
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: muncitor 

calificat IV Lucrator bucatarie - Direcția  General Administrativă-Serviciul Social, CANTINĂ  

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

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. 

 2. Condiţii participare la concurs:  

- Studii G/M/ profesionale / echivalente, in domeniul alimentatiei publice: 

- vechime în domeniul postului: minim 2 ani; 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

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 ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

 

 



târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

6- adeverință 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; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  22.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-29.06.2022, ora 13.00 -proba scrisă; 

-01.07.2022, ora 13.00 - proba practică; 

-05.07.2022, ora 13.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: muncitor calificat IV Lucrator bucatarie, cu studii 

G/M/ profesionale/ echivalente, in domeniul alimentatiei publice ; COR 941201, personal nedidactic; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- de minim 2 ani  

A.3. Scopul principal al postului: Asigurarea pregătirii echipamentelor de bucătărie și întreținerea 

suprafețelor/ariilor de lucru pentru prepararea și servirea hranei la timp și de calitate. 

 

B. CERINŢE POST:  

B.1. Studii de specialitate: cu studii G/M/ profesionale/ echivalente, , in domeniul alimentatiei publice. 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): - 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): - 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, îndrumare, negociere, 

rezolvarea unor situaţii profesionale uzuale, soluţionarea eficientă şi operativă a acestora, spirit de echipă 

dezvoltat, solidaritate, dorinţă de formare profesională continuă, flexibilitate în muncă şi disponbilitate la timp 

de muncă prelungit. 

CERINȚE SPECIFICE: vechime minim 2 ani in domeniul postului,  

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  

 Să respecte cu stricteţe programul de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru. 

 Să respecte normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea relaţiilor de muncă. 

 Utilizeaza corect aparatele si echipamentele de preparare a hranei, masinile de gatit,frigiderele,vesela, 

eventuale substante periculoase cu care intra in contact; 

 Răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie, precum și de la linia de servire și din zona casei de marcat; 

 Pregătește echipamentele specifice pentru a fi folosite; 

 Răspunde de întreținerea ariilor de lucru; 

 Asigură curățenia echipamentului de bucătărie și respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare; 

 Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în 

condiții corespunzătoare de igienă și depozitare 

 Respecta circuitele functionale din blocul alimentar şi normele de igienă în prepararea alimentelor 

 Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi 

preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare 



 Asistă bucătarii, la solicitarea acestora, prin acțiuni simple ce țin de procurarea alimentelor din depozit, 

spălarea alimentelor unde este cazul, urmărirea proceselor de decongelare, prăjire, coacere, debarasare, 

frământare, amestecare simplă, tocare manuală legume, ambalarea produselor destinate vânzării la pachet. 

 Face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi găteşte - fierbe, frige, 

coace, prăjeşte; 

 Deseurile alimentare le colecteaza in saci de culoare neagra, cand sunt plini se leaga la gura si se depoziteaza 

in containerele pentru deseuri menajere din curtea unităţii 

 Răspunde de pregătirea şi derularea procesului de vânzare a produsului finit, porneşte casă de marcat şi 

programul de încasare, încasează meniurile şi preparatele din linia de servire; 

 Închide ziua de vânzare, scoate raportul zilnic privind încasările şi le predă administratorului cantinei 

 Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate 

ale unităţii 

 
D. BIBLIOGRAFIA Și tematică CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Igiena personală a lucrătorilor blocului alimentar.  

2. Igiena mâinilor.  

3. Etapele prelucrării veselei. 

4. Reguli de servire a alimentelor.  

5. Echipament de protecţie: clasificare, caracteristici, folosire, întreţinere, sfaturi utile.  

BIBLIOGRAFIA: 
1. Noţiuni fundamentale de igienă - Manual pentru lucrătorii din sectorul alimentar- Ediţia a V a – Dr. 

Nicolae Poll, Dr. Adriana Serban - Editura Coresi Bucureşti 

2. ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor. - De la art.1 la art. 5; - 

Anexa NORME DE IGIENĂ privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea 

alimentelor – cap. I, II, III, IV. 

3. Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.  

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. - CAP. IV – Obligaţiile lucrătorilor;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  muncitor calificat IV 

Lucrator bucatarie - Direcția  General Administrativă-Serviciul Social, CANTINĂ 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

ZI 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   MI 

pana in  
22/06/2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU J 23.iun 12,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 23.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   V 24.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 27.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU MI 29.iun 
13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 30.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU V 01.iul 

13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 04.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU M 05.iul 13,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 06.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 06.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
MI 06.iul 16,00 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


