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Nr. 738/13.06.2017 

 

ANUNȚ 

 

Liceul Tehnologic, comuna Lopătari, județul Buzău organizează concurs în data 

de 12.07.2017, ora 12,00, pentru ocuparea unui post de muncitor fochist, (0,5 

normă, perioadă nedeterminată), la structura Școala Primară Luncile 

 

Concursul constă în susținerea a 3 probe: proba scrisă din bibliografie, proba de 

verificare a abilităților practice și interviu. 

 

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt: 

a) cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de muncitor 

fochist; 

b) copia actului de identitate;  

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atesta efectuarea de specializări, copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice impuse de cerințele postului.  

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o 

adeverință care sa ateste vechimea in munca/extras REVISAL, în meserie 

și/sau in specialitatea studiilor; 

e) cazier judiciar;  

f) adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

Adeverința care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 

numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății. 

g) copie certificat de naştere/certificat de căsătorie. 

h) curriculum vitae. 

Notă: Copiile documentelor de la punctele c, d, g vor fi însoţite de actele 

originale pentru validarea acestora, înscrierea conform cu originalul în 

faţa candidatului 

 Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității PJ Liceul 

Tehnologic, localitatea Lopătari, str. Principală, nr 141, județul Buzău, în 

perioada 21 iunie  –  4 iulie 2017, ora 9,00 - 15,00.  
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 Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0238704080  –   

d-na. Bîsceanu Valerica. 

  

Condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de 

muncitor fochist: 

- cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 

sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 

sanitare abilitate; 

- capacitate deplină de exerciţiu;  

- studii medii și calificare în domeniul postului;  

- stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de examen medical de 

specialitate;  

- competențe în depanarea, întreținerea și exploatarea instalațiilor termice și a 

cazanelor de încălzire cu combustibil solid; 

- pot constitui avantaje orice alte calificări și competențe (reparații și întreținere 

utilaje din patrimoniul școlii). 

 

I. Tematica la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de 

muncitor calificat, cu atribuţii de fochist 

1. Norme generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice - 

Legea 477 din 08.11.2004; 

2. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, a 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

3. Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12 iulie 

2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 

4. Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă - H.G. 

1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 



LICEUL TEHNOLOGIC 
com. Lopătari, jud. Buzău                                       

Tel / fax : 0238 / 704080  

E-mail: scoala_lopatari@yahoo.com 

Web: www.scoalalopatari.ro  

5. Prescripţia Tehnică PT C 9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării 

cazanelor. Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. 

Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea 

cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului dedeservire. 

6. Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare. 

7. Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare. 

8. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice autorizate - 

Legea 64 din 21.03.2008; 

9. Instalaţii de alimentare cu apă. Instalaţii de canalizare.  

 

II. Bibliografie la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de 

muncitor calificat, cu atribuţii de fochist 

1. Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(*actualizată*), a securităţii şi sănătăţii în 

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

3. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*, privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

4. H.G. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

5. Monitorul Oficial nr. 385 bis din 10.06.2010. www. iscir.ro; Prescripţii 

tehnice. 

6. Adresa internet www. iscir.ro; Prescripţii tehnice. 

7. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată), (actualizată) privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 

ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil; 

8. Adresa de internet: www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-Instalatorului-

SANITARE; Manualul de instalaţii, Editura Artecno București; Instalații 

sanitare. 

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

completările şi modificările ulterioare ale acestora. 

 

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

1. Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul 21 iunie  – 4 iulie 2017 

orele 9,00 - 15,00, la sediul Liceului Tehnologic, comuna Lopătari, str. 

Principală, nr. 141, județul Buzău 

2. Selecţia dosarelor   5- 6 iulie 2017 

http://www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-Instalatorului-SANITARE
http://www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-Instalatorului-SANITARE
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3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 6 iulie  2017 ora 10,00 şi 

depunerea contestaţiilor ora 12,00 

4. Afişarea rezultatelor la contestaţii 7 iulie  2017 ora 15,00 

5. Proba scrisă 12.07.2017, ora 9,00 la sediul şcolii 

6. Proba practică 12.07.2017, ora 12,30 

7. Proba de interviu 12.07.2017, ora 14,00 

8. Afişarea rezultatelor 13.07.2017, ora 10,00 

9. Depunerea contestaţiilor 13.07.2017, ora 10,00-12,30 

10. Afişarea rezultatelor după contestaţii 14.07.2017, ora 11,00. 

 

Date de contact: telefon: 0238-704080 

E-mail: scoala_lopatari@yahoo.com   

 

 

Director, 

Prof. Florinel Albu 
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