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FISA   POSTULUI 
 

  Denumirea postului: Muncitor I Bucatar 

  Nume si Prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul:  

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

  - pregatire de baza: scoala generala 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

  - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atributiilor : 
a) respecta R.O.I. 

b) asigură zilnic igiena blocului alimentar şi a sălii de mese pe care o are în îngrijire; 

c) participă la prepararea hranei în bucătărie; 

d) execută servirea bolnavilor în sala de mese sub supravegherea şi îndrumarea asistentului de 

serviciu; 

e) răspunde de curăţenia şi întreţinerea în bună stare a dotărilor din blocul alimentar, având 

obligaţia să anunţe imediat orice defecţiune. 

f) asigură transportul alimentelor de la magazia de alimente. 

g) asigură triajul epidemiologic şi curăţă zarzavatul. 

h) respecta normele de protecţie a muncii şi legislaţia în vigoare. 

i) asigură buna desfăşurare a activităţii în sala de mese. 

j) poarta echipamentul de protecţie impus de lege. 

k) respect[ normele de igienă sub controlul CPCIN. 

l) raspunde pentru orice tip de informatie privind secretul profesional si confidentialitatea datelor 

de orice natura, existente in spital; 

m) asigur[ transportul mesei la oficiul care deserveste sectiile; 

n) asigur[ distribuirea mesei catre sectiile spitalului; 

o) asigura folosirea si intretinerea utilajelor din dotare; 

p) asigura curatenia la locul de munca ori de cate ori este nevoie; 

q) execut[ ]i alte sarcini trasate de conducerea spitalului. 

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare:  Asist. Sef, Medic, Medic Sef  Sectie 

    - are in subordine:------- 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

  

                    Asist. Sef, 

                                                                                                                               Salariat, 

                                                                                                                                               

 

 

 

 



. 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  

 

 BUCATAR 

 

TEMATICA 

 

1.Alimentatia pacientilor cu diabet zaharat: alimente permise, alimente interzise , reguli de 

preparare a alimentelor; 

2.Alimentatia pacientilor cu hipertensiune arteriala : alimente permise, alimente interzise; 

3.Tratamentul termic al alimentelor: avantaje, efecte nedorite; 

4.Tehnici de gastrotehnie: fierberea, inabusirea, prajirea, frigerea, coacerea; 

5.Preparate culinare dietetice: supe, ciorbe, mancaruri (alimente folosite,mod de 

preparare); 
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