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APROB 

postarea pe site-ul instituției și  

afișarea la avizierul unității 

 

D. INSPECTOR ȘEF 

 

 

 

ERATĂ ANUNŢ nr. 4271471 din 22.10.2021  

 

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 publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului 

nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10.10.2021, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

Covid19 și potrivit adreselor Direcției Medicale a M.A.I. privind examinarea medicală a candidaților 

participanți la Concursul de admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel 

Zăgănescu” Boldești, toți candidații la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante 

din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului 

Sălaj, respectiv candidații pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

Boldești, vor urmări anunțurile comisiilor de concurs postate pe site sau afișate la avizierul 

instituției, la care s-au înscris/ precizările unității de recrutare (după caz), cu privire la condițiile 

de acces în instituțiile în care se organizează probele de concurs - test scris/ interviu de 

departajare (după caz), probe practice, interviu, examinare psihologică sau examinare medicală. 

   

 

 (Î) ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 
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