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                                                       ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEŞTI-JIU 
                                                          JUDEŢUL GORJ 
                                                          Tel/fax: 0253463456;  e-mail: scbumb@yahoo.com  
                                                           www.scbumb.populus.ch  
                                                              Nr. .............../..............2019 
 
 

 

FIŞA POSTULUI 

BUCĂTĂREASĂ 
ANUL 2019/2020 

 

 În temeiul Legii nr. 1/2011  şi al contractului de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a 
Contractelor individuale de muncă sub nr….. se încheie astăzi……………..prezenta fişă a postului : 
 

 NUMELE ŞI PRENUMELE ……………………………………………. 

 STUDII…………………………………………………………………… 

 POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT: ½ norme  

 NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal 
 

 Poziţia : 
Relaţii de subordonare : 

- directorii unităţii şcolare  
- administrator patrimoniu 
- membrii Consiliului de administraţie 
 

Relaţii de colaborare cu : 
- magazioner 
- personal de îngrijire 
- serviciul contabilitate 
- administrator patrimoniu 
- muncitorii de întreţinere 
 

Subsemnata,  …………………………………………………………. , posesor al contractului individual de muncă 
înregistrat sub nr……..în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect 
următoarele unităţi de competenţă (atribuţii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore 
săptămânal. 
 
Este membru de drept în comisiile: 

- de  deszăpezire 
- de inventar 
 
 

Obiectiv general : 
- asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a cantinei şcolare 

 
 
Responsabilităţi  săptămânale/zilnice în cantină: 
 

- să asigure pregătirea hranei elevilor conform LZA şi în limita alocaţiei stabilite; 
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- gestionarea alimentelor primite de la magazie până în momentul servirii mesei la elevi; 
- răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cantina şcolii; 
- răspunde de asigurarea curăţeniei şi a igienei în sala de mese, bucătărie, holuri, camere 

anexe, grupuri sociale; 
- urmăreşte zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite şi semnalează prompt orice 

neregulă, conform condiţiilor prevăzute de organele sanitare; 
- respectă orarul de servire a mesei; 
- respectă normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă; 
- execută orice alte sarcini primite de la şeful direct sau de la conducerea şcolii; 
 
 
 

  Director,                                         
Prof. Boghian Marcel Liviu 
……………………………..                                                   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă 
 
                                                                                         …………………………………………………… 
 
Data: 03. 09.2019 
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