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Comisia de concurs:

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53 /2003 privind Codul Muncii
republicată, ale art. 31 alin. (1) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, ale H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea 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, Scoala Gimnaziala Popricani, jud. Iaşi, cu sediul în loc. Popricani , str. 1
Decembrie 1918, nr. 149. , judeţul Iaşi, organizează:

CONCURS
Pentru încadrarea prin concurs specific, a unui post vacant de muncitor calificat IV – I
(fochist), personal contractual,
În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele
condiţii:

CONDIŢII GENERALE:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie și a fișei de aptitudini eliberată de un
medic avizat în medicina muncii;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor specifice postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnat 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 funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
h) adeverință de integritate corporală

CONDIŢII SPECIFICE:

- studii de specialitate: să fie absolvent de minim studii gimnaziale;
- să fi absolvit un curs de calificare/pregătire în specialitatea ,,fochist” autorizat clasa C/ sau
dovada înscrierii la un curs de calificare cu specializarea ,, fochist”autorizat clasa C.
- să dețină autorizație ISCIR și atestat fochist clasa C, în termen de valabilitate (dupa caz),

Experienţă:
-vechime în muncă: 1 an;
-vechime în specialitate: nu necesită;

Înscrierea candidaţilor și depunerea dosarului de recrutare se face personal, la sediul
Școlii Gimnaziale Popricani, str.1 Decembrie 1918, nr.149, loc. Popricani, jud. Iaşi, la
secretariatul unității, telefon 0232/ 297109, în perioada 22 august 2022 - 02 septembrie 2022,
ora 14.00.
Încadrarea în trepte profesionale se va face în funcție de vechimea în specialitate,
raportată la prevederile fișei postului.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune personal, până la data
mai sus menţionată, în volum complet, dosarul care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Scolii Gimnaziale Popricani, jud. Iaşi și
curriculum vitae (conform modelelor anexate: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2);
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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului (diplomă de absolvire studii gimnaziale/foaie matricolă, calificări în
meserie/cursuri însoțite de suplimentul descriptiv, etc);
d) carnetul de muncă sau, după caz adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie /
profesie / ocupație și / sau în specialitatea studiilor și, dacă este cazul, copia livretului militar
(conform art. 16, alin.
(4) din Legea 53 / 2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru munca prestată în
temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă pentru perioadele de
activitate ulterior datei de 01.01.2011, iar candidații vor depune la dosar adeverințele d e
vechime eliberate de angajator, conform prevederilor legale în vigoare, incidente în domeniu);
e) cazier judiciar;
f) o fotografie color 9x12 cm;
g) 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 (adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
h) fișă de aptitudini emisă de Medicina Muncii – apt pentru funcția de fochist;
Toate documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea!

Atenție!
Nu va fi acceptat dosarul în cazul în care, documentele de studii, în original, prezintă
deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității
documentului sau sunt plastifiate.
Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor
de participare la concurs prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba
română.
Concursul se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Popricani, str. 1 Decembrie
1918, nr.149, loc. Popricani, jud.Iaşi şi va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea
menţionată mai jos, astfel:
1. Selecţia dosarelor de înscriere: - 05.09.2022, ora 14.00;
2. Proba scrisă – 26.09.2022, începând cu ora 11.00;
3. Interviul – 27.09.2022, începând cu ora 12.00;

Pentru participarea la examen/concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea
de identitate/buletinul de identitate.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA DE CONCURS:

1. Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune: Utilizarea/exploatarea
cazanelor; verificarea tehnică periodică şi verificarea tehnică neprogramată; repararea
cazanelor; verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
cazanelor; avarii şi accidente; atestări şi autorizări; Obligaţii şi responsabilităţi; măsuri
administrative; dispoziţii finale.
Bibliografie: Prescripţia tehnică PT C9-2010 – ”Cazane de apă caldă şi cazane de abur de
joasă presiune” prevăzuta în Anexa nr 6 la Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri nr. 663/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385
din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. IV, Cap. V, Cap. VI, Cap.
VIII, Cap. X, Cap. XII, Cap. XIII, Cap. XIV, Cap. XVI;
2.Exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală: Exploatarea instalaţiilor de încălzire;
întreţinerea instalaţiilor de încălzire; protecţia, siguranţa şi igiena muncii.
Bibliografie: Capitolele 12,13,14 din Anexa la Ordinul MDRAP nr. 845/2015
privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I
13/1-2002)", indicativ I 13-2015.
3.Securitate şi sănătate în muncă: Obligaţiile lucrătorilor.
Bibliografie: Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 22 şi 23.
4.Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
Bibliografie: OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Partea IV (Titlul I, Titlul III – cap. I și III).
5.Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor României.
Bibliografie: Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 767 din 31
octombrie 2003: art. 22-53.

Notă: Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările intervenite, până în ziua
susținerii probei/probelor de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI:

Data limită de depunere a dosarelor de recrutare:02.09.2022, ora 14.00.

1. Selecţia dosarelor de înscriere:05.09.2022, ora 13.00
Afişare rezultate selecţie dosare:05.09.2022, ora 15.00
Depunere contestaţii: 05.09.2022, ora 16.00
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii: 06.09.2022, ora 10.00

2. Proba scrisă: 26.09.2022, ora 11.00
Afişare rezultate probă: 26.09.2022, ora 14.00
Depunere contestaţii: 26.09.2022, interval orar14.00-16.00
27.09.2022 ora 10.00
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii şi rezultat final probă:27.09.2022, ora 11.00.

3. Interviul: 27.09.2022, ora 12.00
Afişare rezultate probă: 27.09.2022, ora 14:00
Depunere contestaţii: 27.09.2022, interval orar 14.00-16.00
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii şi rezultat final probă: 28.09.2022, ora 12.00
Afişare rezultat final concurs:28.09.2022.

Rezultatele probelor şi rezultatul final se afişează la sediul Școlii Gimnaziale
Popricani,str. 1 Decembrie 1918, nr.149, loc. Popricani, jud. Iași şi pe site-ul institutiei,
www.scoalapopricani.ro.
Pentru probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum
100 de punte la fiecare dintre probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă
şi interviu!
Se consideră ,,Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre
candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la
proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la
un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Contestațiile se depun la sediul Școlii Gimnaziale Popricani, str. 1 Decembrie 1918,
nr.149, loc. Popricani, judeţul Iaşi, conform calendarului de desfășurare a concursului.
Candidatul declarat «admis» la concurs este obligat să se prezinte la post în termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul
declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de
zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului .
În cazul neprezentării la post la termenul stabilit şi în lipsa unei înştiinţări, postul este
declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat
inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
Prezentul anunţ va fi postat pe site-ul Scolii Gimnaziale Popricani
www.scoalapopricani.ro şi afişat la sediul Școlii Gimnaziale Popricani Iași, începând cu data
de 22.08.2022.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Secretariat, telefon 0232/297109,
mobil 0745386470 de luni - vineri, între orele 09.00-14.00.

Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul anunț:
Anexa nr. 1: Cerere de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante cu recrutare
din
sursă externă;
Anexa nr. 2: Curriculum Vitae (europass);

