MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
COLEGIUL NAŢIONAL „ROMAN-VODĂ”
ROMAN 611028Str. M. Eminescu nr. 4 telefon: 0233-740300; 0233-740100; tel/fax 0233-740290
E-mail : cnrvroman2005@yahoo.com

ANUNŢ
Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman, organizează concurs pentru ocuparea unui
post de muncitor – fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune,
cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu art. 26 alin.7 din Legea nr.
284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, Hotărârea nr. 286 din 23.03.2011 şi H.G. nr. 1027 din 2014
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale şi specifice.
Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetăţenia română;
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 corespunzătoare 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 specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de ocupare a postului:
a) Studii medii, calificare în domeniul instalaţiilor tehnico – sanitare şi încălzire centrală;
b) Abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
c) Abilităţi pentru munca în echipă;
d) Disponibilitate pentru program flexibil;
e) Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în weekend;
f) Disponibilitate pentru munca în două schimburi;
g) Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
h) Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
i) Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi
electricitate.
j) Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- depunerea dosarelor se va face până la data de 18.11.2015 ora 14 00 la sediul
Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman, str. Mihai Eminescu nr. 3, serviciul secretariat,
de luni până vineri între orele 9 00 – 14 00 .
Concursul constă în 3 etape succesive:
a. selecţia dosarelor de înscriere : 19.11.2015, ora 15 00
b. proba scrisă
- data şi ora desfăşurării : 26.11.2015 , ora 9 00
- locul defăşurării: sediul Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman, str. Mihai Eminescu nr. 3.
c. interviu
- data şi ora desfăşurării :26.11.2015, ora 13 00
- locul defăşurării: sediul Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman, str. Mihai Eminescu nr. 3.
Candidaţii care nu obţin minim 50 puncte la prima probă nu pot participa la cea de-a
doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba
scrisă şi interviu. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în
ordine descrescătoare.
Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor:
1. Tematica:
- Norme de securitate şi sănătate în muncă
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
- Norme de protecţia muncii şi de utilizare a echipamentelor de muncă
- Norme de funcţionare şi monitorizare a instalaţiilor de încălzire şi a celor
sanitare
- Normele de igienă
2. Bibliografie:
Ordin nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
Legea nr. 319 / 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
Hotărârea nr. 1425 / 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006;
H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;
H.G. nr. 1048 /2006 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă ;
Ordonanţa nr. 60 / 28.08.1997 privind apărarea împotriva incendiilor;
Ordinul MEC nr. 3946 / 01.06.2001 – norme de prevenire şi stingere a incendiilor
specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie;

Componenţa dosarului de concurs:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 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
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
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