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ANUNŢĂ 

 CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  
MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) 

 
 
        In conformitate cu prevederile  HG.nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator funcțiilor contractuale 
și a criterilor de promovare în grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual  din sectorul bugetar , plătit  din fonduri publice , cu modificările și completările 
ulterioare ; 
       Primăria comunei Argetoaia , judetul Dolj  , anunță organizarea concursului  pentru ocuparea 
unui post de muncitor calificat (fochist)   - personal contractual de execuție pe  durată 
nedeterminată în data de 25.04.2018, ora 11,00 – proba practică si 27.04.2018, ora 11,00- 
interviul 
Pentru participarea la concurs , candidații trebuie să îndeplineasca  următoarele condiții generale si 
condiții specifice  : 
Condiții generale de ocupare a posturilor  : 
a.       are cetatenie romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b.      cunoștinte de limba română , scris si vorbit , 
c.       are varsta minimă reglementată de prevederile legale , 
d.      are capacitate deplina de exercitiu , 
e.       are stare de sanatate  corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată în baza 
adeverinței  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate , 
f.       îndeplineste conditiile de studii  , de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor 
postului scos la concurs , 
g.      Nu a fost condamnat  sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra 
umanitatii , contra statului ori a 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 functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit 
reabilitarea  . 
Conditii specifice necesare pentru postul vacant pe perioada nedeterminată a funcției 
contractual de execuție  - 1 post muncitor calificat (fochist)  
a.     Absolvent al învătămantului obligatoriu de 10 ani. 
b.    Certificat de calificare profesională în domeniul instalațiilor tehnico-sanitare și de gaze 
c.     Experiență în domeniu : minim 5 ani , 
d.     Autorizație de fochist valabilă  
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Argetoaia şi va consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează:  
a) selecţia dosarelor de concurs; 
 b) proba practică; 
 c) interviul.  
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Pentru 
fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la 
proba practică şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe. 
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al 
fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina 
de internet a instituţiei. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 



proba practică 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 practică, 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. 
 Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:  
1. Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 17.04.2018, ora 15.00  
2. Selecţia dosarelor de înscriere: 19.04.2018 
 a) Afişare rezultate selecţie dosare: 19.04.2018 ora 16,00 
 b) Depunere contestaţii: 20.04.2018 ora 16,00 
 c) Afişare rezultate după soluţionare contestaţii: 23.04.2018 .  
3. Proba practică: 25.04.2018, ora 11.00  
a) Afişare rezultate: 25.04.2018 ora 16,00 
 b) Depunere contestaţii: 26.04.2018 ora 16,00 
 c) Afişare rezultate contestaţii şi rezultat probă practică: 27.04.2018 ora 8,00 
 4. Proba de interviu: 27.04.2018, ora 11.00  
a) Afişare rezultate: 27.04.2018 
b) Depunere contestaţii: 28.04.2018 ora 16,00 
c) Afişare rezultate contestaţii şi rezultat probă finală: 30.04.2018  
 5.Afişare rezultate final concurs: 30.04.2018 ora 12,00 
 Bibliografie  : 
 - Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice 
nr. 477 /2004. 
-  Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată. 
-  Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*, privind apărarea împotriva incendiilor;  
-  H.G. 1146/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 
lucrători a echipamentelor de muncă; .  
-  Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată), (actualizată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustib 
Componenta dosarului de concurs  : 
        - Opis. 
        - Cerere de inscriere la concurs  adresată conducătorului instituției publice; 
        - Copie   act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, 
precum și copii ale actelor de stare civilă. 
        - Copiile documentelor care să  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atestă efectuarea  
unor specializari, copiile documentelor care să ateste  indeplinirea conditiilor specifice 
        - Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  în original 
care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor 
         - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(Candidatul declarat admis la selecția 
dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a concursului). 
          - Adeverinta  medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare 
eliberată cu cel mult sase luni  anterior delurarii concursului de către medicul de familie al 
candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, numarul , data , 
numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart 
stabilit de Ministerul Sanatatii) . 
            - Curiculum vitae in format European  care sa ateste locurile de munca in care a mai 
frecventat  si studiile de specialitate  in format European . 
            - Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului . 
            Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primăriei comunei  Argetoaia  , judetul 
 Dolj  , dupa o verificare  prealabilă  privind conținutul documentelor  din dosar  de către  
presedintele  comisiei de concurs   , conform graficului de mai sus . 
       Pentru  informatii suplimentare  puteti să  ne  contactati la telefon  0251.452701 
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