CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE
STR. EMILE ZOLA NR.5
COD FISCAL 5120733
EMAIL cantinacluj@cantinacluj.ro
NR. 509414/ 12.05.2022
ANUNŢ

Cantina de Ajutor Social si Pensiune (str. Emile Zola nr. 5, tel./fax: 0264-592.794), site:
www.cantinacluj.ro organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii
contractuale de execuție vacante.
1. Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:
Muncitor calificat - 1 post - treapta profesională G1, Serviciul Organizare Evenimente;
2. Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs - str. Memorandumului, nr. 8, ap. 20
tel. 0364737990 - şi va conţine:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (se
obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă, sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) *cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) *adeverinţa 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.
*Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
*Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
3. Condiţii generale de desfăşurare a concursului:
3.1. Condiţiile generale menţionate la art. 3 din Regulamentul-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, aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
3.2. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
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;
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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.
4. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
4.1 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei contractuale de execuție, muncitor
calificat, treapta profesională I, Serviciul Organizare Evenimente
Școală profesională absolvită cu diplomă de ospătar sau echivalent (curs de ospătar);
5. Vechime în specialitatea studiilor
Vechime în specialitatea studiilor, școală profesională absolvită cu diplomă de ospătar sau echivalent (curs de
ospătar) necesară exercitării funcției contractuale de muncitor calificat, treapta profesională G1: minim 2 ani.
6. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
- Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul instituţiei (str.
Memorandumului nr. 8, ap. 20), biroul de resurse umane, până în data de 30.05.2022, ora 1400.
- Data, ora şi locul organizării probei scrise: 08.06.2022, ora 830, Cantina de Ajutor Social și Pensiune
Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 5.
- Data, ora şi locul organizării interviului: 15.06.2022 ora 1100, Cantina de Ajutor Social și Pensiune
Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 5.
7. Bibliografia de concurs și tematica pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat treapta
profesională G1, Serviciul Organizare evenimente, este următoarea:

1. LEGEA nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările
și completările ulterioare
2. Stere Stavrositu – Managementul calităţii serviciilor şi ospitalitatea în restaurante,
gastronomie, hoteluri – Tematică pentru formare profesională – Editura Polirom 2014;
Cap 8 – Organizarea formelor și sistemelor de servire – pag.89 – pag.98;
Cap 10 – 10.6. Tehnica servirii preparatelor culinare – supe, ciorbe, borșuri – pag. 124 – pag. 126;
Cap 10 – 10.7 Tehnica servirii preparatelor culinare cu legume, sosuri și specialități de fripturi –
pag. 127 – pag. 130;
Cap 10 – 10.10 Serviciile de debarasare și decontarea consumației – pag.133 – pag.136;
Cap 12 – 12.1 Sortimente și tehnologii de băuturi nealcoolice – pag.149 – pag.151;
Cap 12 – 12.3 Sortimente și tehnologii de bere – pag.156 – pag.158;
Cap 12 – 12.4 Sortimente și tehnologii de vinuri –- pag.158 – pag.172.
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8. Calendarul de desfășurare a concursului:
- data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs 30.05.2022 ora 1400;
- afișare rezultate selecție dosare 31.05.2022;
- depunere contestație rezultate selecție dosare 02.06.2022;
- afișare rezultate contestații selecție dosare 03.06.2022;
- data desfășurării probei scrise 08.06.2022 ora 830;
- afișare rezultate proba scrisă 09.06.2022;
- depunere contestații proba scrisă 10.06.2022;
- afișare rezultate contestații proba scrisă 14.06.2022;
- data de desfășurare a interviului 15.06.2022 ora 1100;
- afișare rezultate interviu 16.06.2022;
- depunere contestații interviu 17.06.2022;
- comunicare rezultate contestații interviu 20.06.2022;
- comunicare rezultate finale 21.06.2022.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Director,
Vasile Gheorghe Vișan
VISAN
VASILE
GHEORGHE
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