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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 

Email: contact@isusalaj.ro 

  

 
 
 
 
 

 

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR  

la concursul organizat în vederea încadrării din sursă externă a unui post de muncitor calificat IV-I, 

electrician auto,  cod COR-723101 organizat în perioada 01.10-16.11.2021 

 

 

Având în vedere prevederile art.19. alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 2011 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei 

dosarelor: 

Nr. 

Crt. 
Cod unic de identificare 

Rezultatul 

selecţiei 
Motivul respingerii dosarului 

1 
4271253 ADMIS  

 

2 4271373 ADMIS 
 

 

3 

4271388 

 

RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile de la 

Cap. II, pct. B, alin. 1.2 din 

Anunțul de concurs cu nr. 

4271231 

 

 

 COMISIA DE CONCURS: 

 

             
 Contestaţiile privind rezultatele obţinute la selecţia dosarelor se depun în termen de o zi 

lucrătoare  de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Porolissum,” al Judeţului Sălaj, bd. Mihai Viteazu, nr. 57, mun. Sălaj 

  Planificare candidaților la evaluarea psihologică se va face de către Serviciul Resurse Umane, 

se va posta pe pagina de internet (www.isusalaj.ro)  și afișa la avizierul unității. 

            Candidații declarați „ADMIS”care nu si-au depus Bilanțul medical de la Centrul Medical 

Județean Sălaj al M.A.I. trebuie să il aducă până cel târziu la data sustinerii primei probe de 

concurs(proba practică  în data de 03.11.2021 ora 11:00). 

Candidații declarați ”ADMIS” la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 03.11.2021 ora 

11:00 în vederea susținerii probei practice. 
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