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AN UNT 

Unitatea Medico Sociala Bechet organizeaza in data de 21.09.2022 , ora 
15.30, la sed iul institutiei, str.Sanatatii nr.1, examen de promovare a doua posturi din 
functia contractuala bucatar în functia contractuala de bucatar calificat. 

Pentru în scrierea la examenul de promovare, candidatii vor prezenta un 
dosar care sa contina urmatoarele documente : 

1. Cerere de înscriere la examen adresata conducatorului institutiei organizatoare. 
2. Copia carnetu lui de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz , o adeverinta 

care sa ateste vechimea in munca, în meserie si I sau specia litatea studii lor. 
3. Certificat de calificare pentru meseria de bucatar. 
4. Copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale. 

Actele solicitate la punctele 2. si 3. vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 
Dosarul de examen se depune de catre candidati la Compartimentu l Financiar-contabil 
,Resurse Umane , in termen de 5 zi le lucratoare de la data afisarii anuntului pr ivind 
organizarea examenului de promovare. 
Examenul de promovare va consta în parcurgerea a doua etape succesive: 

Selectia dosarelor 
Proba scrisa 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la etapa precedenta . 
Proba scrisa va cuprinde cinci subiecte din bibliografia indicata , t imp de redactare maxim 2 
ore. Pentru a fi declarat „admis" candidatul trebuie sa obtina un punctaj de minimum 50 de 
puncte din 100 de puncte posibile. 
Examenul va avea urmatorul program de desfasurare: 
-06.09.2022- afisarea anuntului cu datele examenului la sed iul Unitatii Medico-Sociale 
Bechet. 
-07.09.2022 -14.09.2022, orele 15,00- perioada de depunere a dosarelor la sediul Unitatii 
Medico -Sociale Bechet. 

-16.09.2022- selectia dosarelor si afisarea rezultatelor verificarii îndeplinirii conditiilor de 
participare la examen la sediul Unitatii Medico-Sociale Bechet. 
-19.09.2022- formularea contestatiilor de catre candidatii respinsi. 
-20.09.2022- solutionarea contestatiilor si afisarea listei finale a candidatilor. 
-21.09.2022, ora 15,30 - proba scrisa la sediul Unitatii Medico-Sociale Bechet. 
-22.09.2022 - afisarea rezultatelor la sediul Unitatii Medico-Sociale Bechet. 



-22.09.2022 - depunerea contestatiilor impotriva rezultatelor obtinute la proba scrisa. 
-23.09.2022 - solutionarea contestatiilor formulate. 
-26.09.2022 - afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor. 

Tematica si Bibliografie - examenul de promovare bucatar calificat 

Tematica 

1. Cunostinte tehnice de specia litate; 
2. Fisa postului pentru bucatar calificat; 
3. Reguli privind igiena la locul de munca; 
4. Reguli de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta; 

Bibliografie 

1. H.G. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare. 
2. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii în munca si normele metodologice de 
aplicare a acesteia. 
3. OMS 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea 
,depozitarea ,pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor. 
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