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ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE BUCĂTAR ȘI ÎNGRIJITOR PE PERIOADĂ 
NEDETERMINATĂ 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice,modificată şi completată prin Hotărârea nr. 1027/2014,   
 
 
Liceul Teoretic “Németh László“ cu sediul în Baia Mare, str. Luminișului nr. 1, județul 
Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi contractuale:   

 
I. BUCĂTAR – personal nedidactic cu normă întreagă – post vacant contractual pe 

perioadă nedeterminată. 
 
 
Condiții generale pentru ocuparea postului: 
 

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exercițiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în 

baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a inervenit reabilitarea; 

 
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
 

- studii medii; 
- certificat de calificare în meseria de bucătar ; 
- prezintă adeverinţă medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, 

care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
- vechime minimă ca şi bucătar – 1 an; 
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- disponibilitate la un program flexibil. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare; 

2. Ordin nr. 976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igienă 
privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea 
alimentelor; 

3. Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 
adolescenţi. 

 
DOSARUL DE CONCURS  VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 
1. Cerere de înscriere la concurs; 
2. Copia actului de identitate; 
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 solicitate,; 

4. Carnetul de muncă, raport salariat din Revisal sau adeverințe care atestă vechimea în 
muncă; 

5. Cazier judiciar; 
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
7. Curriculum vitae. 
 
Actele și documentele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor. 
 

II. ÎNGRIJITOR – personal nedidactic cu normă întreagă – post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. 

 
 
Condiții generale pentru ocuparea postului: 
 

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exercițiu; 
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- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în 
baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a inervenit reabilitarea; 

 
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
 

- studii generale sau medii; 
- disponibilitate la un program flexibil. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordin nr. 1955/1955 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru 
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Legea nr. 477 din 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; 

3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Legea nr. 319 din 2006 privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi 
completările ulterioare – cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; 

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 318/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, cap.II- Răspunderea 
disciplinară art. 247-252, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
DOSARUL DE CONCURS  VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 
1. Cerere de înscriere la concurs; 
2. Copia actului de identitate; 
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 
4. Carnetul de muncă, raport salariat din Revisal sau adeverințe care atestă vechimea în 

muncă; 
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5. Cazier judiciar; 
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
7. Curriculum vitae. 

 
Actele și documentele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformității copiilor. 

 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 26.06.2019 – 03.07.2019, între orele 
9,00-15,00, la secretariatul liceului. 
 
DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 
 
1. Susținerea probei scrise: 18.07.2019, ora 9,00, la sediul instituției; 
2. Susținerea probei practice: 18.07.2019, ora 11,00, la sediul instituției; 
3. Interviu: 18.07.2019, ora 13,00, la sediul instituției; 
4. Afișarea rezultatelor: 19.07.2019, ora 10,00; 
5. Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 19.07.2019, înre orele 10,00-12,00; 
6. Afișarea rezultatelor la contestații: 19.07.2019, ora 14,00. 
 

     NOTĂ: 
 

- Conform H.G. 286/2011 sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut 
minim 50 puncte, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 
puncte; proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte. 

- Relații suplimentare la secretariatul unității școlare – telefon: 0262213586 
Persoana de contact – dr. Váradi Izabella – director – telefon: 0745227704 
                                  -  Májercsik Rudolf - 0745852104 

 


