Jud.ALBA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Nr. 1831/28.07.2015
PUBLICATIE DE CONCURS
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, organizeaza in data de 24.08.2015, ora 10,00
concurs pentru ocuparea unor functii de executie vacante, dupa cum urmeaza:
-

1 post vacant de muncitor III - fochist la Serviciul Administrativ

Pentru ocuparea unui post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului- aprobat
prin HGR nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are catatenie romana, cetatenia altor state member ale Uniunii Europene si
domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atasata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de families au de unitati sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea situatiei
in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei
contractuale sunt:
- calificare in meseria de fochist
- vechime in meserie minim 3 ani
- autorizatie de fochist valabila
Concursul se va desfasura la sediul DGASPC Alba- sala de sedinte din Alba Iulia , B-dul
1 Decembrie 1918, nr.68, conform calendarului urmator:
- 14 august 2015, ora 13,00: data limita pentru depunerea dosarelor
- 24 august, ora 10,00: proba scrisa
- Data si ora interviului vor fi communicate ulterior;
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii
vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei
publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta care
atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelo rcare atesta
indeplinirea conditiilor specifice postului solocitate de autoritatea sau institutia
publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in
meseria si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, celmai tarziu
pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa
caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand
pagina oficiala. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, jud.Alba, str.Ecaterina Varga, nr.6, telefon 0258861302,
interior 102.
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BIBLIOGRAFIE CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR III
FOCHIST
1. Prescriptii tehnice I.S.C.I.R specifice – cerinte tehnice privind
montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea
cazanelor de apa fierbinte si abur, supraincalzitoarele si economizoarele
independente;
2. Ordinul nr.1007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT C22010, PT C7-2010, PT C9-2010 SI PT C11-2010;
3. Legea 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca (Cap.IV-obligatiile
lucratorilor);
4. Legea nr.477/2004 – privind Codul de Conduita al personalului
Contractual din autoritatile si institutiile publice;, Cap II – Norme
generala de conduita profesionala a personalului contractual;
5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata
(Cap.II – Sectiunea 6 – Obligatiile administratorului, conducatorului
institutiei, utilizatorului si salariatului);
6. Legea nr.64/2008 – privind functionarea in conditii de siguranta a
ainstalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil, republicata.

TEMATICA
- Caracteristici tehnice ale cazanului de apa fierbinte si abur
- Clasificarea generala a cazanelor
- Parametrii cazanelor
- Descrierea si functionarea cazanelor cu apa fierbinte (verificarea, punerea in
functiune, exploatarea si oprirea)
- Partile componente ale instalatiei de automatizare si descrierea acestora
- Intretinerea cazanului si a arzatorului
- Masuri pregatitoare pentru pornirea cazanului
- Descrierea cazului cand se face oprirea fortata a cazanelor
- Atributiile fochistului
- Adnotarile fochistului in registrul-jurnal
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
- Principalele accidente grave care se pot produce
- Masuri de prim ajutor

Intocmit,
ISPAS IOAN – Sef serviciu Administrativ

