
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

ANUNT

Universitatea din Craiova - Directia Generala Administrativa scoate la concurs un post
de muncitor necalificat - ajutor de bucatar, pe perioada determinate.

Concursul va avea loc la sediul din strada Unirii nr.57, si va consta in proba
practica si interviu.

Proba practica se va organiza in data de 07.03.2017, ora 10.00, iar interviul va
avea loc in data de 07.03.2017, ora 14.00, la sediul din strada Unirii nr.57, Craiova,
judetul Dolj.

Conditiile de ocupare a postului:
- studii gimnaziale/liceale.

Dosarul de concurs va cuprinde:
cerere de inscriere la concurs;
copie C.I.;
copie conform cu originalul de pe actele de studii;
copie carnet de munca conform cu originalul sau dupa caz, o adeverinta care
sa ateste vechimea in munca;
cazierjudiciar;
adeverinta medicala;

Dosarele de concurs se depun pana pe data de 27.02.2017, camera 112- Biroul
Resurse Umane, str.Libertatii nr.19, Craiova, pana la ora 16.00.

Rezultatul selec|iei de dosare se afiseaza pe data de 28.02.2017, pe site-ul
Universitajii din Craiova, www.ucv.ro.

Eventualele contestatii privind selectia dosarelor se depun in termen de o zi
lucratoare de la afisarea rezultatelor, la Directia Resurse Umane Salarizare,
camera 112, str.Libertatii nr.19, Craiova, iar rezultatul contestatiilor se afiseaza pe
data de 03.03.2017 pe site-ul www.ucv.ro.

Rezultatul concursului se afiseaza pe data de 08.03.2017, pe site-ul
Universitatii din Craiova, www.ucv.ro.

Eventualele contestatii privind rezultatul concursului se depun in termen de o
zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, la Directia Resurse Umane Salarizare,
camera 112, str.Libertatii nr.19, Craiova, iar rezultatul contestatiilor se afiseaza pe
data de 10.03.2017 pe site-ul Universita|ii din Craiova, www.ucv.ro.



BIBLIOGRAFIE:

1.Ordinul MS nr. 1225/2003, Reglementari cu privire la notiuni fundamentale de
igiena.
2. Ghidul lucratorului din domeniul alimentar.
3. Ordinul nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul §i desfacerea alimentelor.

TEMATICA:

1. Principii privind conduita, comportamentul etic §i profesional pentru lucratorii

din domeniul alimentar.

2. Metode de curatenie sj dezinfectia in unitatile publice:

- curatenia permanenta

- curatenia curenta

- curatenia general a

3. Norme privind depozitarea §i transportul alimentelor.


