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CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE 
MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) 

 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant 

candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 
3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

A. Conditii generale 
a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul 
în România; 

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; 

f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) 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. 
 
 
 
 

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: 
 

a) Spirit organizatoric; 
b) Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă; 
c) Capacitate de gestionare a timpului și priorităților (în condiții de stres); 
d) Disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 
e) Capacitatea de a lua decizii eficiente; 
f) Cunoașterea prescripțiilor tehnice privind aparatele de încălzire 

alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos 
 
 
 
 



 

  

   

 ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)  
 

a) Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în 
vederea optimizării activităților didactice și nedidactice 

b) Asigură funcţionarea şi supraveghează instalaţiei de încălzire (centralele 
termice proprii) pe timpul iernii  

c) Participă la instruirile periodice si respectă normele cu privire la paza si 
stingerea incendiilor si a normelor privind protecția muncii; 

d) Efectuează lucrări de igienizare și amenajare a spațiilor unității de 
învățământ 

e) Efectuează lucrări de reparații interioare și exterioare a spațiilor unității 
de învățământ 

f) Efectuează lucrări în alte sectoare în limita competenței, în funcție de 
nevoile unității de învățământ; 

g) Efectuează și alte lucrări de întreținere sau de reparații din alte sectoare 
de activitate, în functie de eventualele calificari suplimentare pentru care este 
atestat; 

h) Participă la stagii de formare/cursuri de perfecționare. 
 
 

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de muncitor 
calificat (fochist) 

 
 

  1. LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 2. ORDIN M.E.N nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – 
cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
3. Legea nr.319/2006, Legea securitătii sănătătii în muncă, cu modificările 
completările ulterioare; H.G. nr.1425 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 
nr. 319/2006; 
4. LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
5. Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările completärile ulterioare; 
6. Ordin 663/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 cazane 
de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare 
independente, PT C 4-2010 recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 6-
2010 conducte metalice sub presiune pentru fluide , PT C 7-2010 , dispozitive 
de siguranta , PT C 8-2010 , instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate, 
PT C 9-2010 cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, PT C 10-
2010  conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune; 
7.Ordin 1007/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT A 1-2010 
aparate de incalzire alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri 
nominale egale 400Kw PT C 2-2010 arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi 



 

  

   

si PT C 11-2010 sisteme de automatizare aferente centralelor termice si 
insatalatii de ardere aferente cazanelor; 
8.Legea nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalatiilor 
sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de 
combustibil, republicată; 
9. H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la 
locul de muncă; 
10. Legea nr.477/2004 codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile si institutiile publice - cap.II –norme generale de conduita 
profesionala a personalului contractual; 
11. LEGEA nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile 
publice; 
 

 

 
 
 
 


