INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BRĂESCU”
Str. Traian nr. 26 Calafat, Telefon 0251/230932 Fax 230111
Email scoala_gheorghebraescu@yahoo.com
NR. ..

ANUNȚ
CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT DE
MUNCITOR CALIFICAT - AJUTOR BUCĂTAR, TREAPTA
PROFESIONALĂ III
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Brăescu’’ cu sediul in localitatea Calafat, str. Traian,
nr. 26, judetul Dolj organizeazã concurs pentru suplimentarea statului de funcții al unității cu
un post de muncitor calificat (ajutor bucătar) , 1/1 normă, treapta profesională III,
conform HG 286/23.03.2011, modificată prin HG nr. 1027/11.11.2014.
Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului menţionat persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
(Medicina Muncii);
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.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale sunt:
• studii profesionale, studii medii din alte domenii și calificare în profesie/ocupație din
domeniul gastronomiei, alimentație publică
• certificat de absolvire –”însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” sau adeverință că este
înscris la curs
• certificat competențe profesionale, calificare bucătar
 vechimea nu este necesară

Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 10 zile lucratoare de la data
publicarii si afisarii anuntului, respectiv de la data de 28.11.2016 pana la data de 13.12.2016,
ora 14.00, la Școala Gimnazială ,,Gheorghe Brăescu’’ Calafat, Birou Secretariat.
Concursul constă în trei etape succesive:
Selecţia dosarelor
Probă scrisă
Interviul

I.
II.
III.

I. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 14.12.2016




II.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la avizierul şcolii în data de 14.12.2016
orele 16.00.
Depunerea eventualelor contestații se va face până la data de 15.12.2016 , orele
14,00.
Data afişării rezultatelor contestaţiilor – 15.12.2016, orele 16.00.

Proba scrisă se va desfășura în data de 21 decembrie 2016, ora 10.00.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări care testează cunoștințele teoretice necesare
ocupării postului de ajutor bucătar.
Candidaţii vor fi prezenţi cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise, respectiv
9.30, având cartea de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectelor.

Afişarea rezultatelor probei scrise: 22.12.2016, orele 8,30.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 50 de puncte din 100 de puncte.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face în data de 22.12.2016, până la
orele 13.00.

Data afişării rezultatelor contestaţiilor – 22.12.2016, orele 15.00.
III: Interviul se va desfășura în data 28.12.2016 , orele 09,00.
Interviul se realizează după următoarele criterii de evaluare :
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție ;
b) capacitate de analiză și sinteză ;
c) motivația candidatului ;
d) inițiativă și creativitate.
 Afișarea rezultatelor la interviu se va face în data de 28.12.2016, orele 13,00 . Sunt
declaraţi admişi la interviu candidaţii care obtin minim 50 de puncte din 100 de
puncte.



Depunerea eventualelor contestaţii se va face în data de 28.12.2016, până la orele
15.00.
Data afişării rezultatelor contestaţiilor 28.12.2016 orele 16,00.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la
proba scrisă și interviu și va fi afişat în data de 29.12.2016, orele 12.00.
Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a punctajului total obținut.
În cazul în care doi candidați obțin același punctaj, candidatul câștigător va fi cel cu
punctajul cel mai mare la proba scrisă. Dacă și aici au punctaj egal, candidații vor fi invitați
la un nou interviu în urma căreia comisia de concurs va decide asupra candidatului
cîștigător.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
Conform art.6 al Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz
c) 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 autoritatea sau
instituția publică
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea
în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
e) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
f) Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată de către medicul de familie al candidatului
- examen clinic general de la medical de familie ( adeverință medicală tip
Ministerul Sănătății)
g) Documente solicitate de catre Medicina Muncii .
-examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- VDRL
- HIV
- Ag HBs
- Ac anti.HCV
- Radiografie pulmonară
h) Curriculum vitae
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia , în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor , acesta are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tîrziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau
după caz , adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea .

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT
III -AJUTOR DE BUCATAR
-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile
ulterioare
-Ordin nr.976/16.12.1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea depozitarea ,transportul si desfacerea alimentelor
-Hotararea nr.924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Școlii Gimnaziale”Gheorghe Brăescu”
Calafat, str. Traian, nr.26, sau la telefon 0251/230932.
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