
 
 

Anexa la Anunțul n r . D 3   2 4 7 9 1 / S N T O B  / 0 1 . 1 1 . 2 0 1 6  
 

 

 

 

 
1. Agent admnistrativ ( cofetar – patiser)  

 
Condiţii specifice:  
I. I Studii liceale, cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 
Educaţiei;  

II. Certificat de calificare în profesia cofetar - patiser;  

III. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 
Bibliografie:  
1. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare;  

2. Ordin Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;  

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

4. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;  
 
Tematică:  
1. Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare, Anexa 2:  
 
CAP 2 - Cerințe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate 
produse alimentare, cu excepţia spaţiilor pentru servirea mesei şi a acelor obiective prevăzute 
de cap. III  
CAP. 5 - Cerinţe pentru echipamente  
CAP. 6- Deşeuri alimentare  
CAP. 8 - Igiena personalului  
CAP. 9 - Prevederi aplicabile produselor alimentare  
CAP. 10- Prevederi aplicabile ambalării şi împachetării produselor alimentare  
2. Ordin Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor  
 

CAP. 1- Norme generale  

CAP. 2- Norme privind producţia (industria alimentară)  

CAP. 3- Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă  

CAP. 4- Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor  

CAP. 6- Controlul respectării normelor de igienă prin teste de salubritate  

 
3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
– art. 6-15; 22-23; 30-32;  



 
4. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – art. 90 
- 100;  
5. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;  
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;  
 
Probele de concurs  
a) interviul psihoprofesional;  

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, nivel I;  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;  

 


