
SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA 

Organizeaza concurs pentru ocuparea -  0,25 normă fochist -post vacant contractual pe perioadă 

nedeterminată la Grădinița cu Program Normal Podgoria, 0,25 normă îngrijitor -post vacant contractual 

pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Podgoria 

 

 Concursul se va desfasura in data de 08 01 2018 la sediul Scolii Gimnaziale Podgoria. Dosarele 

de concurs vor fi depuse in termen de 10 zile de la afisare. 

Relatii suplimentare se pot obtine la: 

La sediul Scolii Gimnaziale Podgoria, director, prof. Sofron Carmen, tel: 0766699020 

Conditii de participare 

Conditii generale: 

1. Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in  sat Podgoria 

2. Sa fie cunoscator al limbii romane scris si vorbit 

3. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu 

4. Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare 

Conditii specific functiei 

1. Studii medii 

2. Pentru postul de fochist, certificat de claificare. 

3. Abilitati , calitati si aptitudini necesare: integritate morala, independenta si obiectivitate, 

competenta profesionala, confidentialitate. 

Alte conditii specifice , continutul dosarului si bibliografia pot fi cunoscute la sediul Scolii Gimnaziale 

Podgoria. 

Inscrierea la concurs 

Inscrierea la concurs se va face la sediul Scolii Gimnaziale Podgoria ,  dosarele vor fi depuse in termen de 

10 zile de la afisare 

Acte necesare pentru Dosarul de inscriere: 

- copia actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unei specializari insotite de documente 

originale sau copii legalizate 

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

postului pentru care candideaza 

- cazierul judiciar 



- curriculum vitae 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale , care se certifica 

pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei sau copii legalizate. 

Bibliografie 

Pentru fochist  

Legea 319/2006 privind Reguli de Protectia Muncii si PSI;  

Prescripţii tehnice I.S.C.I.R. specifice – Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, 

verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a 

economizoarelor independente 

 

 

TEMATICA  

 Clasificarea si autorizarea fochistilor;  

 Partile principale ale unui cazan;  

 Clasificarea cazanelor;  

 Exploatarea cazanelor;  

 Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;  

 Deservirea cazanelor de incalzire centrala;  

 Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;  

 Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;  

 Evidenta exploatarii cazanelor;  

 Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea 

cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului; Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire – 

fochistul.  

 

Pentru ingrijitor 

Bibliografia: 

1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate. 

2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi 

instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III); 

 

Tematica: 

1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate ; 

2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea 

curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ; 

3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi 

controlul eficienţei acesteia ; 

4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului 

şi urechilor) ; 

5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului ; 

6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi ; 

 

Desfasurarea concursului 

Loc desfasurare: Scoala Gimnaziala Podgoria 

Selectia dosarelor de inscriere  7 01  2018 



Proba scrisa la data de  08. 01 2018  ora 10.00 Comunicarea rezultatelor la proba scrisa ora 13.00. 

Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa se face in termen de 24 ore de la ora comunicarii 

rezultatelor. 

Interviul in data de 09.01.2018  incepand cu ora 10.00.Rezultatele finale se comunica in cursul aceleiasi 

zile. Depunerea eventualelor contestatii asupra rezultatelor finale se face in termenul maxim de 24 ore de 

la ora comunicarii acestora. 

 

 

Director, 

                                                                   Prof. Sofron Carmen 


