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RAPORT DIN PARTEA ALTOR PERSOANE 
(fişa pentru raportor) 

Completat de Doamna / Domnul ………..……………………………………............................................................... în calitate de 

.................................................................……… la …..…………………………………………………………............ asupra activităţii 

desfăşurate de d-na/d-ul ........................................................................................................................................… 

V  rug m s  bifa i situa ia corespunz toare pentru: 

Nr. 
A.C. UCF 1 „COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNC " Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
AC1 Respectă permanent regulamentul de ordine interioară. 
AC2 Transmite informații reale, complete şi redactate în limbajul tehnic prevăzut în normative. 
AC3 Formulează idei constructive pentru ridicarea calităţii activităţii echipei. 

Nr. 
A.C. 

UCF 2 „DESF ŞURAREA MUNCII ÎN ECHIP ” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC4 
Identifică corect sarcinile care îi revin în cadrul echipei. 
Apreciază realist – pentru fiecare poziție din meniu – norma de timp specifică. 

AC5 Îndeplinește conştiincios sarcinile individuale. 
AC6 Cunoaște schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. 

Nr. 
A.C. 

UCG 3 „APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME ŞI AUXILIARE A LOCULUI DE 
MUNC ” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC7 
Respectă normele de consum. 
Stabileşte cu exactitate necesarul de materii prime şi auxiliare. 

AC8 
Cunoaşte procedura de aprovizionare. 
Identifică cu atenţie sursele de aprovizionare. 

AC9 

Receptionează corect cantitativ si calitativ materiile prime si auxiliare. 
Cunoaște caracteristicile organoleptice şi de calitate ale materiilor prime şi auxiliare folosite 
în bucătărie. 
Stabileşte cu atenție corectitudinea termenului de valabilitate pentru fiecare materie primă 
în parte. 

AC10 Respectă normele de igienă la aprovizionarea şi depozitarea materiilor prime. 

Nr. 
A.C. 

UCS 4 „ASIGURAREA CONDI IILOR IGIENICO-SANITARE” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC11 
Utilizează echipamentul de protecție pe toată durata desfășurării activității de producție. 
Menține permanent echipamentul de protecție în stare curată. 

AC12 Menține igiena personală conform normelor de igienă în vigoare și regulamentului intern. 

AC13 
Menține cu responsabilitate curățenia locului de muncă. 
Utilizează dezinfectanți adecvați pentru întreţinerea curăţeniei la locul de muncă. 

AC14 
Acționează prompt pentru prevenirea focarelor de contaminare. 
Manipulează corect materialele si produsele alimentare. 

Nr. 
A.C. 

UCG 5 „ORGANIZAREA CADRULUI GENERAL DE DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE A 
ACTIVIT II SEC IEI” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC15 

Efectuează minuțios curăţenia bucătăriei, depozitelor şi spaţiilor anexă în vederea începerii 
activității.  
Foloseşte corect materialele şi echipamentul tehnic specific. 

AC16 
Efectuează minuțios curățenia ustensilelor,utilajelor și celorlalte obiecte de inventar în 
vederea începerii activității. 

AC17 
Respectă succesiunea operaţiilor de curăţenie. 
Supraveghează funcţionarea corectă a instalaţiilor frigorifice şi termice. 
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Nr. 
A.C. UCG 6 „PREVENIREA POLU RII MEDIULUI” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC18 
Identifică pe tot timpul desfăsurării activității sursele de poluare. 
Sesizează promt persoanele abilitate despre sursele de poluare. 

AC19 
Cunoaște circuitul deşeurilor şi reziduurilor menajere rezultate în timpul activitătii. 
Cunoaște normele de protecţie a mediului. 

AC20 Respectă circuitul deşeurilor şi reziduurilor stabilit prin regulile interne. 

Nr. 
A.C. UCS 7 „ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC21 
Culege operativ - din rețete, bonuri , plan meniu -  informații precise privind activitatea din 
timpul turei de lucru. 

AC22 Completează corect si citeț rubricile documentului. 
AC23 Respectă circuitul bonurilor de marcaj și notelor de plată. 

Nr. 
A.C. 

UCS 8 „PREG TIREA ANTREURILOR CALDE ŞI RECI” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC24 

Stabilește exact tipul, cantitatea și calitatea materiilor prime, auxiliare și semipreparatelor 
conform rețetei de fabricație. 
Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 

AC25 Selectează conform tehnologiei tipurile de operații tehnologice potrivit sortimentului. 

AC26 

Prelucrează primar si cu eficiență materiile prime si auxiliare. 
Pregăteste cu pricepere structura de bază a gustărilor calde şi reci conform tehnologiei. 
Selectează corect sosurile, glazurile, adaosurile. 
Cunoaşte şi respectă reţetele gustărilor calde şi reci. 

AC27 
Respectă stilul de așezare pe platou (un singur sortiment). 
Cântăreste corect porțiile. 

AC28 Verifică cu atenție corectitudinea întocmirii documentelor de evidență. 

Nr. 
A.C. 

UCS 9 „PREG TIREA FRIPTURILOR” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC29 
Identifică corect carnea de calitate superioară conform caracteristicilor organoleptice din 
standard. 

AC30 
Selectează cu atenție echipamentul tehnologic de lucru. 
Clasifică corect fripturile. 

AC31 

Pregătește fripturi din carne şi organe, şnitele pane şi parizian, pârjoale 
Feliază corect diferite tipuri de carne si organe. 
Foloseşte corect baitarea pentru fiecare fel de carne. 

AC32 
Montează fripturile pe platou conform standardului unitătii. 
Cântăreşte corect porţiile. 

AC33 Întocmește cu atenție documentele de evidentă. 

Nr. 
A.C. UCS 10 „PREG TIREA GUST RILOR CALDE ŞI RECI” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC34 
Alege corect carnea, brânzeturile, legumele, ouăle, untul pentru prepararea gustărilor. 
Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei. 

AC35 Identifică corect tehnicile de lucru aplicate pentru realizarea gustărilor. 

AC36 

Prelucrează eficient materiile prime și auxiliare necesare gustărilor. 
Realizează conform standardului de calitate propriu gustările calde și reci. 
Folosește corect ingredientele de gust (condimente, arome, legume condimentare). 

AC37 
Așează gustările pe platou într-o varietate de forme și culori, asociind mai multe 
sortimente. 

AC38 Rezolvă cu promptitudine sesizările clienților privind cantitatea, calitatea şi preţul. 
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Nr. 
A.C. UCS 11 "PREG TIREA MÂNC RURILOR DIN CARNE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
AC39 Alege carnea potrivită fiecărui sortiment şi tehnicii de lucru aplicate. 
AC40 Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 

AC41 

Pregăteşte gustos mâncăruri din carne de pui, porc, vită, miel, oaie, vânat. 
Foloseşte corect baiţarea pentru fiecare fel de carne. 
Realizează mâncăruri diferite, precum si cele deosebite conform rețetelor și standardelor 
unității. 
Pregătește corect structura de bază. 

AC42 

Prezintă mâncărurile conform standardului unității, pe platou. 
Decorează estetic mâncărurile. 
Cântăreşte corect porţiile. 

AC43 Întocmește cu atenție documentele de evidență. 

Nr. 
A.C. 

UCS 12 „PREG TIREA MÂNC RURILOR DIN LEGUME, OREZ, OU , PASTE 
F INOASE” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC44 
Alege corect legumele, ouăle, caşcavalul, smântâna, uleiurile, condimentele, orezul, pastele 
făinoase pentru prepararea diferitelor mâncăruri. 

AC45 
Identifică corect tehnicile de lucru aplicate pentru pregătirea mâncărurilor din legume, orez, 
ouă, paste făinoase. 

AC46 

Pregăteşte, conform standardului de calitate propriu, mâncăruri din legume, orez, ouă, 
paste făinoase. 
Pregăteste cu pricepere structura de bază conform tehnologiei. 
Selectează corect sosurile, adaosurile, condimentele. 
Asezonează cu pricepere sosurile, adaosurile pentru diferite mâncăruri din legume, ouă, 
orez și paste făinoase. 

AC47 

Montează cu îndemânare mâncărurile conform standardului, în legumieră, platou. 
Decorează estetic mâncărurile. 
Cunoaşte tehnicile de prezentare a preparatelor. 

AC48 Verifică cu atenție corectitudinea întocmirii documentelor de evidență. 

Nr. 
A.C. UCS 13 „PREG TIREA PREPARATELOR LICHIDE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
AC49 Stabileşte corect cantitatea şi calitatea materiilor prime, conform reţetei de fabricaţie. 

AC50 
Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 
Selectează conform tehnologiei tipurile de operații tehnologice potrivit sortimentului. 

AC51 
Prepară corect supe, borşuri, crème, consommé-uri. 
Prelucrează primar şi cu eficienţă materiile prime şi auxiliare. 

AC52 Respectă tot timpul gramajele preparatelor. 
AC53 Cunoaște modul de verificare a corectitudinii întocmirii documentelor de evidentă. 

Nr. 
A.C. UCS 14 „PREPARAREA DULCIURILOR (DESERTURILOR)” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC54 
Defineşte corect parametrii de calitate organoleptici (aspect, gust, miros, structură) 
conform standardului unitătii. 

AC55 
Identifică corect tipurile de dulciuri şi echipamentele folosite la prepararea dulciurilor. 
Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 

AC56 
Prepară cu îndemânare dulciuri pe bază de compoziţii, dulciuri pe bază de ouă şi lapte, 
dulciuri pe bază de paste făinoase, dulciuri pe bază de fructe. 
Pregăteşte cu operativitate structura de bază a dulciurilor, conform tehnologiei. 

AC57 Realizează dulciurile conform standardului de calitate propriu. 

AC58 
Așează estetic pe farfurii dulciurile. 

Decorează estetic dulciurile, cu materii prime de culori vii. 
Verifică cu atenție corectitudinea întocmirii documentelor de evidență. 
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Nr. 
A.C. 

UCS 15 „PREPARAREA FONDURILOR GLACE” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC59 
Determină corect factorii de calitate: aspect, gust, miros, consistentă, conform 
instrucţiunilor tehnologice. 

   

AC60 

Respectă cu rigurozitate instrucţiunile tehnologice de preparare a fondurilor glace.    
Selectează corect echipamentul tehnologic și ustensilele în vederea stabilirii a tehnicii de 
lucru. 

   

Curăță și depozitează permanent ustensilele utilizate în spațiile speciale.    

AC61 

Prepară fonduri albe, fonduri brune şi glace, conform reţetelor de fabricaţie.      

Respectă permanent normele sanitaro-igienice şi de protecţie a muncii pe timpul preparării 
fondurilor glace. 

   

AC62 
Depozitează cu atenție fondurile şi glace-urile cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare, 
de temperatură şi timp. 

   

 
 
Nr. 
A.C. UCS 16 „PREPARAREA MÂNC RURILOR DIN PEŞTE ŞI FRUCTE DE MARE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC63 

Alege corect sortimentele de peşte, fructele de mare şi echipamentul de lucru.    
Asigură condiţiile necesare pentru realizarea unor mâncăruri de calitate.    
Depozitează, congelează, decongelează corect peștele și fructele de mare.    

AC64 Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului.    

AC65 

Pregăteşte corect mâncăruri din peşte şi fructe de mare cu legume şi sosuri conform 
standardului de calitate propriu. 

   

Prepară sosurile ca un complement al meniului conform rețetei și standardului unității.    

AC66 Montează adecvat preparatele pe platou cu decorul specific.    

AC67 

Aranjează adecvat preparatele pe platourile şi farfuriile specifice preparatelor din peşte şi 
fructe de mare. 

   

Distribuie mâncărurile conform regulilor interne.    

 
Nr. 
A.C. UCS 17 „REALIZAREA AC IUNILOR DE SUPERVIZARE ŞI CONTROL” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
AC68 Întocmeşte cu profesionalism reţetele de fabricaţie.    
AC69 Întocmeşte corect preţurile de producţie pentru fiecare preparat.    

AC70 

Respectă permanent reglementările în vigoare privind licenţierea preparatelor.    
Urmărește cu atenție realizarea preparatelor pentru care s-a obținut licența de fabricaţie.    
Verifică cu atenție aplicarea corectă a normelor sanitar-veterinare pentru toate 
materiile prime de origine animală. 

   

AC71 Verifică permanent existența certificatelor de calitate.    

 
Nr. 
A.C. 

UCS 18 „REALIZAREA ALUATURILOR DE BAZ ” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

AC72 
Cunoaşte reţetele de fabricare a aluaturilor de bază.    
Foloseşte corect echipamentul şi ustensilele corespunzătoare pentru realizarea aluaturilor.    

AC73 Foloseşte corect plita, cuptorul, maşina turat foitaj.    

AC74 
Prepară aluat franţuzesc, aluat de tăiţei, tarte, găluşte, pai parmezan conform standardului 
de calitate propriu. 

   

AC75 Depozitează corect aluaturile.    
 
Nr. 
A.C. UCS 19 „REALIZAREA SALATELOR” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

AC76 
Alege corect legumele, sosurile şi dresingurile folosite la realizarea diferitelor sortimente de 
salate. 

   

AC77 Selectează cu îndemânare operațiile tehnologice, conform tehnologiei specifice.    

AC78 

Pregăteşte corespunzător salate din legume crude, din legume fierte, salate combinate, 
salate din legume conservate, salate din legume coapte. 

   

Foloseşte adecvat sosurile şi dresingurile potrivite fiecărui tip de salată.    
AC79 Prezintă salata într-un mod acceptat de standardul unităţii.    
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AC80 
Verifică permanent corectitudinea întocmirii documentelor de evidență privind distribuirea 
mâncărurilor. 

   

 
 
Nr. 
A.C. UCS 20 „REALIZAREA SOSURILOR” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
AC81 Stabileşte cu exactitate cantitatea şi calitate materiilor prime, conform reţetei de fabricaţie.    

AC82 

Foloseşte corect echipamentul, ustensilele şi vasele pentru prepararea sosurilor.    
Verifică cu acuratețe echipamentul, ustensilele și vasele din punct de vedere al igieii și al 
funcționării. 

   

AC83 
Găteşte sosurile conform standardadului de calitate propriu unităţii    

Foloseşte corect condimente, arome şi tehnici de lucru corespunzătoare fiecărui tip de sos.    
AC84 Depozitează corect sosurile, respectând condiţiile igienico-sanitare de temperatură şi timp.    
 
 
Semn tura  raportorului ………………….                       Modalitatea de contactare                  
                                         (adresă, nr. de telefon, e-mail): 
Ştampila  (după caz)                                                             
                                    
       ……………………………....................................................       
                                                                                                                                                                          
       ……………………………....................................................                                       
     
                                                                                                             




