
SC ………….. SRL BACAU 
 
 

FISA POSTULUI 
 
 

Denumirea postului:   manipulant 
 
Titularul postului:   
 
Conditii de ocupare a postului: 

a)Studii: -scoala generala sau studii medii ; 
b)Vechime: minim 1 ani ( in domeniu); 
c)Alte conditii: - nu a suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei in vigoare, interzice 
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; 

Relatii: :  
a) Ierarhice- este subordonat sefului de depozit; 
b) functionale – gestionari, soferi, agenti vanzare 
c) Colaborare – cu ceilalti maniplulatori marfa; 
d) De reprezentare – nu este cazul; 

 
Obiectivele postului : 

- incarcarea si descarcarea si manipularea  marfurilor din depozit; 
- incarcarea si descarcarea marfurilor in mijloacele de transport 
 

Atributii , sarcini, lucrari si responsabilitati: 
 

- sa incarce si sa descarce marfurile; 
- sa asigure integritatea si securitatea marfurilor; 
- pregateste comenzile de marfa ce urmeaza a fi livrate a doua zi;  
- sterge lazile cu marfa;                  
- se ocupa de mansonarea produselor; 
- mentinerea curateniei si ordinii in depozit si in fata acestuia; 
- pleaca sa ajute livratorul pe traseu atunci cind este solicitat; 
- sa respecte programul de lucru stabilit prin contractul de munca; 
- sa urmareasca indeplinirea normei zilnice, conform contractului de munca; 
- primirea, pastrarea, incarcarea bunurilor sa se realizeze numai cu acordul sau avizul al 

sefilor ierarhici; 
- asigura paza materiala si juridica a marfurilor pe care le manipuleaza; 
- satisface in timp util comenzile pentru incarcarea - descarcarea marfurilor necesare sau 

care sunt cerute in mod curent de magazine, agenti comerciali sau clienti; 
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra incendiilor; 
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra efractiei; 
- ia toate masurile necesare de paza si protectie contra distrugerilor sau deteriorarilor sub 

orice forma a marfurilor; 
- foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest 

sens , nu se ocupa in timpul de munca de alte activitati care nu sunt cuprinse in atributiile 
si indatoririle sale, ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici. 

 
Limite de competenta 



a)Raspunderi 
- raspunde de calitatea seviciilor prestate; 
- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau 
furturi ale echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea 
sa; 
- raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor, sarcinilor si resposabilitatilor in fata 
sefilor ierarhici; 
- este obligat sa repare integral paguba produsa prin distrugeri, degradari, disparitii sau 
furturi ale echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea 
sa; 
b)Propuneri 
- aduce la cunostiinta sefilor ierarhici orice fel de masuri care ar putea aduce o imbunatatire, 
ameliorare in activitatea departamentului din care face parte; 

 
Responsabilitati suplimentare : 

- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii 
 
Raspundere :  

- Titularul postului raspunde , dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul 
nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-I revin, precum si a legislatiei in 
vigoare. 

 
Desfasurarea activitatii 
 În depozite si spatii similare, fara dificultati deosebite din punct de vedere al mediului de 
lucru. 
 
ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: 

 
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 

aplicare a acestora; 
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 

imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la 
procesul de munca ; 

• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta 
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ; 

• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria 
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ; 

• Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il 
informeze de indata pe conducatorul locului de munca ; 

• Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului 
pentru care a fost acordat ; 

• Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea 
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, 
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive; 

• Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, mijloacele de 
transport si alte mijloace de productie; 

• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, 
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca 
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 



• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, 
pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si 
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

• Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca 

 
 
Program de lucru: 

 
• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program ); 
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (accidente tehnice, 

accidente de munca, negocieri, controale etc.). 
 
 
            Director,                                                                         Titularul postului,   
 
 
 
 
  
            Data



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acest document a fost descărcat gratuit de pe site-ul oficial al 
 sc. RCL Consulting srl. 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcl.ro 
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