
ANUNȚ 

          Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Școala Gimnazială ,,Vasile Cristoforeanu”, 

Rm. Sărat organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcţiei 

contractuale vacante de: 

Muncitor calificat III  (fochist) 

Angajator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat 

 Categoria postului: Funcţie contractuală 

 Număr posturi scoase la concurs: 1 post muncitor (fochist), 

 Tipul postului: personal  nedidactic,cu normă întreagă,  perioadă nedeterminată 

 Nivelul postului: Funcţie de execuţie 

 Data anunţului: 10.05.20222 

          Conditii generale: 

    La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care 

îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/ 23.03.2011, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale, respectiv: 

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 



împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de  

muncitor calificat  III (fochist), sunt: 

 studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat 

 vechime în muncă: minimum 1 an; 

 deținerea autorizației de fochist; 

Concursul se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu”, 

astfel: 

1. Depunerea dosarelor candidaților până la data de 10.06.2022, ora 12.00; 

Selecţia dosarelor de înscriere  în data de 15.06.2022, ora 9.00; 

Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor în data  15.06.2022, ora 12.00; 

Depunerea eventualelor contestații în data de  16.06.2022, de la ora 14.00 până la ora 16.00; 

Rezolvarea contestațiilor 17.06.2022, ora 9.00 

Afișarea rezultatelor după contestații în data de 17.06.2022, ora 12.00; 

2. Proba scrisă: în data de 24.06.2022, ora 09:30 ; 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă în data de 24.06.2022, ora 13.00-14.00; 

Depunerea eventualelor contestații în data de 24.06.2022,   ora 14.00-16.00; 

Rezolvarea contestațiilor:  27.06.2022, ora 9.00 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă, după contestații în data 27.06.2022, ora 11.00; 

3. Proba de interviu: în data de 28.06.2022, ora 09:30; 

Afișarea rezultatelor la proba de interviu  în data de 28.06.2022, ora 12:30; 

Afișarea rezultatelor finale în data de 28.06.2022, ora 13:30 

 
Notă: 1) Punctajul minim este de 50 puncte la fiecare probă. 

2) Este declarat admis/reușit candidatul cu suma cea mai mare a punctajului. 



    Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul şcolii, până pe data 

10.06.2022, ora 12.00, în intervalul orar 8-12  şi vor conţine: 

(1)a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

 
Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică 

pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat. 

 

Relaţii suplimentare la sediul unității școlare, persoană de contact: Militaru Oana 

Cătălina, telefon: 0238-560607, E-mail : scoalacristoforeanurms@gmail.com. 

 

 

 

 

mailto:scoalacristoforeanurms@gmail.com


 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA 

 Prescriptii tehnice I.S.C.I.R. specifice – Cerinte tehnice privind 

montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica și repararea cazanelor de 

abur si de apa fierbinte, supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente; 

        Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă cu toate 

modificările și completările ulterioare; 

        Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu 

toate modificările și completările ulterioare; 

        Legea nr.53 din 24.01.2003 „Codul Muncii” cu toate modificările și 

completările ulterioare. 
 

Tematică: 

 Cazane de apă caldă – părțile componente principale; Clasificarea cazanelor; 

Exploatarea cazanelor; 

  Manevre pentru oprirea cazanului din funcțiune;  

 Pregătirea cazanelor pentru punerea în funcțiune, punerea în funcțiune (probe).  

  Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, în centralele termice.  

 Intruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;  

  Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 

 Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire – fochistul; 

  Obligațiile salariatului/utilizatorului privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Operații de întreținere și exploatare la centralele termice. 

  

NOTĂ: Se vor studia de către candidaţi actele normative indicate, cu toate completările şi 

modificările ulterioare ale acestora. 

Director,  

Prof. Țârdeanu Viorica-Georgeta 

 


