
 
 
 
COMPLEX SERVICII SOCIALE ISTRU 

 
                                                                                                                       Aprob, 

                                                                                                     Director General                                         
        Marius Lăcătuş 
 

FIŞA POSTULUI 
                                                                          Nr.   

 
 

Denumirea postului: Muncitor calificat bucatarie/ Compartiment Cantina 
 
Nivelul postului: de execuţie  
 
Scopul principal al postului:  
se preocupă permanent de pregătirea hranei copiilor tinand cont de cantitatea si calitatea 
produselor alimentare distribuite de administratorul si magazinerul centrului. 
 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
studii generale plus profesionale 
 
Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
spirit organizatoric; 
asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 
spirit de iniţiativă si observatie; 
adaptabilitate si flexibilitate; 
spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent; 
discretie si respect fata de carcaterul confidential al informatiilor si datelor cu care vine in contact;  
adaptabilitate la situatii noi si complexe. 
 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

         respectă Regulamentul de Ordine Interioară al DGASPC sector 6; 
 respectă Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Normele Interne de Funcţionare ale CSS Istru şi 

prevederile din fişa postului; 
 respectă Standardele Minime Obligatorii prevăzute în Ord. 27/2004 în relaţiile cu copiii şi alt 

personal din centru; 
 respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 
 respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participa la  

instruirea teoretică şi practică; 
respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare 
Respecta Regulamentul intern; 
participa la cursuri privind  pregatirea profesionala; 
participa la sedintele administrative din centru;  
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se conformează oricăror altor dispoziţii ale şefului de centru în limita competentelor         
profesionale; 

 
        Atribţii  specifice ce revin angajatului : 

raspunde de pregatirea de calitate a hranei, pe baza meniurilor intocmite de personalul special 
destinat in acest scop, asigurandu- se ca servirea mesei sa se faca in orele stabilite prin programul 
de activitati al centrului; 
se ocupa de pregatirea mesei - atat cea servita in cadrul Cantinei Complexului cat si a celei 
pentru programul Scoala dupa scoala( After school) 
se preocupa permanent cu ingrijirea si folosirea in bune conditii a tuturor utilitatilor din dotarea 
blocului alimetar, inclusiv a veselei si tacamurilor etc; 
pe timpul contactului cu copiii din centru, respectiv pe timpul servirii mesei conform 
programului va avea echipament corespunzator si va manifesta rabdare si tact, spirit tolerant si 
echilibru emotional; 
se va preocupa permanent in limita posibilitatilor si disponibilitatilor, de formarea si 
consolidarea unor deprinderi adecvate privind comportamentul in sala de mese si folosirea 
tacamurilor; 
respecta dispozitiile in vigoare privind limitarea accesului persoanelor straine in blocul alimentar 
al   centrului; 
intretine curatenia corespunzatoare in blocul alimentar si respecta normele de dezinfectare a 
veselei si aparaturii din dotarea acestuia; 
efectueaza periodic controale medicale de specialitate conform normelor stabilite in acest       sens, 
prezentand rezultatul acestor controale cabinetului medical; 
poarta in permanenta echipamentul de protectie din dotare, asigurand schimbarea acestuia ori de 
cate ori este nevoie. 

            raspunde pentru orice activitate desfasurata conform fisei de post. 
 

 Sfera relaţională :  
 relaţiile ierarhice: se subordonează şefului de centru; 
 relaţii funcţionale: colaborează şi cooperează cu salariaţii din  centru  si ceilalti  salariati din 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 

 
Intocmit de: 
Numele şi prenumele:  Botezatu Valeru 
Funcţia de conducere:  Şef Centru 
Data şi semnătura:    
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele: 
Funcţia de execuţie : Muncitor calificat bucatarie 
Data şi semnătura :  
 
Vizat: 
Numele şi prenumele:  Gorunescu Nicolae 
Funţia de conducere:   Director Executiv 
Data şi semnătura:    


