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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare și 

funcționare a cantinei din cadrul Universității de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din 
Timișoara. 

                      (2) Regulamentul se aplică studenţilor universităţii, cetăţenilor de peste hotare 
aflaţi la studii în ţara noastră, salariaţilor USVT, doctoranzilor, cadrelor didactice, 
candidaţilor la concursul de admitere, precum şi altor persoane, cu plata alocaţiei de 
hrană şi a cheltuielilor de regie potrivit normelor legale. 
          (3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezentul regulament. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili reguli unitare 

privind modalitatea de organizare și funcționare a cantinei din Universitatea de Ştiinţele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara 

                                 
CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 

 
Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri: 
 
 USVT – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. 

 
CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 

 
Art. 4. Legislaţie primară 
 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 5. Legislaţie secundară 
 
 Carta USVT; 
 Regulamentele/Metodologii/Proceduri interne; 
 Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de administrație.  

 
CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 
 
CAP. V.1. DISPOZIȚII GENERALE 

 
   Art. 6. (1) Cantina studenţească se află în subordinea Direcţiei Generale 

Administrative şi asigură condiţiile de alimentaţie şi servirea mesei pentru studenţii 
universităţii, cetăţeni de peste hotare aflaţi la studii în ţara noastră, salariaţi ai USVT, 
doctoranzi, cadre didactice, candidaţi la concursul de admitere, precum şi alte persoane 
cu plata alocaţiei de hrană şi a cheltuielilor de regie potrivit normelor legale. 
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  (2) În regulament sunt prezentate atribuţiile şi răspunderile care revin USVT şi 
persoanelor care beneficiază de serviciile oferite de cantina universităţii, respectiv de 
masa la cantină. Respectarea regulamentului este obligatorie. 
        (3) Reprezentarea studenţilor în relaţia cu administraţia cantinei se face prin 
comitetul studenţesc. 
  (4) Cantina USVT trebuie să asigure meniuri diferenţiate, cu respectarea 
valorilor calorice şi nutritive necesare dezvoltării armonioase, întreţinerii sănătăţii 
studenţilor şi în conformitate cu normele naţionale prevăzute de Ministerul Sănătăţii, în 
limita fondurilor alocate. 
 
     CAP. V.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CANTINĂ 
 
  Art. 7. (1) În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor în cantină, 
administratorul de cantină asigură aprovizionarea, conservarea şi depozitarea 
corespunzătoare a alimentelor necesare consumului. 
  (2) În vederea unei bune organizări a activităţii din cantină şi în scopul 
îmbunătăţirii cantităţii şi calităţii meselor servite, administratorul de cantină asigură 
aprovizionarea cu produse agroalimentare în funcţie de numărul persoanelor care 
servesc masa la cantină, stabileşte capacităţile de depozitare şi posibilităţile de 
consum, şi va lua toate măsurile ce se impun pentru cunoaşterea permanentă a 
stocurilor acestora, valorificarea stocurilor disponibile, cu respectarea legalităţii. 
       (3) Regia de cantină este stabilită şi aprobată de către Senatul universitar. 
 
  Art. 8. (1) Cantina Universității de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, 
poate organiza evenimente pentru diferite ocazii, în vederea desfăşurării unor activităţi 
cu caracter de masă (simpozioane, aniversări, baluri, nunţi, botezuri, pomeniri, etc.). 
  (2) Aceste evenimente se fac în conformitate cu legile în vigoare şi cu aprobarea 
Consiliului de administraţie, astfel încât să nu afecteze procesul de servire a mesei în 
incinta cantinei şi procesul de învăţământ. 
  
  Art. 9. (1) În vederea asigurării bunei funcţionări a activităţilor de la cantină, 
programul de funcţionare este stabilit de către administratorul de cantină. 
  (2) Clienții cantinei au obligaţia să solicite bonul de casă şi să preia mâncarea 
comandată pe baza acestuia. 
  (3) Personalul angajat, precum şi studenţii care produc pagube la bunurile din 
cantină sau scot din incinta cantinei vesela şi tacâmuri, răspund pentru aceasta, 
procedându-se la recuperarea pagubei de la cei vinovaţi. 
  (4) Cantina oferă, zilnic, meniu contra cost în regim „a la carte ". 
 
 
    CAP. V.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR CARE SERVESC 
MASA LA CANTINĂ 
 

  Art. 10. (1) Studenţii care servesc masa la cantină au următoarele drepturi:  
a) să folosească bunurile puse la dispoziţie în cadrul acesteia;  
b) să facă propuneri la întocmirea meniurilor şi a programelor de funcţionare a 

cantinei; 
c) să se adreseze ierarhic forurilor superioare în legătură cu orice nemulţumire 

referitoare la activitatea cantinei. 
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  (2) Studenţii care servesc masa la cantină au următoarele obligaţii:  

a) să folosească cu grijă bunurile materiale din dotarea cantinei;  
b) să aibă o ţinută corespunzătoare, să se comporte civilizat cu colegii şi 

personalul cantinei; 
c) să respecte modul de organizare a serviciilor; 
d) să respecte orarul de funcţionare; 
e) să nu scoată din incinta cantinei vesela şi tacâmurile şi a materialelor 

aferente; 
f) să nu intre în blocul alimentar, depozite şi magazie; 
g) să nu introducă în cantină animale (câini, pisici, etc.), precum şi materiale sau 

obiecte ce  prezintă pericol sanitar sau inflamabil; 
h) să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de 

mese; 
i) să nu fumeze în incinta sălii de mese, doar în locuri special amenajate. 

(3) Aceleași drepturi şi obligaţii le au şi persoanele menţionate la art. 6, alin. 1 
din prezentul regulament. 
 
    CAP. V.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ÎNCADRAT LA 
CANTINĂ 
 
    Art. 11. (1) Administratorul de cantină are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 
a) răspunde de gestionare bunurilor, de buna organizare şi funcţionare a 

cantinei; 
b) asigură aprovizionarea cantinei; 
c) valorifică stocurile de alimente disponibile din subordine; 
d) urmăreşte activitatea şi disciplina persoanelor din subordine; 
e) urmăreşte aplicarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de protecţie 

împotriva incendiilor; 
f) aplică hotărârile Consiliul de administraţie şi ale Senatului universitar cu 

privire la organizarea şi funcţionarea cantinei; 
g) îndeplineşte orice alte activităţii necesare bunei funcţionări a cantinei. 

 
(2) Personalul încadrat la cantină are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 
2.1. Gestionar cantină: 

 
a) se subordonează administratorului cantinei; 
b) respectă programul stabilit de către administratorul cantinei; 
c) răspunde în mod direct de stocurile de alimente şi a celorlalte bunuri 

materiale (veselă, tacâmuri, mobilier, aparate electrocasnice etc.) pe care le 
are în gestiune; 

d) răspunde de evidenţa aprovizionării ritmice, cantitative şi calitative cu 
alimente a cantinei, marfa introdusă în cantină va fi obligatoriu însoţită de 
certificat de calitate şi conformitate; 

e) are obligaţia să informeze zilnic administratorul cantinei în ceea ce priveşte 
evidenţa stocurilor; 
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f) are obligaţia să întocmească necesarul de alimente şi să informeze 
administratorul cantinei cu minim 48 de ore înainte în vederea organizării 
aprovizionării în timp util;  

g) răspunde de preluarea în cele mai bune condiţii a alimentelor de la furnizor 
şi transportarea în depozitul de alimente din cantină;  

h) controlează calitatea şi cantitatea alimentelor cumpărate înainte de 
introducerea acestora în depozitul de alimente;  

i) răspunde de depozitarea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a alimentelor; 
j) răspunde de depozitarea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a celorlalte 

bunuri materiale (veselă, tacâmuri, mobilier, aparate electrocasnice etc.) pe 
care le gestionează; 

k) întocmeşte şi predă zilnic documentele privind consumul de alimente (lista 
de alimente, registru de casă, NIR-ul, procesul verbal de predare primire a 
alimentelor către bucătărie); 

l) are obligaţia zilnică să ţină legătura cu Direcţia economică în vederea 
predării documentelor şi verificării acestora; 

m) ţine în permanentă legătura cu personalul din cantină şi cu administratorul 
cantinei pentru rezolvarea oricăror probleme apărute; 

n) răspunde de normele PM şi PSI. 
 

2.2. Bucătar: 
 

a) se subordonează administratorului cantinei; 
b) respectă programul stabilit de către administratorul cantinei; 
c) răspunde de prepararea hranei, de cantitatea şi calitatea acesteia şi de 

prezentarea acesteia într-un mod cât mai atractiv pe linia de autoservire;  
d) verifică şi instruieşte zilnic personalul din bucătărie;  
e) primeşte pe bază de semnătură zilnic, alimentele de la magazia cantinei;  
f) participă la întocmirea meniului; 
g) răspunde de ordinea şi curăţenia în bucătărie;  
h) păstrează mostre de hrană în frigider timp de 36 de ore în vederea 

controlării calităţii acesteia; 
i) nu permite intrarea în bucătărie decât a persoanelor aprobate de către 

administratorul cantinei;  
j) aduce la cunoştinţă administratorului cantinei orice nereguli apărute în 

bucătărie; 
k) răspunde de normele PM şi PSI;  
l) să aibă analizele medicale la zi;  
m) răspunde de afişarea zilnică a meniului; 
n) răspunde de buna desfăşurare a servirii mesei;  
o) schiţează săptămânal meniul aproximativ pentru săptămâna următoare; 
p) întocmeşte necesarul de alimente şi stabileşte numărul de porţii pentru 

fiecare fel de mâncare pentru ziua următoare.  
 

  2.3. Personal bucătărie:  
 

a) se subordonează administratorului cantinei; 
b) respectă programul stabilit de către administratorul cantinei; 
c) trebuie să aibă analizele medicale la zi;  
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d) schimbarea în hainele de lucru se face la vestiar;  
e) trebuie să poarte bonete şi halate; 
f) trebuie să lucreze în condiţii de igienă perfectă;  
g) trebuie să aibă o ţinută corespunzătoare, să se comporte civilizat cu 

persoanele care servesc masa în incinta cantinei; 
h) să informeze administratorul de cantină cu privire la problemele ivite în 

cursul desfăşurării activităţilor aferente postului; 
i) să respecte normele sanitare şi igienice, normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător. 
 
  2.4. Personal casa de marcat: 
 
  În plus faţă de personalul de la bucătărie, personalul de la casa de marcat 
trebuie să îndeplinească următoarele atribuţii: 
 

a) trebuie să întâmpine clienţii cu o formulă de salut (ex: Bună dimineaţa, Bună 
ziua); 

b) trebuie să asigure o servire promptă şi ireproşabilă;  
c) trebuie să cunoască preţurile şi felurile de mâncare şi să le recomande 

clienţilor cantinei; 
d) are obligaţia să înmâneze bon de casă fiecărui client; 
e) răspunde de banii încasaţi şi de corectitudinea restituirii restului; 
f) la finalul programului trebuie să prezinte încasările şi documentul justificativ 

(Z-ul) în vederea depunerii la casierie; 
g) participă la toate activităţile desfăşurate în bucătărie în cazul în care este 

necesar. 
 

  2.5. Personal pentru servirea clienţilor la linie: 
 
  În plus faţă de personalul de la bucătărie, personalul pentru servirea clienţilor la 
linie trebuie să îndeplinească următoarele atribuţii: 
 

a) preia felurile de mâncare de la bucătărie şi le aşează pe linia de autoservire; 
b) trebuie să întâmpine clienţii cu o formulă de salut (ex: Bună dimineaţa, Bună 

ziua); 
c) trebuie să asigure o servire promptă şi ireproşabilă;  
d) are obligaţia să solicite bonul de casă fiecărui client şi doar pe baza acestuia 

să ofere alimentele comandate. 
 

         CAP. V.5. SANCŢIUNI 
 

    Art. 12. (1) Personalul angajat, studenţii şi persoanele care servesc masa la 
cantină, care produc pagube bunurilor cantinei sau sustrag din incinta cantinei: veselă, 
tacâmuri, materiale, etc., răspund material pentru acestea.  
  (2) Stabilirea sancţiunile pentru încălcarea prevederilor cuprinse în prezentul 
regulament, se va face în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile 
în care au fost săvârşite. 
  (3) Abaterile de la prezentul regulament vor fi aduse la cunoştinţa conducerii 
universităţii de către administratorul de cantină. 


