
Federația Română de Polo caută candidați pentru completarea a 4 posturi 
specifice,vacante, după cum urmează: 

1. Fochist pentru cazane de abur și apa fierbinte de joasă presiune Cod COR 
818207; 

2. Salvator la ștrand, Cod COR 541903 sau 541905; 
3. Lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) – 

Bazin de înot Cod COR 93120; 
4. Îngrijitor cladiri (personal de curațenie) Cod COR 515301 

Condiţii generale: 

a. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b. cunosc limba română, scris şi vorbit; 
c. au vârsta minimă de 18 ani; 
d. au capacitate deplină de exerciţiu; 
e. au fost declarați "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările 

privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de 
structurile de specialitate; 

        f)  nu au fost condamnați 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. 

         Condiţii specifice: 

a. să fi absolvit minim 12 clase (mai putin postul de ingrijitor cladiri); 

b. -Pentru postul de fochist: cursuri de specializare cu autorizare ISCIR, diploma de 

absolvire a unui curs de calificare, autorizat ANC.cu specializarea fochist  Clasa A-

C; 

c. -Pentru postul de salvator strand: studii medii/generale, atestat avizat ANSPSR, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 1 an 

d. -Pentru postul de amenajator: experienta anterioara minima in lucrari de intretinere 

si amenajare a spatiilor sportive (bazin) inclusiv toate instalatiile aferente, zona verde si 

anexele, instalații sanitare și încălzire. 

a)  să aibă minim 1 (un) an vechime în muncă; 
b) să aibă minim 1 (un) an vechime în specialitate. 

e. - Pentru postul de ingrijitor/ingrijitoare: postul presupune asigurarea activitatilor 
de curatenie si de intretinere a igienei la Bazin si anexe, actiuni suplimentare 
necesare mentinerii curatenieisi evacuarii gunoiului menajer din bazin si incinta. 

Cerinte: minim 8 clase, experienta minim 6 luni 



    Atenție!  – Înscrierea candidaţilor se realizează prin menționarea postului 
pentru care se candidează. 

– Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, 
prevăzute în prezentul anunț. 

Pentru inscrieri contactati administratorul Bazinului Floreasca (str. Aviator Popa 
Marin nr. 2, sector 1) la telefon 021 230 0785  sau pe mail la 
bazinfloreasca@frpolo.ro. 

Înscrierea candidaţilor se face la sediul Bazinului Floreasca (str. Aviator Popa 
Marin nr. 2, sector 1), pana la data de 30.09.2022, inclusiv, în zilele lucrătoare, in 
intervalul orar 10.00-12.00  şi 15.00-18.00, cu dosarele, in volum complet, care 
vor  conține următoarele documente: 

a. cerere de înscriere la concurs adresată Secretarului General al FRPolo pentru 
postul respectiv; 

b. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 
(modelul tipizat pus la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane); 

     c)    copia actului de identitate; 

    d)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale celor care atestă 
calificările specifice postului pentru care candidează; 

    e)     copia carnetului de muncă conformă cu originalul, şi / sau după caz, o 
adeverință / adeverinţe care să ateste vechimea în muncă; 

    f)     cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu respectarea 
prevederilor O.U.G. nr. 41/2016, respectiv consimţământul scris al candidatului 
pentru extrasul de pe cazierul judiciar, ce va fi solicitat de Serviciul Resurse Umane); 

    g)    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 unitățile sanitare abilitate; 

    h)   curriculum vitae (Euro Pass – modelul este pus la dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane); 

    i)     autobiografie ( modelul este pus  la dispoziţie de către Serviciul Resurse 
Umane); 

    j)   copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, 
ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind 
starea civilă; 

    k)   o fotografie  9/12 centimetri - color, în ținută decentă; 

  



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

  

Actele prevăzute la lit. c), d), e), j) vor fi prezentate si în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 

 


