
 
 
 

 

ANUNȚ  
PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE BUCĂTAR M 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 
 
 
 
Având în vedere: 
 Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 Hotărârea 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, cu completările și modificările ulterioare 

 Art. 32 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările 
ulterioare 

 Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
 Art. 48 din Ordinul nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 Hotărârea nr. 13/28.07.2021 a Consiliului de Administrație al grădiniței  

 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu”, cu sediul în Tg-Jiu, 
strada Olari, nr. 3, organizează în data de 26.08.2021 concurs pentru ocuparea 
a 1 post de bucătar M (pentru învățământ preșcolar), pe perioadă 
nedeterminată. 

Conform Adresei nr. 12728/26.07.2021, ,,în ședința Consiliului de 
Administrație a ISJ Gorj din data de 23.07. 2021 s-a stabilit că ocuparea 
posturilor didactice-auxiliare și nedidactice se va face cu prioritate prin 
transfer.” 

Depunerea dosarelor se face la sediul instituţiei, între 03–16.08.2021, în 
intervalul orar 10:00 - 14:30 (în zilele lucrătoare), la secretariat. 
Informaţiile se pot  obţine la telefonul: 0353/801417  

 

 
CONDUCEREA, 
 

https://www.legistm.ro/img/files/LEGE-CADRU%20nr.%20153%20din%2028%20iunie%202017%20-%20art.%2032.pdf


CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE 
(cf. art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare) 

 
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;  
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. 

 
CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI 

(cf. art. 4 din HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare) 
 

a) studii medii cu diplomă de bacalaureat și adeverință/certificat care atestă 
calificarea și/sau efectuarea unei specializări în domeniu 

b) disponibilitatea de lucru în două schimburi; 
c) abilităţi de lucru în echipă; 
d) afectivitatea faţă de copii; 
e) calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, 

capacitatea de orientare în spaţiu, capacitatea de comunicare); 
f) capacitatea de organizare a muncii; 
g) să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, 

hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă; 
h) postul de pe care se transferă solicitantul să fie un post de acelaşi nivel 

ierarhic – de execuţie, care implică aceleaşi condiţii de studii, 
acelaşi/aceeaşi grad/treaptă profesională (îngrijitor IM sau bucătar M), 
cu aceeaşi denumire (îngrijitor sau bucătar), din cadrul unei instituții de 
învățământ preuniversitar - nivel preșcolar/grădiniţă cu program 
prelungit și care implică aceleaşi cerinţe ale postului, prevăzute în fişa 
postului în care se realizează transferul/numai în măsura în care a 
ocupat anterior un post/funcţie de natura celui/celei pentru care se 
solicit transferal – îngrijitor/bucătar într-o grădiniţă cu program 
prelungit (în cazul ocupării postului prin transfer) 

CONDUCEREA, 



DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI 
 
COMPLEXITATEA POSTULUI: 

a. nivel de responsabilitate înalt; 
b. prepararea la timp a hranei copiilor. 

NECESITATEA UNOR APTITUDINI DEOSEBITE: 
a. abilitatea de a asculta şi de a înţelege informaţiile primite; 
b. abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei, pentru a facilita înţelegerea cu 

persoanele cu care intră în contact; 
c. abilitatea de a se concentra şi de nu a fi distras în timpul realizării unei sarcini, de-a 

lungul unei perioade de timp; 
d. abilitatea de a conştientiza dacă ceva nu este în regulă şi sesizarea problemei;  
e. rezistenţă la efort; 
f. adaptabilitate; 
g. responsabilitate; 
h. cooperare;  
i. răbdare; 
j. capacitate de lucru în echipă; 
k. capacitate de organizare a muncii. 

CONDIŢII FIZICE ALE MUNCII: 
a. activitatea bucătarului se desfăşoară în blocul alimentar al grădiniţei; 
b. mediul de lucru este protejat; 
c. sarcinile sunt executate pe parcursul programului propriu de lucru. 

RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST: 
a. asumarea responsabilităţii de a prepara hrana copiilor la timp, respectând cantitatea, 

calitatea şi caloriile necesare; 
b. însuşirea modului de utilizare corectă, responsabilă şi eficientă a aparaturii din 

dotare, a echipamentelor utilizate în procesul de preparare a hranei: plită, cuptor, 
agregate frigorifice, cântar, diferite ustensile, veselă etc.;   

c. onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact, în 
interes de serviciu. 

COMPORTAMENTUL ŞI CONDUITA:  
a. să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de 

copii, părinţii acestora, cât şi faţă de întregul personal al grădiniţei (va fi politicoasă cu 
părinţii, cu cadrele didactice şi cu celelalte categorii de salariaţi ai grădiniţei, dând 
dovadă de amabilitate şi bune maniere, nu va discuta şi nu va analiza comportamentul 
părinţilor sau al cadrelor didactice în faţa colegelor sau a altor persoane, va menţine o 
relaţie de cooperare cu întregul personal al grădiniţei prin comunicarea şi rezolvarea 
calmă a oricărei nemulţumiri). 

b. să manifeste dragoste şi respect faţă de copilul care frecventează grădiniţa. 
c. răspunde de siguranţa şi securitatea copiilor care frecventează grădiniţa.  

CERINŢE PSIHOLOGICE:  
a. asumarea responsabilităţii; 
b. rezistenţa la sarcini repetitive; 
c. adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare; 
d. echilibru emoțional. 
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 
(cf. art. 6 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare) 

 
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice organizatoare;  
2. Cererea de transfer (în cazul transferului); 
3. Acordul de principiu al Consiliului de Administrație al unității la care este 

angajat (în cazul transferului); 
4. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz;  
5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică (diplomă bacalaureat, atestate, adeverințe/certificate care 
atestă calificarea și/sau efectuarea unei specializări); 

6. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

7. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ,,apt 
pentru angajare pentru postul de bucătar în  învățământul preșcolar” eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

9. Curriculum vitae - model European însoţit de documente justificative; 
10. Certificat de integritate comportamentală 
 

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

În cazul în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 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.  

Actele de la punctele 2, 3, 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
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ORGANIZAREA CONCURSULUI 

 

Concursul constă în următoarele etape succesive, care se vor desfășura la 
sediul instituției: 

a) selecţia dosarelor  
b) proba scrisă (test grilă)/interviu (în cazul transferului)  – 100 puncte  
c) proba practică – 100 puncte 

 
Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă nu pot participa la 

proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
obținute la fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare 
punctaj, în ordine descrescătoare.  
 

GRAFIC DE DESFĂȘURARE 
 

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII 

DEPUNEREA DOSARELOR 03.08.-16.08.2021 
 

Între orele 10.00-14.30 

în zilele lucrătoare 
la secretariatul grădiniței 

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE 17.08.2021 ora 12.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR ÎN URMA SELECŢIEI 
DOSARELOR DEPUSE 

17.08.2021 ora 16.00 

DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ÎN URMA 
SELECŢIEI DOSARELOR DEPUSE 

18.08.2021 Între orele 9.00 – 12.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR ÎN URMA 
CONTESTAŢIILOR DEPUSE CA URMARE A 

SELECŢIEI DOSARELOR 

18.08.2021 ora 16.00 

SUSȚINEREA PROBEI SCRISE/ 
 SUSȚINEREA INTERVIULUI  

(în cazul transferului) 

26.08.2021 ora 9.00/ora 11.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE  26.08.2021 ora 16.00 
DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ÎN URMA 

SUSŢINERII PROBEI SCRISE   
27.08.2021 Între orele 9.00 – 12.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR CONTESTAŢIILOR ÎN 
URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE  

27.08.2021 ora 16.00 

SUSȚINEREA  PROBEI PRACTICE 30.08.2021 Între orele 9.00 – 12.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR PROBEI PRACTICE 30.08.2021 ora  14.00 
DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ÎN URMA 

SUSŢINERII PROBEI PRACTICE 
30.08.2021 Între orele 15.00 – 17.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR CONTESTAŢIILOR ÎN 
URMA SUSŢINERII PROBEI PRACTICE 

31.08.2021 ora 12.00 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 31.08.2021 ora 13.00 
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BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 

 
 

1. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ 
preuniversitar 

2. Ordinul nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru 
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 
Capitolul II: Norme specifice diferitelor tipuri de unități pentru copii și tineri 

3. Noțiuni fundamentale de igienă, de Nicolae Poll, dr. Adriana Șerban 
4. Turism și alimentație, manual pentru clasa a IX – a, de Mihai Ștefania, Capotă, 

Valentina, ş.a. 
Modul I. Bazele restaurației.  

5. Tehnologia Culinară, manual pentru cls. X-XII, de Brumar Constanţa şi colab. 
6.   Bucătărie - suport curs bucătar, de Dan Chiriac şi colab. 
7. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă 

Cap. IV: Obligațiiile lucrătorilor 

 
 

 
CONDUCEREA, 


