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Anexă la H.C.L  nr.12  /2020 
 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi 

„Cantină Socială” Târgu Secuiesc 
 

ART. 1. Definiţie 
 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al 
Serviciului social „Cantina Socială” al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 
______ din _________ cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  
serviciului social de zi „Cantina Socială” Târgu Secuiesc, care a fost înfiinţat în vederea 
asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a 
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere şi 
serviciile oferite.   

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii Cantinei Sociale şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali, vizitatori.  

(3) În sensul prezentului regulament, la stabilirea venitului net lunar al persoanei 
singure sau al familiei se iau în considerare toate veniturile realizate în luna anterioară 
solicitării serviciilor Cantinei Sociale, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

ART. 2. Identificarea serviciului social 
 

(1) Cantina Socială, cod serviciu social 8899 CPDH – I, cu sediul în municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Kanta, nr. 8, judeţul Covasna, înfiinţat de Consiliul Local al municipiului 
Târgu Secuiesc, administrat de furnizorul  Primăria municipiului Târgu Secuiesc – Direcția de 
Asistență Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 006533, CUI 
4201813, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron nr. 24, judeţul Covasna.  
 

ART. 3. Scopul serviciului social 
 

(1) Scopul serviciului social Cantina Socială reprezintă activitatea sau ansamblul 
de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, 
familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

(2) Sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie 
socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării 
incluziunii sociale a acestei categorii de beneficiari. 

(3) Asigurarea unei mese calde, în cadrul Cantinei sociale pentru un număr de 50 
persoane, cu domiciliul legal pe raza municipiului Târgu Secuiesc din categoria celor 
considerate vulnerabile, care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale 
vieţii de zi cu zi. 
 

ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
 

(1) Serviciul social Cantina Socială funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, 
precum şi altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standardul minim de calitate aplicabil este reglementat de Anexa 9. din Ordinul 
nr. 29/20149 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
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sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale.  

(3) Serviciul social Cantina Socială este înfiinţat prin HCL al municipiului Târgu 
Secuiesc nr. 9/2008 cu privire la înfiinţarea Cantinei municipiului Târgu Secuiesc şi 
funcţionează în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc. 
 

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 

(1) Serviciul social Cantina Socială se organizează şi funcţionează cu respectarea 
principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu 
principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia 
specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 
serviciului social Cantina Socială sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare;  

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  
d) deschiderea către comunitate;  
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor;  
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt;  
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 

ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitatea de exerciţiu;  

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în 
baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;  

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării 
active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;  

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la 

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;  
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;  

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul de asistenţă socială. 
 

ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 
 

(1) Beneficiarii serviciilor acordate de Cantina Socială sunt:  
a) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în mod gratuit de Cantina Socială: 
1. copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit 

net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o 
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  
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2. tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în 
condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 
de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află 
în situaţia prevăzută la pct. 1.;  

3. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre 
următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;  

4. persoanele singure şi familiile fără venituri, sau cu venitul net mediu lunar pe o 
persoană situat sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la 
stabilirea ajutorului social, care nu beneficiază de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  

b) Beneficiarii serviciilor sociale acordate contra cost de Cantina Socială: 
1. persoanele singure sau familiile îndreptăţite să beneficieze de serviciile Cantinei 

Sociale, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o 
persoană singură, respectiv familie, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de 
serviciile Cantinei Sociale, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul persoanei singure sau 
venitul familiei, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă; 

2. orice persoană care achită integral costul serviciilor oferite.  
(2) Condiţiile de acordare a serviciilor pentru beneficiari, cu excepţia celor 

menţionate în alin. (1) lit. b) pct. 2. sunt următoarele: 
a) Serviciile sociale la Cantina Socială se acordă la cererea scrisă a solicitantului 

care se află în una din situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi lit. b) pct. 1., în baza formularului 
tipizat „Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă 
socială”, înregistrată de Compartimentul de prestații sociale din Direcției de Asistență Socială 
a municipiului Târgu Secuiesc, însoţită e următoarele documente doveditoare: 

1. copii ale actelor de identitate (C.I., B.I., certificate de naştere, etc.) pentru toţi 
membrii familiei;  

2. documente privind veniturile realizate: adeverinţe de salar, indemnizaţii, 
alocaţiile de stat ale copiilor, beneficii de asistenţă socială, cupon de pensii, şomaj, etc.;  

3. certificate de atestare fiscală eliberat de Biroul de impozite şi taxe din cadrul 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, pentru toţi membrii de vârstă majoră din familiei;  

4. adeverinţe eliberate de Administraţia Finanţelor Publice Covasna pentru 
persoanele care realizează venituri din activităţi independente, sau nu realizează venituri; 

5. adeverinţă eliberată de AJOFM/Certificat constatator al capacităţii de 
muncă/Certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru persoanele majore 
conform alin (1) lit. a) pct.4.;  

6. certificare din partea Biroului Agricol cu privire la suprafeţele de teren agricol şi 
animale aflate în proprietate, felul culturii şi veniturile realizate din activităţi agricole. 

b) Beneficiarii conform alin (1) lit. b. pct. 1. au obligaţia de a prezenta chitanţa de 
plată privind achitarea costului serviciului acordat, în ultima săptămână a fiecărei luni pentru 
luna următoare, administratorului Cantinei Sociale şi persoanei desemnate din cadrul 
Compartimentului de prestații sociale din Direcției de Asistență Socială a municipiului Târgu 
Secuiesc; 

c) Beneficiarii conform alin (1) lit. b. pct. 2. vor prezenta chitanţa de plată privind 
achitarea costului serviciului cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de perioada de acordare, 
administratorului Cantinei Sociale. 

(3) Dreptul la serviciile Cantinei Sociale se stabileşte prin Dispoziţia primarului 
municipiului Târgu Secuiesc, pe baza cererii şi declaraţiei solicitantului şi a anchetei sociale 
efectuate de personalul de specialitate în domeniul asistenţei sociale din cadrul 
Compartimentul de prestații sociale a Direcție de Asistență Socială a municipiului Târgu 
Secuiesc, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Pentru beneficiarii cu dreptul stabilit la serviciile 
Cantinei Sociale, personalul de specialitate din cadrul Compartimentul de prestații sociale a 
Direcție de Asistență Socială a municipiului Târgu Secuiesc, eliberează, în ultima săptămână a 
lunii în curs, pentru luna următoare, abonamentul lunar la Cantină Socială, conform modelului 
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aprobat prin Dispoziţia primarului municipiului Târgu Secuiesc nr. 242/2010.  După emiterea 
Dispoziţiei de stabilire a dreptului, furnizorul încheie contractul pentru acordarea de servicii 
sociale cu beneficiarul/reprezentantul familiei. 

(4) Încetarea dreptului la serviciile Cantinei Sociale se dispune prin Dispoziţia 
primarului municipiului Târgu Secuiesc, în următoarele situaţii: 

a) se constată că beneficiarul/familia nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare; 
b) beneficiarul are un comportament inadecvat cu ceilalţi beneficiari sau cu 

personalul Cantinei Sociale; 
c) nerespectarea obligaţiei de plată  a contribuţiei stabilite; 
d) beneficiarul/reprezentantul familiei nu se prezintă, fără motive temeinice, mai 

mult de trei zile consecutiv, la sediul Cantinei Sociale pentru servirea sau preluarea hranei.  
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cantina Socială au 

următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază 

de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 

respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;  
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 

primite;  
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate;  
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu;  
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau 

persoane cu dizabilităţi. 
(6) Persoanele singure sau reprezentantul familiilor beneficiare de servicii sociale 

furnizate în Cantina Socială au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică;  
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de 

furnizare a serviciilor sociale;  
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de situaţia lor materială;  
d) persoanele singure sau reprezentanţii familiilor, apte de muncă, beneficiare în 

mod gratuit de serviciile acordate în Cantina Socială, au obligaţia de a efectua muncă în folosul 
comunităţii, numărul orelor de muncă fiind calculat în baza contravalorii serviciului acordat, în 
conformitate cu Fişa de calcul prevăzută de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

e) să comunice, în termen de maximum 10 zile, orice modificare intervenită cu 
privire la situaţia lor personală sau familială, privind veniturile realizate şi/sau componenţa 
familiei; 

f) să respecte prevederile prezentului regulament;  
g) să respecte orarul de distribuire a mesei;  
h) să păstreze curăţenia unităţii;  
i) să nu distrugă sau sustragă bunurile unităţii;  
j) să respecte toate măsurile de igienă;  
k) să aibă o atitudine civilizată între ei şi faţă de personalul unităţii. 

 
ART. 7. Activităţi şi funcţii 

 
(1) Principalele funcţii ale serviciului social Cantina Socială sunt următoarele:  
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi:  

1. prepararea hranei pentru prânz şi cină;  
2. distribuirea hranei beneficiarilor zilnic; 
3. distribuirea ajutoarelor alimentare, conform legii (lapte praf, pachete POAD, 

etc.). 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. tipărirea materialelor informative pe suport de hârtie şi/sau electronic şi 

mediatizarea lor la nivelul comunităţii;  
2. prezentarea informaţiilor de interes public pe site-ul Primăriei municipiului 

Târgu Secuiesc;  
3. întocmirea rapoartelor de activitate;  
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:  

1. informare;  
2. suport;  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
1. respectarea standardelor minime de calitate;  
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  
3. respectarea normelor legale de igienă în vederea prevenirii şi combaterii 

infecţiilor cu privire la colectarea, împachetarea, manevrarea şi păstrarea echipamentelor de 
bucătărie, a veselei, tacâmurilor, colectarea şi păstrarea probelor de alimente pentru teste de 
laborator, colectarea, manevrarea, depozitarea deşeurilor.  

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi:  

1. întocmirea notelor de fundamentare;  
2. întocmirea rapoartelor de evaluare a activităţii salariaţilor;  
3. raţionalizarea permanentă a costurilor. 
(2) În mod ocazional, cu aprobarea primarului, Cantina Socială poate asigura, 

contra cost şi următoarele servicii: 
1. pregătirea şi servirea mesei, pentru personalul angajat al societăţilor comerciale 

aflate sub autoritatea Consiliului Local sau alte persoane fizice sau juridice, pentru perioada în 
care acestea prestează activităţi în folosul municipiului, în temeiul unui contract încheiat cu 
Primăria municipiului Târgu Secuiesc; 

2. pregătirea şi servirea mesei, pentru cei care activează în cluburile sportive din 
municipiul Târgu Secuiesc sau pentru sportivii aparţinând altor cluburi pe durata desfăşurării 
competiţiilor în municipiul Târgu Secuiesc; 

3. pregătirea şi servirea mesei pentru mese festive; 
4. pregătirea şi servirea mesei, pentru mese festive şi pentru acţiuni de protocol ale 

Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
(3) În cazul organizării unor evenimente în incinta Cantinei Sociale, se percepe o 

taxă pentru folosirea sălii de 300 lei. Taxa se achită integral, la Biroul de impozite şi taxe, 
odată cu rezervarea sălii pentru evenimentul care va avea loc. Chitanţa se va preda la 
administratorul Cantinei Sociale.   
 

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social Cantina Socială funcţionează cu un număr total de 4 persoane:  
a) personal de conducere: directorul executiv al DAS  
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b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi 
auxiliar: asistent social 1, referent 1. 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 
bucătar: 2 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 5/50 
 

ART. 9. Personalul de conducere 
 

(1) Personalul de conducere: 
a) Director executiv – Direcția de Asistență Socială 
 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 

personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii 
care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;  

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 
sociale;  

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare;  

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii  de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor 
mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;  

e) întocmeşte raportul anual de activitate;  
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţi;  
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 

numărului de personal;  
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;  
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului 

şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea 
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare;  

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, 
precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă 
socială la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active 
în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;  

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;  
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 
ART. 10. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

 
1. Asistent social  
a) Asigură egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, 

servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;  
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b) Sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a identifica și clarifică scopurile, 
în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;  

c) Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și monitorizează situația 
acestora conform legii;  

d) Întocmeşte și revizuiește planul de intervenții și urmărește obiectivele stabilite;  
e) Realizează arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, pe suport de hârtie 

sau electronic, conform legislației stabilite în acest sens;  
f) Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul cantinei sociale, în 

conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina socială. 
2. Referent 
a) Înregistrează şi verifică cererile şi dosarele depuse ale persoanelor, în vederea 

stabilirii eligibilității serviciului social solicitat;  
b) Însoţeşte asistentul social la efectuarea anchetelor sociale la domiciliul 

solicitanţilor în vederea evaluării situației socio-economice;  
c) Completează dosarele personale ale beneficiarilor cu toate actele necesare 

solicitate, în vederea includerii acestora în programul cantinei sociale;  
d) Reevaluează periodic (trimestrial) situația beneficiarilor sau când situația 

impune, în vederea menținerii sau sistării serviciului social acordat;  
e) Informează șeful cantinei sociale despre problemele apărute în desfășurarea 

activităţii în cel mai scurt timp;  
f) Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul cantinei sociale, în 

conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina social. 
 

ART. 11. Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 
 

1. Bucătar  
a) Pregăteşte hrana conform meniurilor prestabilite și în conformitate cu 

metodologia rețetarului existent;  
b) Porţionează și servește masa beneficiarilor, cu respectarea normelor de igienă în 

vigoare;  
c) Primeşte, cântărește și depozitează alimentele necesare preparării hranei pentru 

a doua zi în condiții igienico-sanitare corespunzătoare;  
d) Întocmeşte listele zilnice de alimente;  
e) Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;  
f) Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul cantinei sociale, în 

conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina socială;  
g) Asistă la procesul de servire a mesei și relaționează cu beneficiarii;  
h) Participă la recepția produselor, precum și la înregistrarea acestora;  
i) Participă la inventarierea bunurilor materiale și urmărește valorificarea 

rezultatelor inventarierii;  
j) Verifică cantitatea și calitatea alimentelor eliberate, conform listei zilnice de 

alimente, astfel încât să se poată realiza meniul prestabilit;  
k) Interzice intrarea personalului neabilitat în spațiile de pregătirea mesei, 

anunțând orice abatere în acest sens conducerii cantinei;  
l) Păstrează probele de mâncare la frigider conform normelor igienico-sanitare în 

vigoare;  
m) Îşi verifică periodic starea de sănătate prin examene clinice și paraclinice 

specifice;  
n) Solicită igienizarea cantinei ori de câte ori este nevoie, având grijă ca această 

activitate să fie executată numai de către personalul abilitat;  
o) Este la curent cu normele igienico-sanitare în vigoare cu privire la prepararea, 

depozitarea și servirea alimentelor;  
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p) Urmăreşte modul în care se respectă manipularea igienică a materiilor prime și a 
produselor finite;  

q) Trebuie să cunoască și să poată exploata utilajele moderne ținând cont de 
securitatea muncii, să poată utiliza corect diferite dispozitive, ustensile și echipamente necesare 
în procesul de realizare a preparatelor culinare;  

r) Cunoaşte și respectă termenii de păstrare a produselor alimentare;  
s) Prepară și distribuie mâncarea la timp, conform programului de masă;  
t) Respectă și se conformează oricăror alte observații, indicații, solicitări ale 

conducerii DAS;  
u) Asigură curățenia, ori de câte ori este nevoie, în blocul alimentar;  
v) Asigură dezinfecția vaselor conform normelor în vigoare;  Răspunde de 

păstrarea în bune condiții a instrumentarului de bucătărie, a spațiilor de igienizare (spălător, 
dulapuri pentru veselă etc.) a acestora;  

w) Poartă în permanența echipamentul de protecție din dotare, asigurând 
schimbarea acestuia ori de câte ori este nevoie;  

x) Efectuează alte activităţi solicitate de șeful ierarhic, specifice postului, în 
limitele legii;  

y) Sesizează conducerea despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau 
exploatare a beneficiarilor;  

z) Are o ținută corespunzătoare față de colegi, beneficiari;  
aa) Îi este interzisă introducerea băuturilor alcoolice și intrarea în unitate în stare de 

ebrietate;  
bb) Îi este interzisă primirea în unitate a rudelor și prietenilor în timpul 

serviciului;  
cc) Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;  
dd) Răspunde pentru toate activităţile desfășurate, conform fișei postului;  
ee) Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul cantinei sociale, în 

conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina socială.; 
 

ART. 12. Finanţarea Cantinei Sociale 
 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social Cantina Socială 
are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul 
minim de calitate aplicabil; 

(2) Finanțarea cheltuielilor cantinei se asigură din următoarele surse:  
a) Bugetul local;  
b) Donaţii. 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETAR GENERAL 
 


