
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi: muncitor 

calificat II- FOCHIST Direcția  General Administrativă-Serviciul Tehnic- Ateliere 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  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. 

 2. Condiţii  participare la concurs:  

- Studii  G/M/ profesionale / echivalente, cu certificat de calificare- fochist; 

- Vechime în domeniul postului: în domeniul exploatării centralelor termice de abur și de apă fierbine , 

minim 6 luni. 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- 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 (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul 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 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); 

6- 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; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  17.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.06.2022, ora 13.00 -proba scrisă; 

-29.06.2022, ora 13.00 - proba practică; 

-01.07.2022, ora 13.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: muncitor calificat II- FOCHIST, cu studii G/ 

profesionale /echivalente, cu certificat de calificare ; COR 818204 , personal nedidactic; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- de minim 1 an  

A.3. Scopul principal al postului:  activitati în domeniul exploatării centralelor termice de abur și de apă 

fierbine. 

 

B. CERINŢE POST:  
B.1. Studii de specialitate: studii generale, școala profesională / echivalente 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nu este cazul 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): nu este cazul  

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități de comunicare, rezolvarea unor situații 

profesionale uzuale, soluționarea eficientă și operativă a acestora; spirit de echipă dezvoltat; dorința 

de formare profesională continuă; flexibilitate în muncă și disponibilitate la timp de muncă prelungit. 

CERINȚE SPECIFICE: - 

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  

 

 Să cunoască caracteristicile constructive și funcționale ale centralelor termice pe care le supraveghează. 

 Să cunoască modul de pornire, exploatare, modul de funcționare și oprire a centralelor termice. 

 Să cunoască și să respecte instrucțiunile de exploatare ale centralelor termice. 

 Să urmărească modul de funcționare a întregii centrale termice, defecțiunile posibile, cauzele probabile 

de producere a unor avarii, să cunoască și să respecte modul de acționare în cazul apariției unor 

evenimente. 

 Să regleze instalația astfel încât să se asigure confortul termic în încăperi și o temperatură 

corespunzătoare a apei calde menajere. 

 Să urmărească în permanență indicațiile tuturor aparatelor de măsură și control existente în central 

termică. 

 Să urmărească permanent nivelul apei din cazan, astfel încât acesta să nu scadă niciodată sub nivelul 

minim și nici să nu depășească nivelul maxim. 



 Să urmărească, ca în cazan temperatura apei sau presiunea aburului, după caz, să nu depășească limitele 

prescrise în instrucțiunile tehnice. 

 Să completeze registrul-jurnal pe parcursul întregului schimb, cu toate datele cerute (temperatura 

exterioară, presiunea apei și a gazului, temperatura apei la ducere și la întoarcere etc.), de asemenea 

orice defecțiune apărută la instalațiile și utilajele din centrala termică; registrul se predă sub semnătură 

schimbului următor. 

 Să alimenteze cu apă cazanele în cazul pierderilor tehnologice sau în urma unor avarii. 

 Să verifice săptămânal starea de etanșeitate a cazanelor. 

 în cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea cazanelor sau dacă apar pierderi de combustibil în 

timpul funcționării instalațiilor, fochistul va opri cazanele din funcțiune și va anunța telefonic șefii 

ierarhici și firma care asigură service-ul centralelor termice, în vederea remedierii acestora. 

 Să ia măsuri ca să nu existe pierderi de apă, abur sau combustibil, atât la cazan cât și la instalațiile din 

centrala termică. 

 Să facă, cel puțin o dată pe tură, verificarea sticlelor de nivel, a manometrului, a supapelor de siguranță, 

a nivostatului și purjarea cazanului, înscriind în registrul de tură ora la care s-a făcut. 

 Să oprească cazanul din funcțiune în caz de forță majoră. 

 Să păstreze curățenia în sala de cazane, să se păstreze în permanență libere căile de acces iar depozitarea 

de materiale este interzisă. 

 Să nu permită intrarea persoanelor străine, în afara șefilor ierarhici și a organelor ISCIR. 

 La terminarea programului se va opri centrala termică și înainte de-a o părăsi se va verifică să nu 

rămână robinete de gaz deschise, becuri aprinse sau utilaje sub tensiune/în funcțiune. 

 Aduce la cunoștința șefului direct orice probleme deosebite cu care se confruntă. 

 Participă în comun cu muncitorii de la atelierul de întreținere la diverse lucrări de reparații, în perioada 

în care nu deservesc centralele termice. 

 Primește în subinventar şi răspunde de bunurile pe care le are în dotare. 

 își însușește și respectă prescripțiile ISCIR, instrucțiunile și normele SSM și SU, specifice locului de 

muncă. 

- respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi 

celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;  

- în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va 

răspunde acestor cerinţe , prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;  

respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor 

D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Drepturile și îndatoririle angajatului; 

2. Norme de securitate si sănătate în munca; 

3. Pregătirea și pornirea cazanului; 

4. Oprirea, răcirea si golirea cazanului; 

5. Obligațiile si responsabilitățile personalului de deservire a cazanelor 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

• Regulament intern – USAMVB Timișoara  

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Finanțarea și 

patrimoniul universităților; 

• Legea nr. 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Hotărârea nr. 11461/2006 

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 

echipamentelor de muncă 

• Prescripția tehnică ISCIR – PT C1- 2010 

• Prescripția tehnică ISCIR – PT CR 8 - 2009 



 CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  muncitor calificat II- 

FOCHIST Direcția  General Administrativă-Serviciul Tehnic- Ateliere 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

zi 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   L 

pana in  
20/06/2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU MI 22.iun 13,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 22.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 23.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 24.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU M 28.iun 
13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 29.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU J 30.iun 

13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   V 01.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) Sala  DRU L 04.iul 13,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 05.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 16,00 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


