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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Microcantina este unitate care asigură prepararea şi servirea mesei pentru studenţi şi
cadre didactice.
Art.2. Microcantina îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor, Legii nr. 1/2011 Legea
educaţiei naţionale, Carta Universităţii şi a Regulamentului de ordine interioară al Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş.
Art.3. Microcantina se înfiinţează sau îşi încetează activitatea prin decizii ale Consiliului de
Administraţie al UMFST Tg. Mureş confirmate de către Senatul universității.
Art.4. Microcantina desfăşoară activităţi de organizare, conservare şi depozitare a alimentelor
şi produselor agroalimentare pentru prepararea hranei.
Art.5. Activitatea microcantinei este condusă de administratorul de microcantină care este
subordonat Directorului administrativ adjunct şi Directorului general administrativ, conform Organigramei
UMFST.
Art.6. Programul de funcţionare al microcantinei şi alocaţia pe persoană/zi se aprobă în
Consiliul de administraţie UMFST Târgu Mureş, la propunerea administratorului microcantinei.

Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea microcantinei
Art.7. La nivel de microcantină se alege un comitet care se preocupă de respectarea
programului de servire a mesei, eventualele reclamaţii şi sugestii ale studenţilor şi alte aspecte ce ţin de
buna funcţionare a microcantinei (inclusiv sugestii la meniuri).
Comitetul de pe lângă micronatină are următoarele atribuţii:
- rolul de îndrumare şi educare a studenţilor în spiritul ordinii şi disciplinei, a păstrării bunurilor
materiale din microcantină, respectării sistemului de autoservire, recuperarea pagubelor aduse de
consumatorii ce servesc masa;
- controlează împreună cu administratorul microcantinei sau şefii ierarhici ai acestuia,
următoarele:
- modul de realizare a depozitării şi conservării alimentelor din depozite şi magazii;
- modul de respectare a normelor igienico-sanitare;
- respectarea reţetarului în procesul tehnologic de preparare şi distribuire a hranei;
- modul de păstrare a probelor alimentare din meniul zilnic conform normelor de igienă şi a
servirii hranei;
- rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor înscrise în condica de sesizări şi reclamaţii.
Art.8. Meniurile la microcantină se stabilesc săptămânal de către administrator impreuna cu
bucatarul sef, ţinând cont şi de propunerile studenţilor şi se aprobă de către Directorul administrativ
adjunct. Meniurile se afişează zilnic de vizierul Microcantinei pe site-ul universităţii şi a Ligii studenţilor.
Se asigură la solicitare meniuri dietetice sau de post.
Art.9. Conducerea universităţii împreună cu Direcţia administrativă prin directorul administrativ
adjunct analizează periodic modul în care se asigură alimentaţia raţională şi starea de igienă în
microcantină.
Art.10. Masa la microcantină se serveşte contra cost, în funcţie de serviciul oferit: meniul zilei,
meniu a la carte sau grupuri organizate sau tichete valorice.
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Art.11. Normele de profilaxie la microcantină, cele de transport, depozitare, păstrare,
conservare şi preparare a alimentelor sunt cele stabilite de organele sanitare. Se impune respectarea
riguroasă a normelor legale.
Art.12. La microcantină funcţionează sistemul de servire a meniului ,,a la carte,,. Acesta
presupune, în funcţie de solicitări, oferirea unui meniu îmbunătăţit, cu plata pe loc, cu o gamă variată de
preparate culinare de bucătărie, cofetărie şi patiserie, băuturi răcoritoare, cafea, fructe, etc.
Art.13. Microcantina are angajate servicii de preparare şi servire a mâncării în conformitate cu
normele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Acesta are următoarele atribuţii:
- desfăşoară lucrări de conservare şi depozitare a produselor agroalimentare şi alimentare
pentru microcantină;
- asigură servirea mesei, răspunzând de respectarea programului aprobat în acest sens;
- asigură prepararea hranei şi răspunde de calitatea ei;
- asigură efectuarea curăţeniei zilnice şi generale în microcantină şi în jurul acesteia;
- asigură buna funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din dotarea cantinei;
- duce la îndeplinire normele stabilite de organele sanitare, de pază contra incendiilor precum
şi celelalte sarcini stabilite de organele competente ierarhic superioare;
- urmăreşte aplicarea normelor de securitate a muncii şi igienico-sanitare.
Art.14. Atribuţiile administratorului microcantinei:
- răspunde de întreaga activitate administrativă, gospodărească din microcantină,
- răspunde de păstrarea şi integritatea inventarului (mijloace fixe, obiecte de inventar, mărfuri şi
ambalaje) al cărui gestionar este, conform Legii 22/69 precum şi de buna funcţionare a acesteia,
- asigură integritatea bunurilor pe care le are în primire, ia măsuri de securitate, de preîntâmpinare a
incendiilor şi a sustragerilor,
- întocmeşte proiecte de meniuri săptămânale împreună cu bucătarul şef şi răspunde de respectarea
acestora, de calitatea şi cantitatea hranei preparate şi servită; Acestea se aprobă de directorul general
administrativ sau înlocuitorul său;
- întocmeşte planul de aprovizionare curentă şi pe termen lung cu alimente, în raport cu necesarul
cantinei şi stocurile existente,
- asigură buna întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi întreţinerea şi curăţenia în
spaţiul gestionat,
- se îngrijeşte pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi veterinare a microcantinei, anual.
- împreună cu bucătarul şef întocmeşte zilnic lista de alimente, desfăşurătorul de alimente pe meniuri şi
supraveghează eliberarea lor din magazie;
- urmăreşte afişarea zilnică a listelor cu necesarul de alimente şi a celor ce se restituie;
- asigură scoaterea alimentelor şi pregătirea acestora pentru prepararea hranei in functie de meniul
stabilit;
- verifică prin sondaj dacă porţiile servite corespund cantităţilor stabilite pentru meniul din ziua
respectivă;
- calculează şi afişează zilnic valoarea calorică a meniurilor;
- împreună cu bucatarul sef face comenzi şi convoacă comisia de recepţie care funcţionează pe lângă
microcantină, pentru recepţionarea alimentelor;
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- ia măsuri de conservare şi depozitare a alimentelor;
- organizează şi urmăreşte modul de preparare a hranei în funcţie de numărul abonamentelor sau
solicitărilor a`la`carte;
- instruieşte personalul cantinei privind normele de protecţia muncii, igienico-sanitare, de pază contra
incendiilor şi urmăreşte respectarea acestora;
- sumele încasate se vor depune la caseria universităţii;
- face propuneri cu privire la dotarea cantinei cu veselă, tacâmuri şi mobilierul necesar;
- întocmeşte şi supune spre aprobare programul de aprovizionare a cantinei cu alimente şi produse
agroalimentare;
- răspunde de recuperarea pagubelor produse microcantinei de către abonaţi sau de către personalul
microcantinei;
- răspunde de întreaga activitate administrativă a Microcantinei;
- ţine evidenţa materialelor consumabile, se îngrijeşte să fie suficiente, să evite risipa, folosirea acestora
să corespundă prescripţiilor igienico-sanitare.
- se îngrijeşte de asigurarea curăţeniei în spaţiile microcantinei, anexelor şi în jurul clădirii,
- răspunde de predarea în termen şi de calitate a lucrărilorpe care le execută, de soluţiile şi analizele
efectuate precum şi de respectarea legislaţiei în domeniu şi în vigoare,
- răspunde disciplinar, material şi penal în conformitate cu dispoziţiile legale pentru neîndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin.
Art.15. În cadrul microcantinei funcţionează şi posibilitatea prepararii si distribuirii produselor
cu specific de cofee-break. Acesta asigură servirea în deplasare unde este cazul, servirea studenţilor şi
angajaţilor UMFST, cu o gamă variată de produse de patiserie, băuturi răcoritoare, lactate, dulciuri,
cafele, fructe, etc.

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor
Art.16. Drepturile consumatorilor
- să sesizeze Direcţia administrativă prin Directorul administrativ adjunct cu privire la cantitatea şi
calitatea hranei servite,
- să facă propuneri pentru îmbunătăţirea meniului şi a programului de servire a mesei,
- să folosesască bunurile din dotarea microcantinei destinate servirii mesei.
Art.17. Obligaţiile consumatorilor
- să respecte programul de servire a mesei,
- să aibă o atitudine civilizată pe care să o manifeste în relaţia cu personalul funcţional şi de deservire al
microcantinei,
- să folosească cu atenţie bunurile materiale din microcantină, puse la dispoziţie,
- să respecte normele igienico-sanitare,
- să păstreze curăţenia în sala de mese, spaţiile de folosinţă comună şi din jurul microcantinei,
- să se autoservească preluând hrana de la linia de autoservire şi să depună după servirea mesei tava
cu vesela şi tacâmurile folosite la locul special amenajat,
- să răspundă material pentru pagubele produse în microcantină din vina lor, plătind contravaloarea
acestora,
- este interzisă introducerea băuturilor alcoolice, a drogurilor în microcantină
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- este interzis fumatul în microcantină,
- este interzis scoaterea din microcantină a veselei şi tacâmurilor.

Capitolul IV. Sancţiuni
Art.18. Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament de către abonaţii
permanenţi se vor aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris,
b) retragerea dreptului de a fi abonat sau a servi masa la microcantină pe o perioadă de şase luni,
Pentru o conduită ieşită din comun faţă de personalul din microcantină se vor aplica următoarele
sancţiuni:
c) atenţionarea din partea decanatului facultăţii unde este înmatriculat studentul;
Art.19. Sancţiunile de la art. 19 literele „a” şi „b” se aplică de către comisia de disciplină
numită prin decizia rectorului universităţii cu înştiinţarea în prealabil a Direcţiei general administrative,
cea de la litera „c” de către decanii facultăţilor unde este înmatriculat studentul.
Art.20. Propunerea aplicării sancţiunii se ia în prezenţa studentului. Consiliul de Administraţie
hotăreşte rămânerea definitivă a sancţiunii. Hotărârea de sancţionare se poate lua şi în lipsa
studentului.
Art.21. Câte un exemplar din hotărârea CA pentru sancţionarea studentului, va fi depusă la
decanatul facultăţii în dosarul studentului.
Art.22. Împotriva sancţiunilor se pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare, de la
data comunicării acesteia, studentului.
Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.
Soluţiile date în urma contestaţiilor sunt definitive.

Capitolul V. Precizări
Art.23. Microcantina funcţionează pe toată durata anului universitar; prin hotărârea Consiliului
de Administraţie se va asigura anual o perioadă necesară pentru reparaţii, amenajări, curăţenie
generală. Activităţile şi manifestările iniţiate de universitate sunt prioritare.
Art.24. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului Regulament răspunde administratorul
microcantinei.
Art.25. Prezentul Reglament s-a elaborat cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/05.01.2011, Contractele instituţionale şi complementare încheiate cu Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice anual, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al UMFST Târgu Mureș,
Regulament Intern UMFST Târgu Mureș, adaptat la realităţile şi specificul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş, aprobat în ședința Consiliului de Administraţie.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 17. iunie 2015, dată la care intră în vigoare.

