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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011actualizată şi a hotărârilor Consiliului de administrație al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2
Cantina studenţească și ,,Campus Café” se află în subordinea Direcţiei Generale Administrativ Financiare şi asigură servicii de alimentaţie şi servirea mesei pentru studenţi, masteranzi,
doctoranzi, cadre didactice, salariaţi ai universităţii, etc.
Art. 3
Sediul Cantinei studențești se află pe strada Roşiorilor nr. 1, Reşiţa, iar Sediul ,,Campus Café” se
află în incinta Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița, str. Piața Traian Vuia nr. 1-4.
Art. 4
Conducerea şi desfăşurarea activităţii cantinei studenţeşti și ,,Campus Café” este asigurată de către
un şef de serviciu. Controlul intern la nivelul cantinei studenţeşti și ,,Campus Café” este efectuat de
către şeful serviciului cantină în baza Deciziei nr. 426/a din 30.04.2014.
Art. 5
Cantina studențească și ,,Campus Café” 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 Publice, în limita fondurilor
alocate.
Art. 6
Studenţii au drept de control asupra activităţii din cantină și ,,Campus Café” prin reprezentanţii lor
din cadrul Ligii Studențești.

CAPITOLUL II: Misiune şi obiective
Art. 7
Șeful Serviciului Cantină împreună cu administratorul cantinei, asigură aprovizionarea, conservarea
şi depozitarea corespunzătoare a alimentelor necesare consumului, prepararea acestora şi servirea
mesei, atât la Cantina studențească cât și la ,,Campus Café”.
Art. 8
Mijloacele financiare necesare funcţionării cantinei și ,,Campusului Café” se constituie din
subvenţii de la buget, regii aferente locațiilor, venituri proprii (închirieri).
Art. 9
În vederea unei bune organizări a activităţii din cantină și ,,Campus Café” şi în scopul îmbunătăţirii
cantităţii şi calităţii meselor servite, Șeful Serviciului Cantină împreună cu administratorul cantinei
asigură aprovizionarea cu produse agroalimentare în funcţie de numărul de persoane care servesc
masa la cantină, stabileşte capacităţile de depozitare şi posibilităţile de consum, precum şi
valorificarea stocurilor disponibile, cu respectarea legalităţii.
Art. 10
Cantina Universităţii și ,,Campus Café” pot fi închiriate către diferite organizaţii sau persoane
fizice, în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter de servire a mesei (simpozioane, aniversări,
baluri, nunţi, botezuri).
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Art. 11
Aceste închirieri se fac în conformitate cu legile în vigoare şi la tarifele aprobate de către Consiliul
de Administrație, astfel încât să nu afecteze procesul de servire a mesei de către studenţi, masteranzi
şi doctoranzi în incinta cantinei și ,,Campus Café”.
Art. 12
Preţul mesei pentru studenţi se stabileşte prin hotărârea Consiliului de Administrație la începutul
fiecărui an universitar, la propunerea Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în totalul
preţului 30% reprezentând regia.
Art. 13
Normele de profilaxie la cantină, cele de transport, păstrare, conservare şi preparare a alimentelor
sunt cele stabilite de organele sanitare prin autorizaţia nr. 122/13.11.2013. Se impune respectarea
riguroasă a normelor legale.
Art. 14
Studenţii care servesc masa la cantină sau la ,,Campus Café” au datoria să folosească cu grijă
bunurile materiale din dotarea celor două locații, să aibă o ţinută corespunzătoare şi să se comporte
civilizat în relaţiile cu personalul cantinei.
Art. 15
Personalul angajat, cât şi studenţii care produc pagube bunurilor din cantină sau ,,Campus Café”,
răspund material pentru aceasta.

CAPITOLUL III: Structura organizatorică
Art. 16
Structura organizatorică a Serviciului Cantină este prezentată în anexa la prezentul Regulament.
Art. 17
Angajarea de personal în cadrul cantinei și ,,Campus Café” se face cu aprobarea prealabilă a
Consiliului de Administrație, prin concurs, cu respectarea prevederilor legale privind condiţiile ce
trebuie îndeplinite, în funcţie de specificul postului (ex. studii, vechime, cazier judiciar).
Art. 18
Angajarea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei cu atribuţii de şef al serviciului se
face de către Directorul general administrativ-financiar, cu aprobarea Consiliului de Administrație.
Art. 19
Salariaţii Serviciului Cantină îşi desfăşoară activitatea în baza fişei postului, din care rezultă
sarcinile de serviciu, termene de executare atunci când este cazul, precum şi relaţiile de
colaborare/subordonare. Fişa postului reprezintă anexă a contractului individual de muncă.
Art. 20
Fişele postului vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura atribuţiilor ce
trebuie îndeplinite (ex. modificări legislative, apariţii de noi activităţi, reorganizarea etc.) sau se
modifică structura personalului (angajări, concedieri etc.).

CAPITOLUL IV: Activităţii şi servicii
Art. 21
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuţii ale şefului de serviciu sunt:
a) răspunde de gestionarea bunurilor, de buna organizare şi funcţionare a cantinei;
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b) coordonează aprovizionarea cantinei;
c) verifică dacă aprovizionarea cu alimente şi produse agroalimentare s-a făcut cu cantităţile
necesare preparării hranei, conform devizului şi a calităţii solicitate, iar depozitarea şi
conservarea acestora s-a făcut potrivit normelor igienico-sanitare;
d) urmăreşte activitatea şi disciplina persoanelor din subordine;
e) urmăreşte aplicarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de protecţie împotriva
incendiilor;
f) verifică prin sondaj dacă porţiile servite corespund cantităţilor stabilite pentru meniul din
ziua respectivă:
g) verifică buna funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor din dotarea cantinei;
h) răspunde de recuperarea pagubelor produse cantinei de către studenţi sau de către
personalul cantinei;
i) aplică hotărârile Biroului Senatului şi ale Senatului Universitar cu privire la organizarea
şi funcţionarea cantinei;
j) îndeplineşte şi alte responsabilităţi stabilite de conducerea instituţiei.
Art. 22
Cantina și ,,Campus Café” funcţionează pe toată durata anului universitar. Activităţile şi
manifestările iniţiate de Universitate sunt prioritare.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 23
Salariaţii Cantinei studenţeşti și „Campus Café” din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa
sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament.
Art. 24
Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare şi la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute în
prezentul regulament, de către salariaţi, se sancţionează administrativ, material sau penal, după caz.
Art. 25
Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza
cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama.
Art. 26
(1) Prezentul Regulament a fost discutat în Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa în data de 27.03.2015 şi aprobat în Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din
Reşiţa în data de 30.03.2015 şi intră în vigoare începând cu data aprobării.
(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice prevederi contrare, existe
în regulamentele UEMR, aprobate anterior.
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Anexa 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A
CANTINEI STUDENŢEŞTI ȘI CAMPUS CAFÉ

Şef Serviciu

Administrator
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