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R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ 

  
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 

 

 

 

 

  NESECRET 

   Nr. 656796 

   din 29.06.2022 

 
 

 

ANUNȚ DE CONCURS 
 

 

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată 

nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. 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, 

H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor și O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de personal contractual - muncitor 

calificat IV-I (bucătar) din cadrul Serviciului hrănire – Biroul hrănire centre și baze de pregătire și 

recuperare/refacere a capacității de muncă – Centrul de pregătire și refacere a capacității de muncă 

”Meridian” Mamaia, poziția 646 din statul de organizare al Direcției asigurare logistică integrată. 

 

 Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului sus-menţionat numai persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:  

Condiţii generale:  

 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

 cunosc limba română, scris şi vorbit;  

 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;  

 au capacitate deplină de exerciţiu;  

 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

 nu au fost condamnate 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 le-ar face 

incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 sunt declarate apt medical şi apt psihologic
1
. 

 

Condiţii specifice: 

 studii gimnaziale; 

 curs/calificare în meseria de bucătar; 

 nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. 

 

 Încadrarea în trepte profesionale se va face în funcţie de vechimea în specialitate, raportată la 

prevederile fişelor postului. 

 

 

 

                                                           
1
 Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii 

criteriilor antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile. 
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Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs, până la data de 13.07.2022, 

ora 16
00

 la sediul Centrului de pregătire, recuperare/refacere a capacității de muncă ”Meridian” – Mamaia 

situat în Bulevardul Mamaia (hotel Meridian), stațiunea Mamaia, județul Constanța, care va conţine 

următoarele documente, conform prevederilor legale în vigoare:  
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcţiei Asigurare Logistică Integrată şi 

curriculum vitae (conform modelelor ataşate prezentului anunţ de concurs);  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 

căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

d) copii ale documentelor (față-verso) 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 (diplomă de absolvire studii însoțită, dacă este cazul, de foaia matricolă şi 

calificare/cursuri în meserie și suplimentul descriptiv al diplomei); 

e) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie
2
; 

f) copia livretului militar, dacă este cazul;  

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează
3
;  

h) 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
4
;  

i) o fotografie 9x12, color; 

j) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului redactate olograf (conform 

modelelor ataşate prezentului anunţ de concurs); 

k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului ataşat 

prezentului anunţ de concurs). 

 

 Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, la momentul depunerii dosarului de 

concurs, în intervalul orar 08
00

-16
00

, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Documentele pot 

fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesară şi prezentarea originalelor. 

 

   ATENȚIE! 

  înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat;  

  nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care documentele de studii/calificare, în original, 

prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii 

documentului sau sunt plastifiate. 

 

 Concursul consta în 3 etape succesive, după cum urmează:  

1. selecţia dosarelor de concurs;  

2. proba practică;  

3. interviul.  

  

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.  

        

 Concursul se va desfăşura la sediul Direcției asigurare logistică integrată din str. Știrbei Vodă, nr. 24, 

mun. București, iar rezultatele fiecărei etape se vor afişa la sediul direcției din str. Eforie, nr. 3 (intrarea din 

strada Domnița Anastasia nr. 1), sector 5, mun. București, precum şi pe pagina de internet a M.A.I., la adresa 

www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri (atașat anunțului de concurs). 

 

                                                           
2
 Conform art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 (republicată) cu modificările și completările ulterioare, munca prestată 

în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă și se probează, până la 31.12.2010 cu 

carnetul de muncă. Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 01.01.2011, candidații vor depune la dosar 

adeverințe de vechime eliberate de angajator, conform prevederilor legale în vigoare. 
3
 În cazul cazierului, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 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. 
4
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

http://www.mai.gov.ro/
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI 
 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs:         13.07.2022, ora 16
00

 

 

1. Selecţia dosarelor de concurs:                         14-15.07.2022 

Afişare rezultate selecţie:    18.07.2022 

Depunere contestaţii:    19.07.2022 

Afişare rezultate după soluţionare contestaţii: 20.07.2022 

2. Proba practică: 30.08.2022 – ora 10
00

  

Afişare rezultate:     31.08.2022 

Depunere contestaţii:    01.09.2022 

Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă: 02.09.2022 
 

3. Interviul: 05.09.2022 – ora 10
00

  

 

Afişare rezultate:     06.09.2022 

Depunere contestaţii:    07.09.2022 

Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă: 08.09.2022 

      Afişare rezultate finale concurs:   09.09.2022 

 

 Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată a candidaţilor 

declaraţi ”admis” la concurs nu se va face fără fişa de aptitudine în muncă eliberată pentru aceștia de medicul 

specialist de medicina muncii din structura competentă de medicina muncii la care este arondată Direcţia 

Asigurare Logistică Integrată, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de 

muncă pentru care s-a organizat concurs. 

 Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica 

se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10
00

 – 15
00

, la tel. 021.303.70.80, interior 30434 sau la sediul 

Centrului de pregătire, recuperare/refacere a capacității de muncă ”Meridian” (hotel Meridian), stațiunea 

Mamaia, B-dul Mamaia, județul Constanța. 

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar) din cadrul Serviciului hrănire al 

Direcției asigurare logistică integrată 

 

Tematică: 

1. Turism și alimentație:  

- Organizarea activității unităților de alimentație și turism; 

- Promovarea produselor și serviciilor; 

- Evidență operativă; 

- Preparate culinare; 

- Estetica preparatelor culinare; 

- Realizarea dietelor. 

2. Tehnologia culinară: 

- Utilaje tehnologice, vase și ustensile folosite în laboratoarele de bucătărie; 

- Tehnologia semipreparatelor culinare; 

- Tehnologia preparării salatelor; 

- Tehnologia preparării garniturilor; 

- Tehnologia preparatelor pentru mic-dejun; 

- Tehnologia gustărilor; 

- Tehnologia antreurilor; 

- Tehnologia preparatelor lichide; 

- Tehnologia preparatelor servite ca prim fel; 
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- Tehnologia preparatelor din carne tocată; 

- Tehnologia preparatelor din carne de pasăre; 

- Tehnologia preparatelor din subproduse comestibile de abator; 

- Tehnologia preparatelor din carne de vânat; 

- Tehnologia preparatelor din pește, crustacee, moluște și batracieni; 

- Tehnologia fripturilor; 

- Tehnologia dulciurilor de bucătărie; 

- Criterii pentru întocmirea meniurilor. 

3. Termeni specifici folosiți în bucătărie și principalele metode de prelucrare culinară; 

4. Răspunderea juridică a salariaților; 

5. Securitatea și sănătatea în muncă – Obligațiile lucrătorilor; 

6. Apărarea împotriva incendiilor – obligațiile administratorului, conducătorului instituției, 

utilizatorului și salariatului; 

7. Principiile care guvernează conduita funcționarilor publici și personalului contractual din 

administrația publică. 
 

Bibliografie
*
: 

 

1. Manual pentru calificarea bucătar, Domeniul Turism și Alimentație – Nivel 2 – Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A. – București 2013, Cristian Dincă-coordonator; 

2. Tehnologie culinară, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, licee economice și de drept 

administrativ, cu profil de alimentație publică și școli profesionale, Editura Didactică și Pedagogică, 

R.A.-București 2003, Gabriela Pîrjol-coordonator; 

3. Bucătărie, rețetar general, ediția a X-a, editura Național, 2008, Dan Chiriac, Violeta Borzea și 

Daniela Chiriac; 

4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 

5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; 

6. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

7. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

*Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările 

intervenite până în ziua susţinerii probelor de concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Î)DIRECTOR  

Comisar-șef de poliție 

 

 

BUNGHIUZ FLORIN-NICOLAE 


