BIBLIOGRAFIE FOCHIST
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006;
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 munca
Curs fochist
TEMATICA
Clasificarea si autorizarea fochistilor;
Partile principale ale unui cazan;
Clasificarea cazanelor;
Exploatarea cazanelor;
Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;
Deservirea cazanelor de incalzire centrala;
Revizia interioara, incercarea la presiune hidraulica, incercarea la cald si revizia exterioara a cazanelor;
Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;
Evidentaexploatarii cazanelor;
Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, functionarea
cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului
; Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire – fochistul
. Eventualele contestatii se depun in data de 18.01.2018 pana la ora 12.00.
Candidatii pot contesta numai notele proprii la proba practica. La interviu partivipa numai candidatii
care au obtinut nota 5.oo la proba practica.
Rezultatul final este media aritmetica intre nota la proba practica si nota de la interviu si trebuie sa fie
minim 5(cinci).
Candidatul admis se incadreaza pe o perioada de proba de 30 zile.
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BIBLIOGRAFIA
pentru functia Referent,clasa III, grad profesional asistent,
Compartimentul Stare Civila

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
4. Hotararea Guvernului nr.611/2008 - privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici;
5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă ;
7. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a
numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare;
9. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
actualizată;
10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
11. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor (divorţul prin acordul soţilor): art. II;
12. H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de
familie;
13. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicat,- Cartea a II-a
Despre familie;
14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare.
15. Constitutia Romaniei
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