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ANUNŢ 

 

 

                                  CREŞA BRAŞOV 
organizează concurs/examen pentru ocupare a 2 posturi vacantate de 

MUNCITOR NECALIFICAT AJUTOR- BUCÃTAR 
  

Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

 Data organizării:    

- proba scrisã: în data de 10.05.2022, ora 12.00, la sediul unităţii de pe strada 

Mecanicilor nr.7, Braşov. 

 - proba practicã:  în data de 16.05.2022, ora 12.00, la sediul unităţii de pe strada 

Mecanicilor nr.7, Braşov. 

Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume: 

- 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor 

- 2. probã scrisă 
- 3. probã practicã 

În conformitate cu prevederile art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare, în vederea participãrii la concurs fiecare candidat trebuie sã indeplineasca 

cumulativ urmãtoarele condiţii generale:  

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. 
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Condiţii specifice de participare la concursul organizat pentru 
ocuparea postului contractual de muncitor calificat bucatar, treapta III : 

 Studii : generale sau medii  

 Perfecţionări (specializări):- nu este cazul 

 Vechime  în specialitate:- nu este cazul 

 Cunoştinţe IT: - nu este cazul 

 

Condiţii de participare: 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente conform art.6 din H.G.nr.286/2011: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei publice 

organizatoare; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, certificat naștere, certificat căsătorie, dupa caz; 

    c) 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 publicã; 

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie 

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pânã la data desfãşurãrii probei 

scrise); 

   f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 

    g) curriculum vitae; 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

     Actele prevãzute la lit.b)-d) vor fi prezentate în copii legalizate sau copii însoţite de 

documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre 

secretarul comisiei de concurs. 

 

Concursul se va desfãşura conform urmãtorului calendar: 

Data limitã de depunere a dosarelor: 02.05.2022, ora 15,30 

Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 05.05.2022 

Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 06.05.2022 

Termen soluţionare contestaţie selecţie dosare de concurs: 09.05.2022 

Proba scrisã: 10.05.2022, ora 12,00 

Notare şi comunicare rezultate proba scrisã: 11.05.2022 

Termen contestaţie rezultate proba scrisã: 12.05.2022 

Termen soluţionare contestaţie proba scrisã: 13.05.2022 

Proba practicã: 16.05.2022, ora 12,00 

Notare si comunicare rezultate proba practicã: 17.05.2022 

Termen contestaţie rezultate proba practicã: 18.05.2022 

Termen solutionare contestaţie proba practicã: 19.05.2022 

Afişare rezultate finale concurs: 20.05.2022 



 

Notã: copiile actelor se prezintã însoţite de documentele original, care se certificã pentru 

conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs, sau în copii 

legalizate. 

    Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Creşa Braşov, compartimentul Resurse 

Umane, tel. 0268/421069, persoană de contact Șuțu Angelica – inspector de specialitate 

în cadrul compartimentului resurse umane. 

 (condiţiile de participare şi bibliografia se  vor afişa la sediul şi pe site-ul Creşa 

Braşov: www.cresebrasov.ro) 

    Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei în termen de 10 zile lucratoare de la 

publicarea anunţului, respectiv pânã în data de 02.05.2022 ora 15.30. 

    Data afişãrii anunţului: 14.04.2022. 

   

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

AFERENTÃ POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT BUCÃTAR 

 

1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENÃ - suport de curs 

 Curãţenie, spãlarea şi dezinfecţia în unitãţile cu profil alimentar 

2. SUPORT CURS – MESERIA BUCÃTAR –curs elaborat de Şcoala Hilda 
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