MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞNA
JUDEŢUL SUCEA VA
CUI 16I509I8
Localitatea: C O S N A
Cod. 727191
Telefon/fax: 0230 / 575011
______ E-m ail: cosnascoala@yahoo.com ______
ANUNŢ CONCURS
Muncitor fochist
Şcoala Gimnazială Coşna

Şcoala Gimnazială Coşna, judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor
fochist cu 1 normă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
o
o
o
o
o

o
o

a) are cetăţenia română, eetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Eeonomic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate eorespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifîce
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată defînitiv 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 specifîce necesare în vederea participării Ia concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt:
o
o

nivel studii medii,
eursuri de fochist începute sau fînalizate la data depunerii dosarului

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

03 - 16 noiembrie 2020, orele 14®® - 16®® - depunerea dosarelor;
18 noiembrie 2020, ora 10®° - afişarea rezultatelor de selecţie a dosarelor;
18 noiembrie 2020, ora 15°® - depunerea contestaţiilor;
20 noiembrie 2020, ora 10°® - afişarea rezultatelor la contestaţii;
24 noiembrie 2020, ora 15°® - proba scrisă;
25 noiembrie 2020, ora 10°® - afişarea rezultatelor la proba scrisă;
25 noiembrie 2020, ora 15°® - depunerea contestaţiilor;
26 noiembrie 2020, ora 10°® - afişarea rezultatelor la contestaţii;
26 noiembrie 2020, ora 15®°- interviu
27 noiembrie 2020, ora 10®® - afîşarea rezultatelor la interviu;
27 noiembrie 2020, ora 15®® - depunerea contestaţiilor;
02 decembrie 2020, ora 10®® - afîşarea rezultatelor la contestaţii;
02 decembrie 2020, ora 10®® - afişarea rezultatelor finale.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile de la publicarea
anunţului.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifîce ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. 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;
7. Curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcoalii Gimnaziale Coşna,
Suceava telefon, fax 0230575011 e-mail cosnascoala@yahoo.com.

judeţul

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de MUNCITOR (FOCHIST):
I. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 cu modificările si completările ulterioare a securităţii şi
sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 - Obligaţiile
lucrătorilor;
2. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare privind apăraţ-ea împotriva
incendiilor; Cap. 1-2
3. HG. 1048/ 09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca.
4. Legea 64/2008 cu modificările si completările ulterioare privind funcţionarea in condiţii de
siguranţa al instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare
de combustibil.
5. Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale Coşna, disponibil pe site-ul şcolii
www.scoalagimnazialacosna.ro.
6. Prescripţie Tehnică PT C l-2010 - Cazane cu abur. Cazane cu apă fierbinte,
Supraîncălzitoare şi Economizoare independente
7. Prescripţie Tehnică PT C9-2010 - Cazane cu apă caldă şi Cazane cu abur de joasă presiune
8 . Prescripţie Tehnică PT CI 1-2010 - Sisteme de automatizare aferente centralelor tehnice şi
instalaţii de ardere aferente cazanelor
9. Prescripţie Tehnică PT CR8-2010 - Autorizarea personalului de deservire a
instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire
10. Manualul fochistului
II. Standard ocupaţional fochist
12. Fişa postului pentru meseria de fochist
13. Măsuri elementare de prim ajutor
14. Noţiuni fundamentale de igiena
Tematica probei de concurs pentru postul de fochist:
1.

Descrierea generală şi destinaţia cazanului

2.

Caracteristici tehnice ale cazanului

3.

Condiţii de instalare a cazanului

^

-

Generalităţi

i

-

Condiţii de amplasare
Alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil
Alimentarea cu energie electrică
Coşul de fum

4.

Funcţionarea cazanului (verificare, punere în funcţiune, exploatare, oprire)

5.

întreţinerea cazanului şi a arzătorului

6.

Elemente de siguranţă ale cazanului

7.

Atribuţiile şi responsabilităţile fochistului

8.

Reguli de securitate şi sănătate în muncăşi situaţii de urgenţă

9. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
10. Comunicare interpersonală

Director,
Prof. Arvinte Ofelia ^felioara

