
SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS
                     JUD.ARAD
             NR. 1175/ 06.10.2020

 A  N  U  N  T

    Spitalul de boli cronice Sebis,cu sediul in strada Piata Tineretului  nr.2,organizeaza in
data de  30.10.2020 ora 10, concurs  pentru ocuparea unui post  vacant  de muncitor
calificat IV -fochist, la Centrala termica a Sectiei Pneumologie-TBC a spitalului.  
            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile  HG.nr.286/2011 pentru
aprobarea   Regulamentului  cadru privind stabilirea  principiilor  generale  de ocupare a
unui post vacant  sau  temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor
de  promovare   in  grade  sau  trepte   profesionale   imediat  superioare   a  personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata si completata prin
H.G. nr.1027/2014.   
              

            CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE  LA CONCURS:

- Cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale uniunii  europene sau statelor
apartinand  spatiului economic  european  si  domiciliat  in  romania;

- Cunoasterea limbii  romane , scris si vorbit;
- Varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Capacitate deplina de exercitiu;
- Stare de sanatate corespunzatoare postului  pentru care candideaza , atestata pe baza

adeverintei   medicale  eliberate  de  medicul  de  familie  sau  de  unitatile  sanitare
abilitate;

- Indeplinirea  conditiilor   de   studii  si,   dupa  caz,   de  vechime  sau alte  conditii
specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs;

- Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii,  de serviciu  sau in  legatura cu serviciul, 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
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit  reabilitarea; 

        CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

- Absolvent cel putin de studii generale 
- Certificat de calificare in meseria de fochist
- Autorizatie I.S.C.I.R. pentru cazane cu viza in termen



DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE URMATOARELE 
DOCUMENTE:

Dosarele pentru  concurs   se  vor  depune  la  Compartimentul  Resurse  Umane  al
unităţii şi va cuprinde :

- a)  -  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
instituţiei 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 şi ale altor acte care atestă
efectuarea  unor specializări, copiile  documentelor care  atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului;

- d)  - copia  carnetului  de  muncă,  conformă  cu  originalul  sau  o  adeverinţă
care  să  ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, daca
este cazul;

- e)  -  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- f)  -  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;

- g)   -  curriculum vitae;
- h) -  alte  documente  relevante  pentru  desfăşurarea  concursului:   copie  după

certificatul  de naştere şi căsătorie (unde este cazul);
- i)   -  chitanţa de plată a taxei de concurs, de 50 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e) candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus  la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale,  are obligaţia de a completa  dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute mai sus, vor  fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

                
Concursul consta in desfasurarea a 3 etape succesive :

a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă
c) interviul

 Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa
precedentă. 



             
   
Concursul se va desfaşura după următorul calendar :

Nr.
Crt.

EXPLICAŢII DATA

1. PUBLICAREA ANUNŢULUI 08.10.2020     
2. TERMEN  LIMITĂ PRELUARE DOSARE 22.10.2020, ora 15.00    
3. SELECŢIE DOSARE 23.10.2020, ora 15.00    
4. AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE 26.10.2020, ora 15.00   
5. TERMEN CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE 27.10.2020, ora 15.00     
6. SOLUŢIONARE  CONTESTAŢII  SELECŢIE

DOSARE
28.10.2020, ora 15.00    

7. PROBA SCRISĂ 30.10.2020, ora 10.00    
8. AFIŞAREA REZULTATELORLA PROBA SCRISĂ 30.10.2020, ora 15.00    
9. TERMEN CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ 02.11.2020, ora 12.00    

10. SOLUŢIONAREA  CONTESTAŢIILOR  LA  PROBA
SCRISĂ

02.11.2020, ora 15.00    

11. SUSTINEREA INTERVIULUI 03.11.2020, ora 10.00    
12. AFIŞAREA  REZULTATELOR  INTERVIULUI 03.11.2020, ora 15.00    
13. TERMEN CONTESTAŢII INTERVIU 04.11.2020, ora 15.00    
14. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  LA 

INTERVIU
05.11.2020, ora 15.00    

15. AFIŞAREA REZULTATELOR  FINALE 06.11.2020, ora 12.00    

Relaţii   suplimentare   privind   concursul,  tematica  si  bibliografia   pot   fi
obţinute  de  la  Biroul  Resurse  Umane  la  telefon :0257-311059.

MANAGER,
DR.SÎRB CRISTIAN



SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIŞ                                                                 

                                                                                                       
                                                                                                      APROBAT,
                                                                                                   MANAGER
          

                              TEMATICA  SI  BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A  POSTULUI  DE 

MUNCITOR CALIFICAT IV –FOCHIST

                TEMATICA:

1.Descrierea generala si destinatia cazanului;
2.Caracteristicile tehnice ale cazanului;
3.Conditii de instalare a cazanului:
  -generalitati
  -conditii de amplasare
  -alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil
  -alimentarea cu energie electrica
  -cosul de fum
4.Functionarea cazanului (verificare,punere in functiune,exploatare,oprire);
5.Intretinerea cazanului si a arzatorului;
6.Elementele de siguranta ale cazanului;
7.Responsabilitatea fochistului;
8.Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist;
9.Norme de prevenire si stingere a incendiilor;
10.Semnalizarea defectiunilor aparute;
11.Obligatiile salariatului .
                         BIBLIOGRAFIE:
1.Manualul fochistului-editii 1996-2001;
2.Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane cu abur,cazane cu 
apa fierbinte,supraincalzitoare si economizoare independente”-PT C 1-2010;
3.Legea nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca actualizata. 
4.Legea nr. 307/2006 privind  apararea impotriva incendiilor- Republicata.



5.Codul muncii- Legea nr. 53/2003- art.39


