
 

ANUNŢ 

 

Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino   cu sediul în Pașcani,  str. Dragoș 

Vodă  nr. 59, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 

vacante, de : Muncitor I (FOCHIST) 1 normă, perioadă nedeterminată, conform 

H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Condiţii  generale de participare la concurs: 
• Are cetăţenie română, cetățenie alte state din UE sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European, cu domiciliu în România; 
• Cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• Are capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare 
postului; 
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 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. 
 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii specifice : 

- studii : minim 10 (zece) clase/școala profesională 

- vechime în muncă : 5 ani 

- Deținerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane de apă 

caldă și cazane cu abur de joasă presiune 

- Deținerea unui atestat de agent pază și ordine 

 

          Actele necesare pentru înscrierea la concurs : 

•  Cererea de înscriere adresată directorului unității de învăţământ; 
• Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii (copie şi original); 
• Actele de studiu şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări – 
atestat de fochist autorizat ISCIR, atestat de pază;



             • Carnetul de muncă până la 1.01.2011 în original, însoțit de o copie 
ce se va legaliza la depunerea dosarului la unitate, adeverinţă  care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate după studiu, adeverinţă 
REVISAL; 

• Cazierul judiciar sau declaraţie  pe  propria  răspundere că  nu are  
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; 

• Adeverinţa 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 (adeverinţa 
medicală trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) şi să 
conţină menţiunea „Apt pentru angajare” 

• Aviz psihologic 
• Un dosar cu şină 
• Curriculum vitae simplu 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 

27 iunie 2022 - 8 iulie 2022 la sediul școlii din Str. Dragoș Vodă nr. 59, în 

intervalul orar 9,00-14,00.    

 

Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel:   

- Proba scrisă în data de 18 iulie 2022,  ora 10,00  

- Proba practică în data de 20 iulie 2022, ora 10,00   

- Proba interviu în data de 21 iulie 2022,  ora 10,00 

 

          Proba scrisă  constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în 

vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Punctajul maxim este de 

100 puncte. Durata probei este de 2 ore. 

         Sunt admiși candidații care au obținut minim 50 puncte. Aceștia participă la 

proba practică, apoi la interviu. 

        Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați 

admiși la proba scrisă și proba practică. 

 

             BIBLIOGRAFIA DE CONCURS : 

• Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizată), a securității și sănătății în muncă 

și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006; 



• Legeabnr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizată), privind apărarea împotriva 

incendiilor. 

• Obligațiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – 

HG.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea 

în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

• Legea nr. 64 din 21 martie 2008, republicată, actualizată, privind funcționarea 

în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a 

aparatelor consumatoare de combustibil. 

• OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor 

• Prescripția Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidența exploatării 

cazanelor. 

• Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea 

cazanului. Funcționarea cazanului. Oprirea, răcirea și golirea cazanului. 

Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire. 

• Prescripția Tehnică PT C4-2010. Domeniul de aplicare 

• Prescripția Tehnică PT C7-2010. Domeniul de aplicare 

• Monitorul Oficial nr. 385 bis din 10.06.2010 www.iscir.ro; Prescripții tehnice. 

• Fișa postului muncitor (fochist). 

 

NOTĂ : Se vor studia de către candidați actele normative indicate, cu toate 

completările și modificările ulterioare ale acestora. 

Relaţii suplimentare la sediul: Str. Dragoș Vodă, nr. 59, secretariat, 

telefon 0232761800 /  fax 0232761800, email -                                                                                                                             

sciordachecantacuzino@yahoo.com 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof.înv.primar Nour Eugenia 


