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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 

Email: contact@isusalaj.ro 

 

 

 

 

 

 

APROB 

 INSPECTOR ȘEF 

 

ANUNȚ 
privind încetarea procedurii de concurs pentru un candidat,  

ofertarea următorului candidat și evaluarea psihologică a acestuia 

 la concursul în vederea ocupării a 31 posturi de soldat profesionist (servant) 

prevăzute în cadrul ISU “Porolissum” al județului Sălaj 

 

 
În conformitate cu Procesul-verbal al comisiei de recrutare nr. 3931001 din 

09.01.2023 și cu Tabelul centralizator cuprinzând rezultatele candidaților la concursul 

organizat în vederea ocupării a 31 posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în 

cadrul ISU “Porolissum” al județului Sălaj, în urma susținerii probele eliminatorii 

„Urcarea pe scară”, „Deplasare în subsol întunecat” și a probei de evaluare a 

performanțelor fizice „Traseu practic-aplicativ”, organizate  în perioada 29.08 - 

08.09.2022 la nivelul centrului de selecție Cluj  nr. 1364842 din 12.09.2022, pentru 

candidatul având codul unic de identificare 1334667, datorită faptului că a fost declarat 

admis la concursul de admitere la Școala de subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Pavel Zăgănescu” Boldești, procedura de concurs încetează. 

Având în vedere cele precizate mai sus, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Porolissum” al judeţului Sălaj face oferta de ocupare a posturilor următorului candidat 

declarat promovat, clasat pe următorul loc, în ordine descrescătoare a notelor obținute la 

concurs, având codul unic de identificare 1334478, fiind chemat pentru a parcurge 

procedura specifică în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă fizică, 

evaluării psihologice, examinării medicale și ulterior a luării în evidență și acordare a 

gradului militar. 
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Candidatul ofertat, se va prezenta în perioada 10 – 13.01.2023, între orele 09.00 

– 15.00,  la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului 

Sălaj, în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă fizică. 

În data de 12.01.2023, ora 10.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș, situat în municipiul Baia 

Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 87, se va desfășura evaluarea psihologică a 

candidatului având codul unic de identificare 1334478. 

Candidatul se va prezenta la data, locul şi ora la care este planificat în ținută 

decentă, va avea asupra lui actul de identitate şi pix cu pastă de culoare albastră. 

Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive care țin 

exclusiv de persona candidatului au ca efect neemiterea avizului psihologic și atrage 

după sine încetarea procedurii de selecție. 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


