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FIŞA POSTULUI 

PENTRU FUNCŢIA muncitor calificat ( bucătar ) 

 

În temeiul Legii nr.53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

la numărul _____________________, se încheie astăzi,___________________________, prezenta 

fişă a postului actualizată: 

Numele şi prenumele:  

Denumirea postului: bucătar, cod C.O.R. 512001 

Nivelul postului: de execuţie 

Cerinţele legale ale postului:  studii generale cu curs de calificare/şcoala profesionala/ 

studii medii  

Relaţii de serviciu: 

 Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat faţă de director, director 

adjunct, activitate supervizată de către administrator;  

Funcţionale (colaborare, pe orizontală): colaborează cu întreg personalul instituţiei; 

Reprezentare (colaborare, consultanţă): - 

Programul de lucru: 8 ore/zi sau ture de 12 ore/zi în fucție de nevoile unității, 40 

ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile (20 min. pauză de masă inclusă în 

programul de lucru ). 

Obiectiv general: asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţii din 

unităte. 

Obiectiv specific: supravegherea şi întreţinerea inventarului din cadrul  unităţii 

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% norma de bază corespunzătoare unei 

părţi de 100% din salariul de bază. 

• Respectarea, cu stricteţe, a Normele de disciplina muncii ( prevăzute de legile 

speciale ), precum şi  regulamentul intern; 

• Obligaţia de a-şi face analizele periodic, 

• Însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere a Normelor tehnice de 

securitate a muncii, precum şi a Normelor PSI. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin 

săptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, aptă pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. 

 

Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual 

În luna ianuarie a anului următor se desfăşoară activitatea de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale anuale pentru personalul nedidactic de la Colegiul Pedagogic „Vasile 

Lupu” Iaşi. Evaluarea personalului nedidactic se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

precum şi cu parcurgerea anexei la Ordinul MECTS nr. 3860/10 martie 2011 care stabileşte 

criteriile şi metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale 

personalului contractual. Procesul de evaluare a performanţelor individuale se realizează pe baza 
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criteriilor stabilite de art. art.8 din Legea nr. 153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, şi anume: 

• Cunoştinţe şi experienţă, 

• Complexitate, creativitate şi diversiunea activităţilor, 

• Judecata şi impactul deciziilor, 

• Responsabilitate, coordonarea şi supervizarea, 

• Dialog social și comunicare, 

• Condiţii de muncă, 

• Incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

În baza elementelor precizate mai sus( crititeriile stabilite )și cu verificarea activității 

desfășurate de fiecare salariat în conformitate cu fișa postului asumată se completează anexa 

prevăzută de Ordinul MENCTS nr. 3860/2011.  Anexa se completează cu note de la 1 la 5 pentru 

fiecare criteriu prevăzut de fișa de evaluare a fiecărui salariat, iar nota finală a evaluării reprezintă 

media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.  

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) Între 1,00 – 2,00: nesatisfăcător; 

b) Între 2,01 – 3,50: satisfăcător; 

c) Între 3,51 – 4,50: bine; 

d) Între 4,51 – 5,00: foarte bine. 

Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate și completate în anexa fiecărui 

salariat de către șeful de compartiment pentru personalul nedidactic, respectiv administrator 

patrimoniu. 

După acordarea calificativului de către șeful de compartiment, acesta  se aduce la 

cunoştinţă persoanei evaluate consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare, fișa se 

semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată. 

În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 

consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fişa de evaluare. 

Evaluatorul poate modifica fișa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun cu 

salariatul. 

În final, fişa de evaluare este semnată de directorul unităţii, iar consiliul de 

administrație stabilește calificativul final.  Calificativul final este adus la cunoştinţă salariatului 

care, dacă este nemulţumit de rezultatul evaluării, poate să depună contestaţie în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a rezultatului fişei de evaluare. Contestatia se soluţionează 

în 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. Rezultatul analizării 

contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea 

contestaţiei. Dacă nemulţumirea persistă salariatul evaluat se poate adresa instanţei competente, şi 

anume: Tribunalul /Judecătoria Iaşi. Întreaga procedură de evaluare a activităţii salariatului se face 

pe baza fişei post stabilită pentru fiecare salariat. Documentele utilizate la evaluarea 

performanţelor individuale se depun la dosarul întocmit pentru fiecare an evaluat și la dosarul 

personal al salariatului. 

Sarcini de serviciu: 
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1. participă la întocmirea meniului și coordonează întreaga activitate din cantina unității 

pentru realizarea produselor stabilite în meniu; 

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

mâncării; 

3. participă la curăţarea zarzavatului, spălarea şi pregătirea lui pentru prepararea mâncării; 

4. participă la curăţenia vaselor, veselei, instalaţiei, interioarelor, recuperarea ambalajelor şi 

la remedierea deficienţelor semnalate; 

5. să se prezinte la controlul sanitar periodic; 

6. să semnaleze orice defecţiune apărută la instalaţii şi, în măsura posibilităţilor, participă la 

remedierea deficienţelor semnalate; 

7. participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse, verifică termenele de garanție 

și calitatea produselor; 

8. respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI; 

9. pregătirea de conserve pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate pentru cantină; 

10. verifica termenele de valabilitate şi semnalează neregulile constatate administratorului 

unităţii, 

11. răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cantina unităţii, 

12. respectă orarul stabilit pentru prepararea şi servirea celor 3 mese zilnice 

13. participă la  curațenia locul de muncă, 

14. sesizarea administratorului sau a conducerii unităţii referitor la problemele apărute în 

domeniul de activitate, 

15. întocmirea listelor cu materialele necesare pentru desfășurarea activității, 

16. însuşirea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor PSI, 

17. participarea la acţiunile de stingere şi salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu 

sau de calamitate naturală, 

18. este interzisă părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducerii unităţii sau a 

administratorului, 

19. răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din incinta cantinei, 

20. execută lucrări din alte sectoare de activitate în limita competenţei în funcţie de nevoile 

instituţiei. 

21. este obligatorie predarea sectorului către administrator, în cazul plecării în concediu de 

odihnă sau a părăsirii locului de muncă din diferite alte motive. 

Este interzis: 

a. să se prezinte în unitate în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor/plante 

etnobotanice, 

b. să consume în unitate băuturi alcoolice sau droguri/plante etnobotanice, 

c. să-şi însuşească bunurile găsite în incinta unităţii, 

d. să întreţină relaţii tensionate cu colectivul( colegi, elevi, cadre didactice ), 

e. să lipsească nemotivat,  

f. în caz de concediu medical, concediu pentru evenimente familiale( deces, nastere, 

casatorie )  se anunţă unitatea în termen de 24 ore de la producerea evenimentului. 

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

să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte 

normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile 

legii, şi anume:  

- Obligaţia de a-şi face analizele periodic; 

- Să participe la instruirea specifică lunară în care sunt prezentate normele de 

sănătate și securitate a muncii, precum și la activitățile organizate pentru 

activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

- Să-și însușească normele de sănătate și securitate a muncii specifice postului în 

scopul prevenirii și reducerii riscurilor de securitate și sănătate a muncii, precum 

și de apărare împotriva incendiilor; 

- În cazul situațiilor de urgență are obligația de a evacua elevii și personalul în cele 

mai sigure condiții; 

În domeniul securițății și sănătății în muncă: 

- Să își desfășoare activitatea astfel încât să nu îți pună în pericol propria securitate și 

sănătate, cât și cea a colegilor săi prin acțiuni sau omisiuni în timpul activităților 

desfășurate în timpul programului de lucru, cât și în situații speciale; 

- Să participe la controalele medicale periodice efectuate sub coordonarea medicului 

de medicina muncii, să respecte recomandările acestuia specificate în fișa de 

aptitudini; 

- Să utilizeze corect, cu respectarea instrucțiunilor și a normelor de securitate a 

muncii, logistica pusă la dispoziție de unitate numai pentru activitățile prevăzute în 

fișa post; 

- Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special, ale mașinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalațiilor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste 

dispozitive de protecție; 

- Să solicite și să poarte echipament individual de protecție atunci când activitățile 

desfășurate impun acest lucru; 

- Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat, iar după utilizare 

să respecte instrucțiunile privind curățarea, depozitarea și păstrarea acestuia; 

- Să comunice imediat conducătorului unității și/sau angajaților desemnați cu atribuții 

specifice  în domeniul securității și sănătății orice situație pe care o consideră un 

pericol pentru securitate și sănătate, precum și orice defecțiune observată la 

sistemele de protecție ale echipamentelor tehnice și a clădirilor; 

- Să aducă la cunoștință conducerii accidentele de muncă suferite de propria persoană 

și de alte persoane participante la procesul de muncă; 

- Să coopereze cu angajatorul și /sau angajații cu atribuții specifice în domeniul 

securității și sănătății, în condițiile legii, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe impuse de autoritatea competentă în 

domeniu; 

- Să respecte și să-și însușească prevederile stipulate în Regulamentul Intern, 

Contractul Colectiv de Muncă, Codul de etică și deontologie profesională; 
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- Să își însușească și să respecte prevederile legislației în domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora conform instrucțiunilor proprii 

ale conducerii unității; 

- Să participe la instruirile privind sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și 

stingerea incendiilor( periodice și speciale ) organizate conform tematicilor anuale; 

- Să dea relațiile solicitate de organele de control și de cercetare în domeniul 

securității și sănătății în muncă; 

- Să-și desfășoare activitatea la locul de muncă respectând normele de securitate și 

sănătate în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor, regulile de sănătate și 

igienă individuală la locul de muncă; 

- Să acorde primul ajutor dacă pregătirea sa îi permite sau să anunțe prin serviciul 

112 o echipă specializată atunci când este martor sau implicat într-un incident 

periculos sau accident; 

- Să nu se prezinte la serviciu în stare de ebrietate; să nu introducă sau să faciliteze 

introducerea de produse alcoolice și/sau stupefiante la locul de muncă; 

- Să se prezinte la programul zilnic fără a fi obosit sau într-o stare fizică care poate 

pune în pericol sănătatea sa sau a altor persoane. 

În domeniul situațiilor de urgență: 

- Să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive 

de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații; 

- Să nu suprasolicite rețeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori; 

- Să nu lase nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune; 

- Să nu intervină în instalațiile electrice; 

- Să nu folosească chibrituri, lumânări, brichete sau alte surse de aprindere, în spații 

cu pericol de incendiu, respectiv în încăperi în care sunt depozitate materiale 

combustibile sau inflamabile; 

- Să nu fumeze în interiorul clădirilor; 

Salariatul are obligația respectării întocmai a măsurilor stabilite în conformitate cu Planul de 

prevenire și protecție întocmit conform Normelor metodologice de securitate și sănătate a muncii( 

HG nr. 1425/2006); 

Salariatul are obligația de a respecta prevederile Ordinului comun MEC_MS nr. 5487/1494/ din 31 

august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unității de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea  îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

Dezvoltarea profesională: 

Nr 

crt. 

Elemente de 

competenţă 

Indicatori de performanţă 

1 Identifică nevoile 

proprii de dezvoltare 

Obiectivitatea în autoevaluare identificarea necesarului de 

autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu 

2 Dezvoltă cunoştinţe 

proprii 

Identificarea surselor de informare, programarea studiului 

individual astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare personale 

şi ale sistemului. Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în 

procesul de autoinstruire. 
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3 Dezvoltă deprinderi 

proprii 

Exersarea deprinderilor în vederea desfăşurării activităţii la 

nivelul de calitate propus. 

4 Sănătatea şi securitatea 

în muncă 

Se documentează, participă la instruiri şi respectă normele de 

sănătate şi securitate în muncă; nu are accidente de muncă . 

Criterii de evaluare: sunt precizate în fişa de evaluare conform sarcinilor specificate în fişa 

postului. 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate ce conducerea unităţii în condiţiile legii. 

Atribuţiile din alte comisii din unitate vor fi precizate prin anexa la fişa postului. 

Răspunderea disciplinară: 
 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Director, 
 

 

 

 

Întocmit,  

 

 

Administrator patrimoniu  

 

 

 

Am luat la cunoștință și am primit un exemplar, 

 

 

Data:  
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