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ANUNȚ
Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cu sediul în municipiul Bucureşti, șos. Olteniței nr. 158160, Sector 4, organizează, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - din H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea 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 şi O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu
modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treptele
imediat superioare ale funcţiilor deţinute, existente în plată, în statul de organizare al unităţii.
I. Face obiectul examenului de promovare, în treapta imediat superioră, personalul contractual
încadrat pe posturile de muncitor calificat IV-I, astfel:
- muncitor calificat IV (bucătar) – poziţia 124 - Biroul intendenţă;
- muncitor calificat IV (bucătar) – poziţia 125 - Biroul intendenţă.
II. Pot participa la examen candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională din care se promovează;
- să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
III. Dosarul de înscriere se depune la Biroul Resurse Umane al Institutului, până la data de
17.06.2022 ora 1200 şi va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de promovare;
b) adeverinţă eliberată de către Biroul Resurse Umane privind îndeplinirea condiţiilor de
participare la examen.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examinare, cu
menţiunea "admis"/"respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei, în termen de cel
mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

IV. Examenul pentru promovarea personalului contractual, în treptele imediat superioare ale
funcţiilor deţinute, din cadrul Biroului Intendență se va desfăşura la sediul instituţiei noastre în ziua de
06.07.2022, începând cu ora 09.00 şi va consta în susţinerea unei PROBE PRACTICE.
PROBA PRACTICĂ - constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului.
Proba practică se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte. Comisia de examinare
stabileşte punctajul maxim pentru fiecare dintre criteriile stabilite.
Punctajul final al probei practice se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate individual
de fiecare membru al comisiei de examinare.
V. Punctajul final obţinut de fiecare dintre candidaţi la proba practică se afişează la avizierul
instituţiei.
Comunicarea rezultatelor examenului de promovare, cu menţiunea „Admis” sau „Respins”, se face
în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susţinerii probei, prin afişare la avizierul Institutului.
Este declarat „Admis” la examenul de promovare, candidatul care a obţinut punctajul final de
minimum 50 de puncte.
VI. În termen de o zi lucrătoare de la data afişării punctajului final al examenului de promovare,
candidatul poate depune o contestaţie la Compartimentul secretariat şi documente clasificate, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
VII. Tematica şi bibliografia de studiu, fac parte integrantă din anunţ.
Relaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare pot fi
obţinute, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 14.00, la Biroul Resurse Umane al Institutului de Studii
pentru Ordine Publică - interior: 20187.
Calendarul de desfăşurare a examenului:
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere ......................................... 17.06.2022 ora 12 00
1. Selecţia dosarelor de înscriere: …………………………………………… 21.06.2022
Afişare rezultate selecţie dosare: …………………………………….. 21.06.2022
Depuneri contestaţii ............................................................................... 22.06.2022
Afişare rezultate după soluţionare contestaţii ………………………. 23.06.2022
2. Proba practică ……………………………………………………………... 06.07.2022
Afişare rezultate: ………………………………………......................... 06.07.2022
Depuneri contestaţii ................................................................................ 07.07.2022
Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă…………………... 08.07.2022
Afişare rezultate finale examen ……………………………………….. 08.07.2022

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru promovarea în gradul/treapta imediat superioară a personalului
contractual, poz. 124 și 125 din cadrul B.I.
TEMATICĂ:
- Importanta bunei serviri a consumatorilor
- Tehnologia semipreparatelor culinare
- Tehnologia preparării salatelor
- Tehnologia preparării garniturilor
- Tehnologia preparatelor pentru micul dejun
- Tehnologia preparatelor lichide
- Tehnologia preparatelor servite ca prim fel sau garnituri
- Tehnologia fripturilor
- Preparate specifice bucatariei romanesti
BIBLIOGRAFIE:
- Suport curs calificarea – bucătar Școala de excelență „Bella Italia” autor profesor Chiriac Dan
- Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editor. Inter. Rebs.Bucuresti
- Radu Nicolescu – Tehnologia activitatii în restaurant si bar, Editura Sport Turism 1981
- Stere Stavrositu - Arta serviciilor în restaurante.
- C. Florea – Îndrumar pentru unitatile de alimentatie publica
- Anton Roman Radu – Bucate, vinuri și obiceiuri românești – Editura Paideia, București 1998
- Pîrjol Gabriela – Tehnologie culinară – Editura Didactică și Pedagogică R.A. București 2003
- Adrese Web: www.condimenteweb.ro; www.culinar.ro; www.e_retete.ro; www.gustos.ro;
www.reteteculinare.ro.

NOTA : Bibliografia se va însuşi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare apărute până
la data postării anunţului.
Președinte comisie examen

