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ANUNŢ 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, 
conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și conform art.14 din Legea 
nr.80/2018 – aprobarea OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte mormative și prorogarea unor termene 

  
- 1 post muncitor I, specializarea fochist – centrale termice, perioadă nedeterminată. 

      
Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de ştiinţe ale 

Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.314.27.83 și pe site-ul www.ise.ro.  
      Înscrierile şi depunerea dosarelor persoanele se fac până pe data de   24 iulie 2018, ora 12.00,   
la biroul Resurse umane al ISE. Selecţia dosarelor se va face  pe data de 25 iulie 2018.    Rezultatul 
selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe site-ul instituției, la aceeași dată.                        
 
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din 
HG nr. 1.027/2014 privind  Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant. 
 
La înscriere candidații vor depune următoarele documente, conform art.6 din HG nr.1.027/2014: 
 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea; 
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 solicitate de instituția publică; 

4) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitate; 
5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; cu obligația 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 

6) adeverința 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 unități 
sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae; 
8) precum și alte documente specifice prevăzute în Metodologia internă de concurs pentru posturile 

de cercetare, aflată pe site-ul ISE, la adresa www.ise.ro. 
 
            Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 
 

- 15 zile lucrătoare de la data apariției anunțului, conform art.7, HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  
 
Pentru postul de muncitor I, specializarea fochist – centrale termice: 

 

 



- Studii medii; 
- Vechime în muncă de minim 10 ani; 
- Atestat specializarea fochist – centrale termice. 

 
Cerințe  specifice pentru ocuparea posturilor: 
 
Toți candidații trebuie să aibă în vedere prevederile HG nr. 286/201, cu modificările și 
completările ulterioare și  Metodologia internă de concurs,  aflată pe site-ul ISE (www.ise.ro). 
 

- Disponibilitate pentru lucrul în ture, inclusiv ore de noapte; 
- Atestat privind specializarea de paznic constitue  un avantaj. 

Concursul va avea loc la sediul ISE şi va consta în: 
 

1.  01 august  2018, ora 11.00 - proba scrisă; 
2.  03 august  2018, ora 11.00 – proba practică 

 
Rezultatele probelor concursului se afișează in termen de 1 zi lucrătoare. 
Termenul de depunere a contestaţiilor este  de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul ISE. 
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim o zi lucrătoare de la  expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ISE,  imediat după 

soluţionare. 
 

 Bibliografie:    
 
1. Legea nr.64/21.03.2008.privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune. 
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil. 
2. Anexele nr.1-3 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.1007/2010 
pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, 
lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW", PT C2-2010 "Arzatoare cu combustibili gazosi si  
lichizi" si PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere 
aferente cazanelor". 
3. Ordinul nr.333/2006 privind aprobarea procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu  
supravegherea tehnica a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea  
tehnica a instalatiilor. 
4. PT A3-2003-ISCIR - Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, instalarea, utilizarea si 
verificarea tehnica periodica a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi. 
5. PT C9-2003-ISCIR - Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, 
exploatarea,verificarea tehnica si repararea cazanelor cu apa calda si a cazanelor cu abur de joasa 
presiune 
6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de 
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 
7. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 
8. OMAI 163/2007 privind apararea contra incendiilor. 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT, 
Dr. MAGDALENA  BALICA 


