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Spitalul de Recuperare ,rSf. Gheorghe" Botosani , cu sediul in Calea Nationala, nr.2

organizeazd in data de 23.02.2023, concurs pentru incadrarea pe postului vacant de executie -
muncitor calificat III -bucatar, cu un program de 8 ore pe zi , in II ture, pe perioadl nedeterminat[.

Postul pentru care se organizeazd concurs este muncitor calificat III- bucatar, gradatia I /studii

medii, din cadrul Blocului Alimentar.
Principalele cerinte ale postului sunt: capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si

calde in conformitate cu meniul stabilit pentru bolnavii internati.

Documente obtigotorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urmatoorele:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd managerului instituliei;
b) copia actului de identitate si a certificatului de casatorie, dupa caz ;

c) copiile ale documentelor de studii qi ale altor documente de absolvire ale unor cursuri sau

atestate profesionale ;

d) copia carnetului de munc6 sau, dupl caz o adeverin{I care si ateste vechimea in muncd, in

meserie sau in specialitatea studiilor;
e) certificatul de cazier judiciar sau o declaralie pe proprie rispundere cd persoana care doreste sI
candideze nu are antecedente penale care s[ o faci incompatibil[ cu postul pentru care candideazi,

valabild pdnl la oblinerea cazierului, care se prezintd cel mai tdrziu pdni la data desfrguririi primei
probe de concurs;

0 adeverin[a medical[ care si ateste starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6
luni, anterior derularii concursului, de catre medical de familie;
g) curriculum vitae model european.

Data limiti pdni la care se pot depune dosarele de concurs este 14.02.2022, ora 14.00.

Dosarele de concurs se depun, la sediul Spitalului de Recuperare ,, Sf. Gheorghe", la Serviciul
R.U.N.O.S, telefon 0231 5 12822.

Conditiile generole pentru ocuparea postului sunt:
a) delinerea cetd(eniei romdne sau cetiteniei unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat

parte la Acordul privind Spa{iul Economic European (SEE) sau cetdlenia Confedera(iei Elvetiene Ei

are domiciliul in Romdnia;
b) cunoagterea limbii romdne, scris ;i vorbit;
c) vdrsta minim[ reglementati de prevederile legale;
c) de{inerea capacitilii depline de exerciliu;
d) stare de sdnltate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza adeverintei

medicale eliberatd de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) persoana care doreste sd candideze trebuie sa nu fi fost condamnata definitiv pentru sivdrgirea

unei infractiuni contra umanitilii, contra statului sau contra autoritetii, de serviciu sau in leg[tur6 cu

serviciul, care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcfiei vacante pentru care candideazd, cu

excep{ia situafiei in care a intervenit reabilitarea.



f) nu a comis infractiunile prevdzute la art. I alin. (2) din Legea nr. ll8/2019 privind Registrul

na(ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor

persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea

qi func{ionarea Sistemului Na(ional de Date Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru

domeniile prevlzute la art. 35 alin. (l) lit. h).

Conditiile specifice necesore pentru ocuparea postului sunt:
1. Absolvirea a minim l0 clase;
2. Absolvirea scolii profesionale de profil sau a unui curs de perfeclionare pentru ocupatia de

bucatar la o institutie acreditata;
3. Vechime miniml de 3 ani in specialitatea bucatar;

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs se afigeazl la data de 15.02.2023 la sediul
unitetii Ei pe pagina de internet.

Eventualele contestatii se depun la sediul Spitalului de Recuperare ,,Sf. Gheorghe"
Botosani pdnd la data de 16.02.2023, ora 14.00;

Rezultatul solufionirii contestaliilor se afiEeazd in data de 17.02.2023 la sediul spitalului
qi pe pagina de internet.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA $I ORA DESFA$URARII
ACESTORA

1. PROBA SCRISA: se desfdEoara la sediul Spitalului de Recuperare ,,Sf. Gheorghe"
Botosani in data de 23,02.2023, ora 10.00.

Rezultatul Ia proba scrisl se afi;eaz[ in data de 24.02.2023 la sediul spitalului qi pe

pagina de internet.
Eventualele contesta(ii se depun la sediul spitalului in data de 27.02.2023, pflni la ora

14.00.
Rezultatul solu{ionirii contesta{iilor se afiqeazd in data de 28.02,2023 la sediul spitalului

gi pe pagina de internet.

2. PROBA PRACTICA: se desfrgoar[ la sediul spitalului in data de

10.00.
Rezultatul la proba practici se afigeaz[ in data de 01.03.2023, ora

Spitalul de Recuperare,,Sf. Gheorghe" Botosani gi pe pagina de intemet.
Eventualele contesta{i se depun la sediul spitalului la data de 02.03.2023.
Rezultatul solulionirii contesta{iilor se afiqeazdladata de 3.03.2023 la sediul spitalului

qi pe pagina de internet.

3. INTERVIUL: se desftEoari la sediul Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe"
Botosani la data de 6.03,2023, ora 10.00.

Rezultatul interviului se afigeaz[ la data de 6.03.2023 la sediul spitalului gi pe pagina de
internet.

Eventualele contestatii se depun la sediul spitalului in data de 7.03.2023, pana la ora
14.00.

Rezultatul solulionlrii contestaliilor se afiqeazL in data de 8.03.2023 la sediul spitalului
gi pe pagina de internet.

REZULTATELE FINALE ale concursului se afigeazd,in data de 8.03.2023, ora 14.00 la
sediul Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani gi pe pagina de internet.

01.03.2023, ora

15.00 la sediul

$EF SERVICIU RUNOS,
Ec. Gahr/ela Vurzari
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BIBLIOGRAFIE:
Pentru ocuparea postului vacant de muncitor

ORDINUL nr.176l din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curitarea.
dezinfectia si sterilizarea in unititile sanitare oublice si private, evaluarea eficacitl{ii procedurilor
de curifenie qi dezinfecfie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru
dezinfecfia m6inilor in funcfie de nivelul de risc, precum gi metodele de evaluare a derulirii
procesului de sterilizare gi controlul eficienfei acestuia.
ORDINUL NR. 976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor .

H.G nr. 924 din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 - privind aprobarea

Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare .

LEGEA nr.319 /14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca.

Alimentatia rationala a omului sanatos si bolnav-I. Mincu, Editura Medicala, 1980.

TEMATICA:
Pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-bucatar:

1. ORDINUL nr.176l din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curitarea. dezinfectia si sterilizarea in unitltile sanitare publice si private, evaluarea e{icacitlfii
procedurilor de curlfenie gi dezinfecfie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate
pentru dezinfectia mAinilor in func{ie de nivelul de risc, precum gi metodele de evaluare a

derulirii procesului de sterilizare gi controlul eficientei acestuia

- ANEXA 1 -Norme tehnice : CAP . I, CAP II, CAP. III.

- ANEXA 3 - Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor .

2.ORDINUL NR. 976 din 16 decembrie 1998 ( actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor :

- Norme de igiena privind productia, prelucarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea
alimentelor (CAP. l, Norme generale; CAP.2, Norme privind produc{ia (industria alimentari); CAP. 3.

Norme privind prepararea alimentelor (alimentaJia public[ qi colectivd); CAP. 4.Norme privind
depozitarea gi transportul alimentelor)

3.H.G nr.924 din 11 august 2005, publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 - privind
aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
- Cerinte generale de igiena: CAP . II-Obligaliile operatorilor cu activitate in domeniul alimentar;

2.

aJ.

4.

5.

Anexa 1: CAPITOLUL II: Recomandiri pentru ghiduri de bune practici de igien6;



Anexa 2 : -CAPITOLUL II: Cerinle specifice pentru inclperile unde sunt preparate, tratate sau

procesate produse alimentare

-CAPITOLUL V: Cerinfe pentru echipamente;

-CAPITOLUL VIII: Igiena personalului;

-CAPITOLUL IX: Prevederi aplicabile produselor alimentare

4.LEGEA nr.3l9tl4 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca .

- CAP IV- Obligatiile lucratorilor.

S.Alimentatia bolnavului in ulcer gastric;

6.Alimentatia bolnavului in colecistita acuta;

7. Alimentatia bolnavului in ciroza hepatica si hepatita cronical

8. Alimentatia bonavului in HTA si in insuficienta cardiacl

9. Regimul hipoproteic;

lO.Alimentatia bolnavului in diabet zahtrat;

COMISIA DE CONCURS,
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