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FIŞA POSTULUI 

 

I. Identificarea postului 

1. Numele şi prenumele titularului:  

2. Denumirea postului: BUCATAR  

3. Departamentul / locaţia: bloc alimentar 

4. Nivelul postului: de execuţie 

      a)   conducere/ coordonare: 

b) execuţie:  

5. Relaţiile: 

a) de subordonare: director, administrator  

b) de colaborare: personal nedidactic, educatoare, asistentă. 

II. Specificaţiile postului 

1. Nivelul de studii: studii medii; 

2.Calificările/ specializările necesare: curs de bucatar ,cursuri de igienă 

3. Competenţele postului:  

 Cunoaşte standardele şi legislaţia în domeniul de activitate; 

 Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; 

 Rezistenţă fizică  şi psihică ; 

 Cunoştinţe de gastronomie; 

4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) : 

III. Descrierea postului 

1. Scopul general al postului: 

 pregătirea hranei copiilor la timp şi în bune condiţii  

2. Obiectivele postului: 

 Întocmirea meniului; 

 Pregătirea în cele mai bune condiţii igienico-sanitare a alimentelor pentru 

beneficiarii instituţiei ; 

3. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului: 
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 răspunde de ordinea şi curăţenia din bucătărie şi din sălile aferente (camera 

de pâine, camera de zarzavat etc); 

 preia alimentele din magazie, pe bază de fişă zilnică, şi le foloseşte integral la 

prepararea mâncării; 

 curăţă zarzavatul, îl spală şi pregăteşte în vederea preparării mâncării; 

 participă la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiei, interioarelor, recuperarea 

ambalajelor şi la remedierea deficienţelor semnalate; 

 pregăteşte hrana copiilor la timp şi în bune condiţii; 

 se prezintă la controlul sanitar periodic; 

 semnalează orice defecţiune apărută la instalaţii şi, în măsura posibilităţilor 

participă la remedierea acestora; 

 participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse; 

 respectă normele de protecţia muncii şi normele de pază şi stingerea 

incendiilor; 

 participă la pregătirea conservelor pentru iarnă din legumele şi fructele 

achiziţionate pentru cantină; 

 este obligat să poarte halat şi bonetă aflate în perfectă stare de curăţenie 

 asigură curăţirea echipamentului de bucătărie şi respectarea normativelor 

igienico-sanitare în vigoare; 

 răspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune şi nu are voie să 

înstrăineze alimente şi obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

 răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa organelor de control 

sanitare; 

 contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor şi al resturilor 

alimentare, precum şi la păstrarea lor în condiţii corespunzătoare de igienă şi 

depozitare; 

 întocmeşte în colaborare cu asistenta medicală şi administratorul de 

patrimoniu meniul saptamânal şi-l supune spre aprobare directorului si 

administratorului financiar; 

 îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia socială şi 

legislaţia specifică activităţii proprii; 
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 primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe 

linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are. 

4. Descrierea responsabilităţilor postului: 

a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea : 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi 

are o atitudine politicoasă; 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează 

informaţiile din domeniul său de activitate; 

b) Faţă de echipamentul din dotare : 

 Respectă procedurile interne legate de activitatea blocului alimentar; 

 Răspunde de informarea imediată a administratorului de patrimoniu 

privind orice defecţiune în funcţionarea corespunzătoare a instalatiilor 

din blocul alimentar; 

c) Privind securitatea şi sănătatea muncii: 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi 

recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună 

la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte 

persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau 

omisiunile sale în timpul activităţii; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 

d) Privind regulamentele / procedurile de lucru: 

 Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: 

misiunea instituţiei, ROF, RI,  Codul etic şi procedurile de lucru 

specifice; 

 Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

 Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile 

deontologice; 

5. Condiţiile de lucru ale postului : 

a) Programul de lucru: 8 ore/zi,  40 de ore pe săptămână; 

b) Program orar zilnic       7 -15  
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c) Condiţiile materiale  (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă 

obligatorie, după caz) ; poartă obligatoriu echipament de protecţie, conform 

normelor sanitare; îşi desfăşoară activitatea în bucătărie; 

6. Indicatori de performanţă (SSC): 

 Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor; 

 Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente; 

7. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual 

8. Raspunderea disciplinara:    

  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform 

prevederilor legii.  

 

Sunt de acord si imi asum atributiile, competentele si responsabilitatile enumerate in 

prezenta fisa de post. 

 Am primit un exemplar, azi____________  

Nume si Prenume:  

 Semnătura: 

 

 

 

                                                                                           DIRECTOR, 

 

 

 

 


