaluarea psihologică, dacă este declarat “apt psihologic”, se va întocmi fișa 

medicală – tip M.A.I.; 

➢ După evaluarea medicală dacă este declarat “apt”, se va emite ordinal de încadrare. 

 

Atragem atenția asupra obligației fiecărui candidat de a urmări anunțurile cu 

privire la etapele de desfășurare, precizări organizatorice, planificări și alte detalii în 

legătură cu concursurile aflate în desfășurare, care se postează pe site-ul unității 

https://isusalaj.ro și la avizier. 

Anunțurile generale cu privire la concursurile aflate în desfășurare cu recrutare prin 

încadrare directă/ rechemare în activitate, vor fi postate pe prima pagină a site-ului, iar 

postările specifice fiecărui concurs în parte, se vor găsi prin accesarea anunțului 

corespunzător postului pentru care s-a facut înscrierea!!! 

Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului, se pot obține la 

numerele de telefon indicate în anunțurile de concurs 0260/611212 interior 27112 sau 

27113, în intervalul orar 08:00-16:00, în fiecare zi lucrătoare. 

 

 
(Î) ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 

 

 

https://isusalaj.ro/

