
 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PENTRU PERSONALUL 
NEDIDACTIC  

MUNCITOR CALIFICAT  - BUCĂTĂRIE 
 
 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE: ___________________ 
FUNCŢIA: MUNCITOR CALIFICAT III - BUCĂTĂRIE 
COMPARTIMENTUL: Administrativ 
NIVELUL POSTULUI: de execuţie  
STUDII: MEDII 
NORMA DE LUCRU: 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână 
 
RELATII DE SERVICIU: 
 

a) Ierarhice: este subordonat directorului, directorului adjunct, 
administratorului financiar de internat - cantină  şi bucătarului 

b) Colaborează: cu personalul de la cantină şi îngrijire, cu elevii de 
serviciu, profesorii de serviciu, pedagog şcolar şi supraveghetor de 
noapte 

 
I. SARCINI DE SERVICIU: 
 
- participă la curăţirea zarzavatului, spălarea şi pregătirea lui pentru prepararea 
mâncării 
preluarea alimentelor din magazie, pe baza fişei zilnice şi folosirea lor integrală la 
prepararea mâncării 
- participă la curăţenia: vaselor, veselei, instalaţiilor şi spaţiilor interioare şi exterioare 
cantinei 
- recuperarea şi depozitare ambalajelor 
- prezentarea şi controlul sanitar periodic 
- semnalează orice defecţiune apărută la instalaţiile din cantină, sala de mese şi alte 
anexe ale bucătăriei 
- participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse agricole necesare 
pentru perioada de iarnă 
- în perioada vacanţelor, în afara zilelor de concediu legal de odihnă şi de recuperări, 
va ajuta la efectuarea lucrărilor de igienizare ale şcolii, internatului, cantinei şi salii de 
mese 
- participă la pregătirea de conserve pentru iarnă din legume, fructe 
- va avea în vedere ca echipamentul de protecţie ce-l poartă la serviciu să fie în 
perfectă stare de curăţenie 
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- respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de  

PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de  

învăţământ. 

 

I. ALTE ATRIBUŢII. 

       În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

Răspunderea disciplinară : 

       Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător 

atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară , conform 

prevederilor legii. 


