
SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII 

SCOATE LA CONCURS 

3 (trei) POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 

1 (un) POST ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 

2 (DOUA) POSTURI INFIRMIERE 

1 (UN) POST MAGAZINER 

 

CRITERIILE DE SELECTIE : 

a) indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;  

b) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 

 c) are capacitate deplina de exercitiu;  

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de 

familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 

 e) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;  

f) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 

 g) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau 

contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de 

fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 

incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care 

a intervenit reabilitarea.  

 

INSCRIEREA SE VA FACE LA SEDIUL SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC DE 

COPII BUSTENI – Str.Fanatanii Nr.3 . PANA LA DATA DE  26 Aprilie 2021 ORA 14.00  la 

Biroul  Resurse Umane. 

 

PROBA SCRISA  VA AVEA LOC IN DATA DE 06.05.2021 ORA 10,00 LA SEDIUL 

UNITATII - Str.Fanatanii Nr.3 

PROBA PRACTICA / INTERVIU  VA AVEA LOC IN DATA DE 12.05.2021 ORA 10 LA 

SEDIUL UNITATII - Str.Fanatanii Nr.3 

 

 

CONTINUTUL DOSARULUI : 

    a) copia actului de identitate;  

              b) formularul de inscriere;  

              c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;  

              d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca si, dupa caz, in specialitate;  

              e) cazierul judiciar ( declaratie pe proprie raspundere);  

              f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;  

              g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca;  

              h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la 

concurs.  

(2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care 

se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in 

copii legalizate.  

 

BIBLIOGRAFIE Asistenti medicali: 

 

-  Bocarnea C.Boli infectioase si epidemiologice, Ed.Info-Team, Buc 1995 

- Cringulescu.N.medicina interna.Ed.Stiinta&Tehnica.Buc.1998 

- Moraru Letitia Bazele teoretice si practice ale ingrijirii omului sanatos si 

bolnav Ed.universala Buc.2000. 

- Panescu, C.Musu.I, Recuperarea medicopediatrica a copilului handicapat 

mintal, Ed.Med.Buc 1990 

- Titirica Lucretia Nursing, Ed.Viata Medicala Romaneasca Buc.1997 

- Titirica Lucretia Urgente Medicochirurgicale Ed.Medicala Buc.1999 



 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI Nr. ...... 

 

Titulatura postului: asistent medical 

Status-ul postului:  

Titularul postului: .....................................  

Cod C.O.R.: 322101 

Organizatia: SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUSTENI  

Departamentul: medical 

Titulatura postului imediat superior: as.sef 

Limite salariale: limita salariala inferioara si superioara pentru acest post 

Rezumatul postului:  

 planificarea si coordonarea activitatii medicale, asigurarea serviciilor medicale 

Atributii si responsabilitati:  

Respectă regulamentul de ordine interioară; 

Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 

Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 

Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul  de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; 

Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de 

la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le 

înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 

Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament; 

organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul 

transportului; 

Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 

Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 

toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat,  creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 

fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului; 

Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie; 

Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările,  testările biologice, 

conform prescripţiei medicale; 

Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 

Semnalează medicului orice modificări depistate; 

Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia  sau aparţinătorii pentru acordarea 

acestora; 

Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine 

interioară; 

Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea  fiecărui pacient şi  a serviciului în cadrul 

raportului de tură. 

Pregăteşte pacientul pentru externare; 

Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor  şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea  acestora în vederea distrugerii; 

Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale, precum si normele SSM; 

Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 



Respectă şi apără drepturile pacientului; 

Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale,  prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

In plus, angajatul se obliga sa execute orice alte sarcini neprecizate in aceasta fisa, fara a fi  

degradante  

Locul de munca 

Cabinet medical, sectii 

 

Relatii la locul de munca:  

• de subordonare: mager,director medical, medic sectie, as. sef  

• de colaborare/ functionale: cu toate sectoarele unitatii 

 

Program de lucru:  

• 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, in trei ture;  

• posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale  

Conditii de munca:  

• obisnuite;  

• munca de birou;  

• deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare). 

Unelte, instrumente, echipament de lucru:  

• instrumente specifice muncii de birou (computer, instrumentar medical, aparatura de 

recuperare, etc.). 

Posibilitati de promovare:  

• in sfera de activitate actuala;  

• transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt 

conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de 

activitate. 

Cerinte pentru exercitare:  

1.Cerinte medicale:  

1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; 

1.2. acuitate auditiva si vizuala normala; 

1.3. vorbire normala. 

2. Cerinte psihologice:  

2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata, 

judecata rapida, capacitate de deductie logica); 

2.2. asumarea responsabilitatilor; 

2.3. rezistenta la sarcini repetitive; 

2.4. capacitate de relationare interumana; 

2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

2.6. echilibru emotional. 

3.Activitati fizice:  

3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; 

3.2. vorbire; 

3.3. ascultare;  

3.4. diferentiere a culorilor; 

3.5. folosire a mainilor; 

3.6. folosire a degetelor; 

3.7. comutare si concentrare a privirii. 

4. Educatie si pregatire profesionala:  

4.1. cel putin studii medii; 

4.2. cunostintele de operare pe calculator; 

4.3. pregatire in domeniu medical. 

 5.Deprinderi transferabile:  

5.1. acordare si transmitere de informatii; 

5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; 

5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; 

5.4. pregatire de materiale si rapoarte. 



 

BIBLIOGRAFIE Infirmiere : 

 

NOŢIUNI DE EPIDEMIOLOGIE 

INFECŢIILE  NOSOCOMIALE 

PROFILA'IA ŞI COMBATEREA INFECŢIILOR  NOSOCOMIALE 

PRECAUŢIUNI UNIVERSALE 

DISTRIBUIREA HRANEI BOLNAVILOR ÎN SECŢII 

DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE A COPILULUI 

INGRIJIREA COPILULUI ANTEPRESCOLAR, PRESCOLAR SI SCOLAR 

INFECTIILE INTERSPITALICESTI 

BOLILE INFECTIOASE ALE COPILULUI  

TRATAMENTUL IN URGENTE MEDICALE SI CHIRURGICALE 

ACTIVITATEA DE INGRIJIRE, EVALUARE, ANALIZA, INTERVENTIE 

INGRIJIREA PACIENTULUI CU PROBLEME LOCOMOTORII, NEUROLOGICE, 

RESPIRATORII 

EVALUAREA PACIENTILOR CU DEFICIENTE FUNCTIONALE, LIMITAREA 

ACTIVITATILOR SI RESTRICTIA PARTICIPARII 

 

Fisa de post infirmiera 

 

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL 

Denumirea postului : infirmiera 

                    Nivelul postului : de executie 

 

II.                CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI            

Studii de specialitate :  

a. scoala generala 

b.curs de infirmiera organizat de OAMMR 

Perfectionari (specializariI) : 

Vechime in munca/specialitate necesara exercitarii functiei   

Abilitati, calitati si aptitudini necesare : 

Cerinte specifice :         

 

III.             DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI : 

1. Respecta graficul de lucru  .  

2. Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si supravegherea 

asistentului medical. 

3. Raspunde de calitatea activitatii sale. 

4. Planifica activitatea de ingrijire a persoanei ingrijite corespunzator varstei si 

regimurilor recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare. 

5. Estimeaza perioada de timp necesara derularii activitatilor in functie de starea si 

evolutia persoanei ingrijite. 

6. Stabileste corect necesarul de materiale pentru o activitate fluenta. 

7. Efectueaza igienizarea spatiilor in care se afla persoana ingrijita(camera si 

dependinte) : 

• camera persoanei ingrijite si dependintele sunt igienizate permanent pentru 

incadrarea in parametrii  ecologici prevazuti de normele igienico-sanitare specifice ; 

• activitatea de igienizare si curatenie este efectuata conform normelor igienico-

sanitare ; 

• igienizarea camerei este efectuata periodic prin utilizarea materialelor de igienizare 

specifice; 

• igienizarea circuitelor functionale este respectata cu strictete pentru prevenirea 

transmiterii infectiilor; 

• indepartarea rezidurilor si resturilor menajere este efectuata cu constiinciozitate, ori 

de cate ori este necesar ; 

• rezidurile si resturile menajere sunt depozitate in locuri special amenajate. 



7.   Raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat . 

8.   Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor folosite ce le are 

personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun si le depoziteaza in 

conditii de siguranta. 

            9.   Efectueaza ingrijiri de igiena corporala a persoanei ingrijite : 

• ingrijirile corporale sunt efectuate cu indemanare conform tehnicilor specifice; 

• baia totala/partiala este efectuata periodic cel putin o data pe saptamana sau ori de 

cate ori este necesar prin utilizarea produselor adecvate  

• ingrijirile corporale sunt acordate cu constiinciozitate pentru evitarea infectiilor si a 

escarelor ; 

• Imbracarea /dezbracarea persoanei ingrijite este efectuata operativitate conform 

tehnicilor specifice. 

10.   Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite: 

• Lenjeria bolnavului este schimbata la un interval de 3 zile sau ori de cate ori este 

necesar prin aplicarea tehnicilor specifice . 

• Efectueaza schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori este nevoie . 

• Schimbarea lenjeriei este efectuata cu indemanare pentru asigurarea confortului 

persoanei asistate. 

• Acesoriile patului sunt adaptate cu operativitate la necesitatile imediate ale 

persoanei  

• ingrijite. 

11.   Colecteaza si transporta lenjeria si rufele murdare : 

• respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de 

risc conform codului de procedura ; 

• lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere, in asa fel incat sa 

fie mai putin manipulata si scuturata, in scopul prevenirii contaminarii aerului,a 

personalului si a pacientilor ; 

• controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare-

taietoare si deseuri de acest  tip ; 

• depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie/compartiment in spatii in 

care pacientii si vizitatorii nu au acces ; 

• nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pana la momentul 

predarii la spalatorie ; 

• asigura transportul lenjeriei la spalatorie. 

12.   Preia rufele curate de la spalatorie : 

• Lenjeria curata este transportata de la spalatorie la sectie in saci noi . 

• Depozitarea lenjeriei curate pe sectie se face in spatii speciale destinate si 

amenajate, ferite de praf,umezeala si vectori . 

• Depoziteaza si manipuleaza corect,pe sectie,lenjeria cutata,respectand codurile de 

procedura privind igiena personala si va purta echipamentulde protectie adecvat. 

13.   Tine evidenta la nivel de sectie,a lenjeriei predate si a celei ridicate de la spalatorie. 

14. Transporta alimentele de la oficiu/bloc alimentar/patul persoanei ingrijite respectand 

regulire de igiena. 

15. Distribuirea alimentelor se face respectand dieta indicata. 

16. Pregateste persoana ingrijita dependenta pentru alimentare si hidratare prin asezarea 

intr-o pozitie confortabila pentru a putea fi hranita si hidratata , corespunzator 

recomandarilor si indicatiilor specialistilor. 

17. Ajuta persoana ingrijita cea care are nevoie) la satisfacerea nevoilor fiziologice : 

• insoteste persoana persoana ingrijita la toaleta in vederea satisfacerii nevoilor 

fiziologice ; 

• deserveste persoana imobilizata cu urinare,bazinete,tavite renale,etc. Conform 

tehnicilor specifice ; 

18.   Efectueaza mobilizarea conform tipului si timpului stabilit de echipa medicala. 

19.   Comunica cu persoana ingrijita folosind forma de comunicare adecvata si utilizand un   

limbaj specific. 

20.   Ajuta la transportul persoanelor ingrijite utilizand accesoriile necesare transportului 



conform programului de ingrijiri. 

21.   Insoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unor investigatii : 

• pregateste persoana ingrijita in vederea transportului (imbracaminte 

corespunzatoare); 

• preia foaia de observatie de la asistenta medicala,fisa ce va insoti pacientul si pe 

care o va preda la cabinetul de consultatie , iar la finalizarea consultatiei se va asigura 

de returnarea acesteia ; 

• transportarea persoanei ingrijite se face cu grija, adecvat specificului acesteia ; 

• asteptarea finalizarii investigatiilor persoanei ingrijite se face cu corectitudine si 

rabdare. 

22. Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical,  pregateste 

cadavrul si ajuta la transportul acestuia, la locul stabilit de catre conducerea institutiei. 

23.      Aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale, aplică procedurile stipulate de codul de 

procedură;  

24.    Respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar. 

25.    Nu este abilitata sa dea detalii despre starea sanatatii bolnavului; 

26. Situatiile neplacute sunt tratate cu  calm, pe prim plan fiind grija fata de pacient. 

27. Aplica si respecta Normele de Protectia Muncii si Normele de Protectie priind 

Stingerea incendiilor. 

28. Poarta echipamentul de protectie care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru 

pastrarea igienei si a aspectului estetic. 

29. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului sef 

imbolnavirile survenite propriei persoane sau membrilor familiei acesteia. 

30. Respecta regulamentul intern al spitalului si programul de lucru conform planificarii 

precum si planificarea concediului  de odihna. 

31. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta. 

32. Indeplineste orice alte sarcini primite din partea medicului sef si a conducerii unitatii 

in limita pregatirii profesionale. 

 

IV. RESPONSABILITATEA IMPLICATA DE POST 

• Responsabilitate in respectarea normelor de igiena in vigoare. 

• Responsabilitate in planificarea si realizarea activitatii proprii. 

• Responsabilitate privind efectuarea, intretinerea curateniei si dezinfectiei. 

• cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

• cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile 

în activitatea depusă; 

• participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de 

management şi a obiectivelor specifice locului de muncă, 

• respectă confidenţialitatea datelor despre pacienti, confidenţialitatea informatiilor, 

documentelor referitoare la acestia si la actul medical, precum si la activitatea spitalului, 

alaturi de celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003; 

• raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare 

la bolnavii avuti in ingrijire, a intimitatii si demnitatii acestora. 

 

V. SFERA RELATIONALA : 

A. Ierarhice:  subordonat medicului sef, asistentei sefe, medicilor si asistentelor din 

sectie/ compartiment 

B. Functionale:  cu medici, personal mediu sanitar, personal auxiliar sanitar si 

personal functional 

C. De reprezentare: unitatea sanitara in relatie cu pacientul     

 

 

Bibliografie magaziner: 

 



1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Titlul VII “Spitalele”, cu modificările 

și completările ulterioare;  

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

cu modificările și completările ulterioare;  

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii; 

 4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;  

5. Hotarârea Consiliului de Miniștri nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

oragizațiilor socialiste;  

6. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare. 

7. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor republicata; 

8. Fisa postului 

 

 

FISA POSTULUI  

I. Unitatea : Sanatoriul Balneoclimateric de Copii 

 SERVICIUL APROVIZIONARE, TRANSPORT, ADMINISTRATIV, TEHNIC II.  

Denumirea postului : magaziner III. 

Cerinţe pentru ocuparea postului:  

a) Diploma de bacalaureat  

b) Minim 6 luni vechime in activitate  

Functia corespunzatoare: de execuție  

 Relaţii :  

a) Ierarhice: - este subordonat: -Directorului Financiar Contabil  -Șefului Serviciului 

Aprovizionare, Transport, Administrativ, Tehnic  

b) Funcționale – colaboreaza cu alte departamente, compartimente, secții din cadrul Sanatoriului 

Balneoclimateric de Copii  

 ATRIBUŢII DE SERVICIU  

a. Are obligația să îndeplinească cu profesionalim, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios 

îndatoririle de serviciu ce îi revin; 

 b. Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor de contact 

și a informațiilor furnizate solicitanților;  

c. Participă la instructajele privind securitatea si sănătatea în muncă, situații de urgența, si 

răspunde de însușirea și aplicarea acestora; 

 d. Sesizeaza șefului ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activității; 

 e. Respectă normele de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a 

incendiilor, și de acțiune în caz de urgență precum și normele de protecție a mediului 

înconjurător;  

f. Respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său; 

 g. Respectă prevederile Regulamentului Intern al unității sanitare;  

h. Utilizează corect dotările postului fără să își pună in pericol propria existență sau a celorlalți 

angajați. 

 i. Nu înstrăinează mijloace și bunuri apartinând spitalului fără acordul prealabil al șefilor 

ierarhici;  

j. Păstrează în bune condiții actele de serviciu;  

k. La începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor 

primite; 

 l. Anunță imediat șeful direct în caz de incapacitate de a se prezenta la locul de munca;  

m. Cunoaste si respecta procedurile interne în ceea ce priveste predarea-primirea produselor din 

gestiune;  

n. Nu permite accesul în depozit persoanelor straine sau a personalului decât în scop determinat 

de serviciu; 

 o. Incuie si supravegheaza permanent depozitul; 



 p. Intocmeste si completeaza documente specifice  

q. întocmeste si completeaza fise de magazie, registre de intrare-iesire, proceseverbale de 

predare-primire, bonuri de consum, raportari comerciale, statistice sau economice, alte 

documente specifice;  

r. opereaza în programul de gestiune datele referitoare la stocuri;  

s. primeste doar pe baza de borderou si semnatura documentele privind miscarile de valori 

materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însotire, facturi fiscale etc.) 

prezentate la contabilitate pentru înregistrare  

t. primeste si elibereaza bunuri; 

u. organizeaza sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, de la partenerii comerciali;  

v. participa activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia spitalului;  

w. realizeaza receptia bunurilor daca acestea corespund calitativ si cantitativ cu datele înscrise în 

documentele de însotire; 

 x. întocmeste documentele necesare la constatarea diferentelor si/sau deficientelor calitative de 

orice provenienta (ambalare, manipulare, transport) în prezenta persoanei de la care primeste 

marfa;  

y. manipuleaza si aranjeaza bunurile în depozit cu ajutorul muncitorilor necalificati, astfel încât 

sa previna sustragerile si degradarile, pe categorii, loturi de marfa etc.;  

z. raspunde de marfurile stocate; 

 aa.elibereaza bunurile destinate sectiilor doar pe baza bonurilor de consum;  

bb.descarca gestiunea înregistrând iesirile în registrele specific;  

cc.efectueaza inventarieri ale bunurilor;  

dd.tine evidenta la zi a registrelor de stocuri anuntând plusurile si minusurile obtinute;  

ee. verifica distribuirea bunurilor în cadrul unitatii, evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocului 

minim si comunica în scris propunerile de aprovizionare;  

ff. pregateste depozitul pentru inventar;  

gg.efectueaza inventarieri periodice si participa la inventarierea anuala a bunurilor din depozit 

alaturi de comisia de inventariere;  

hh.Respectă programul de lucru, respectiv 8.00 - 16.00;  

ii. Participă la ore suplimentare în cazuri de urgenţă precum şi la solicitarea şefului ierarhic;  

jj. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

kk.Răspunde de inventarul pe care îl are în dotare;  

ll. Nu părăsește locul de muncă fără aprobarea managerului; mm. Îndeplineşte orice alte sarcini 

de serviciu primite de la şefii ierarhici superiori. 


