
                                

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS: BUCĂTAR ȘI FOCHIST 

 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale 

sunt: 

 

-Absolvent liceu şi studii în domeniu ( diplomă care să ateste calificarea în specialitatea postului);  

-Vechime : minim 3 ani ani; 

-Abilități de lucru în echipă;  

-Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;  

-Capacitatea de alua decizii eficiente. 

-Disponibilitate pentru munca în două schimburi; 

 

Concursul va consta în: 

 

Ptr. Fochist: 

Proba scrisa 

Interviu 

 

Ptr. Bucătar: 

Proba scrisa 

Probă practică 

 

Punctajul minim obtinut la fiecare proba este de 50 puncte. 

 

Bibliografia Bucătar: 

 

• Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;  

• OUG Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

• Noțiuni elementare de igienă – îndrumător pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii, dr. Ileana 

Adriana Șerban, Dr. Adrian Călugăru, Ed. Semne, 2007;  

• Hotărârea 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;  

• Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de  viaţă 

al polulaţiei ( Cap. VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică);  

• Legea Nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice ( Cap. II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, 

Art. 7 )  

• OMS Nr. 1563/2008 – Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor;  

• OMS Nr. 261/2007 – Aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizareaCap.IV obligatiile lucratorilor  

 

Bibliografie Fochist 

 

Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 663/2010, publicat în M.O. 

al României, Partea I, nr. 385 bis/ 10.06.2010 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C9-

2010 ’’Cazane de apă caldă, cazane de abur de joasă presiune’’; 

·        Prescriptii tehnice I.S.C.I.R. specifice – Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, 

exploatarea, verificarea tehnica și repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte, 

supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente; 



·        Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă cu toate modificările și 

completările ulterioare; 

·        Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu toate modificările și 

completările ulterioare; 

·        Legea nr.53 din 24.01.2003 ’’Codul Muncii’’republicat. 

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

 

- Cerere înscriere concurs 

- Curriculum Vitae 

- Copie C.I. 

- Copie certificat naștere/căsătorie 

- Copie acte studii/alte documente care atestă pregătirea școlară/Specializări – Bucătar/Fochist 

- Cartea de muncă/ Adeverințe de vechime de la data de 01.01.2011 

- Cazier/Certificat de integritate comportamentală (original) 

- Adeverință medical 

 

Toate actele vor fi aduse în dosar cu șină. 

 

  

     Calendarul concursului : 

Nr.

crt. 

Activitati Data 

1 Depunerea dosarelor de concurs 08.08 – 22.08.2022 

Interval orar : 09.00-13.00 Notă: Pentru 

programare depunere dosare sunati la 

Nr. De tel. 0726365410 în intervalul orar 

de mai sus. 

2 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare 

a concursului 

24.08.2022 

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.08.2022, ora 15,00 

4 Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.08.2022, orele 10,00-12,00 

5 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 25.08.2022 ora 15.00 

6 Sustinerea probei scrise 31.08.2022, ora 09.00 

7 Afisarea rezultatelor probei scrise 31.08.2022, ora 10,30 

8 Sustinerea interviului/proba practică 31.08.2022 ora 11.00 

9 Afisarea rezultatelor dupa interviu/probă practică 31.08.2022, ora 13.00 

10 Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise si interviului 31.08.2022, orele 13.30-14.30 

11 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 31.08.2022 ora 16.00 

12 Afişarea rezultatului final al concursului 31.08.2022 ora 16.00 

 

    Vor fi declarați ,, admiși’’ pentru ocuparea posturilor vacante, candidații ce vor obține un punctaj 

final (calculate ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă, și interviu, ptr Fochist și proba scrisă, 

și probă practică, ptr Bucătar) de minim 50 de puncte. 


