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Obligațiuni (Atribuții) Sarcini de lucru 

1. Organizarea 
procesului și locului de 
lucru 

1.1 Participarea la instructaje de securitate și sănătate în muncă și 
protecție anti incendiară 

1.2 Participarea la instruiri de perfecționare la locul de muncă 

1.3 Îmbrăcarea echipamentului individual de lucru și de protecție 

1.4 Preluarea schimbului de lucru 

1.5 Analizarea sarcinii de lucru  

1.6 Analizarea documentației tehnice (pick-list / lista de selectare, 
schema de încărcare, lista necesarului zilnic) 

1.7 Coordonarea activităților de lucru cu superiorul și membrii de 
echipă 

1.8 Asigurarea condițiilor optime de păstrare a bunurilor 
(temperatura, umiditatea etc) 

1.9 Selectarea dispozitivelor, utilajelor și a materialelor de lucru 

1.10 Aranjarea ergonomică a dispozitivelor și utilajelor la locul de 
lucru 

1.11 Conectarea la sursă a echipamentelor de lucru 

1.12 Verificarea funcționalității dispozitivelor și utilajelor de lucru 
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1.13 Setarea utilajelor de lucru (cîntare, scanere, mașina de 
împachetare etc.)  

1.14 Autorizarea/logarea în sistemul de operare a depozitului 

1.15 Informarea superiorului privind neregularitățile depistate la 
locul de lucru 

1.16 Alimentarea acumulatoarelor ale echipamentelor de lucru 

1.17 Instalarea semnelor și marcajelor de informare / avertizare la 
locul de lucru 

1.18 Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de 
lucru 

2. Procesarea digitală a 
datelor de însoțire / 
evidență a bunurilor 

2.1 Emiterea listelor cu bunurile livrate 

2.2 Scanarea codului de bare a bunurilor   

2.3 Generarea adreselor numerice pentru fiecare lot / celulă / raft 

2.4 Transferarea adresei numerice a lotului recepționat la locația 
depozitării în sistem 

2.5 Verificarea procesării transferului  

2.6 Identificarea locațiilor libere din depozit prin sistem 

2.7 Inventarierea bunurilor în stoc  

2.8 Corectarea datelor cantitative în sistem 

2.9 Generarea comenzii 

2.10 Procesarea comenzii 

2.11 Arhivarea comenzii 

2.12 Anularea comenzii 

2.13 Generarea datelor de trasabilitate a materialelor/bunurilor 

3. Recepționarea 
bunurilor materiale 

3.1 Verificarea vizuală a poziționării și integrității încărcăturii în 
unitatea de transport 

3.2 Monitorizarea procesului de descărcare a încărcăturii 

3.3 Organizarea procesului de aranjare a bunurilor descărcate 

3.4 Înlăturarea elementelor de consolidare / protecție de pe 
ambalaj 

3.5 Identificarea bunurilor intrate în rampă / depozit (cantitativ, 
nominal) 

3.6 Etichetarea bunurilor identificate 

3.7 Marcarea bunurilor suspecte (ambalaj deteriorat, bunuri căzute 
de pe palete) 

3.8 Atribuirea adreselor numerice de depozitare fiecărui lot 

3.9 Verificarea corespunderii datelor din documentele de însoțire 
cu bunurile recepționate / expediate (cantitativ, nominativ) 

4. Depozitarea 
bunurilor materiale 

4.1 Identificarea spațiului liber pentru depozitare  

4.2 Optimizarea spațiului de depozitare (suplinire, comprimare)   

4.3 Sortarea bunurilor recepționate (conform locului de depozitare, 
semnelor convenționale) 

4.4 Organizarea transportării loturilor recepționate la locul 
depozitării 

4.5 Poziționarea lotului recepționat în locul depozitării  

4.6 Monitorizarea condițiilor de păstrare a bunurilor depozitate  

5. Manipularea 
bunurilor materiale în 
depozit 

5.1 Cîntărirea materialelor/bunurilor  

5.2 Numărarea materialelor/bunurilor   

5.3 Debitarea materialelor 

5.4 Combinarea materialelor/bunurilor  

5.5 Calibrarea materialelor/bunurilor  

5.6 Sortarea materialelor/bunurilor (după diametru, lungime etc.) 

5.7 Fasonarea materialelor/bunurilor 

5.8 Verificarea stării materialelor/bunurilor (integritatea, calitatea 
etc.) 

5.9 Înregistrarea abaterilor depistate 
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5.10 Blocarea materialelor/bunurilor 

5.11 Casarea materialelor/bunurilor necondiționate (expirate, 
deteriorate, rebutate etc.) 

6. Dispecerizarea 
bunurilor materiale   

6.1 Compilarea comenzii  

6.2 Recepționarea comenzii 

6.3 Analizarea conținutului comenzii  

6.4 Aprobarea/respingerea comenzii  

6.5 Colectarea bunurilor solicitate  

6.6 Acumularea bunurilor la locul de orientare 

6.7 Alimentarea posturilor de lucru cu bunurile solicitate  

6.8 Returnarea în depozit a bunurilor neutilizate 

7. Expedierea bunurilor  7.1 Sortarea bunurilor conform destinației 

7.2 Pregătirea ambalajului  

7.3 Împachetarea bunurilor 

7.4 Aranjarea bunurilor împachetate pe suportul de transportare 
(palete, boxe, lăzi etc. ) 

7.5 Aplicarea elementelor de consolidare /protecție a ambalajului   

7.6 Monitorizarea procesului de încărcare (conform schemei de 
încărcare) 

8. Finalizarea 
procesului de lucru 

8.1 Verificarea calității lucrărilor efectuate pe etape și la final 

8.2 Demontarea semnelor și marcajelor de informare / avertizare 
la locul de lucru 

8.3 Ieșirea din sistemul de operare a depozitului 

8.4 Deconectarea echipamentului de la sursa de energie electrică 

8.5 Curățarea locului, utilajului și instrumentului de lucru 

8.6 Remiterea utilajelor, instrumentelor, materialelor și 
echipamentelor de lucru  

8.7 Evacuarea deșeurilor în locuri special amenajate 

8.8 Înregistrarea lucrărilor efectuate în registre speciale 

8.9 Raportarea către superior asupra lucrului efectuat 

8.10 Predarea schimbului de lucru 

 
 
 
I. Calități personale și profesionale 
 
1. Atent 
2. Responsabil 
3. Punctual 
4. Flexibil 
5. Comunicabil 
6. Cu spirit de lucru în echipă  
7. Bine organizat 
8. Dornic să învețe lucruri noi 
9. Rezistent la condiții specifice de lucru (lucru în picioare) 
10. Acuitate vizuală 
11. Sănătos fizic (sistemul locomotor) 
12. Gîndire rațională, spațială 
13. Grijuliu față de patrimoniul companiei 
14. Rezistent la stres (termeni limită) 
15. Meticulos 
16. Dispus să lucreze independent 
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II. Cunoștințe și capacități profesionale 
 
1. Măsuri de securitate și sănătate în muncă 

2. Terminologia de specialitate 

3. Capacitați de operare a utilajului de specialitate 

4. Regulile și regulamentele întreprinderii 

5. Cunoașterea calculelor matematice 

6. Cunoștințe documentației de contabilitate primară 

7. Cunoașterea semnelor convenționale și marcajelor internaționale ale bunurilor 

8. Proceduri de remediere a neregularităților  

9. Tipuri de depozite și destinația acestora 

10. Mijloace de transport și metode de transportare 

11. Capacități de utilizare a aparatelor de măsură și control 

12. Capacități de utilizare a PC 

13. Cunoașterea sistemelor de operare digitale în depozit 

14. Cunoștințe de bază în logistică 

15. Capacități de acordare a primului ajutor medical 

16. Drepturile și obligațiunile profesionale  

17. Capacități de comunicare  

18. Capacități de învățare 

19. Capacități de lucru în echipă 

 
II. Instrumente, utilaje şi materiale 

 

1. Mijloace pentru depozitare (lăzi, butelii, 
cutii; borcane, flacoane, damigene, 
tăvițe, saci, butoaie,  coșuri, containere, 
pungi, bidoane, palete simple, palete cu 
montanți, palete-lăzi, palete speciale, 
recipiente, tancuri, silozuri, material de 
umplutură, rumeguș, polistiren, folie cu 
bule de aer etc.) 

2. Mijloace pentru condiționarea 
mărfurilor (echipamente pentru dozare, 
porționare,  cîntărire, numărare, 
măsurare, legare, casare, tăiere etc.) 

3. Mijloace pentru sortarea mărfurilor 
(instalații de sortare-centrifugă, 
gravitațională, magnetică, prin vibrare, 
optică, mașină de calibrare, etc.) 

4. Mijloace pentru identificarea bunurilor 
(dispozitive de etichetare, ambalare, 
control, scanare a codurilor de bare etc.) 

5. Dispozitive de siguranță (rame de 
susținere, de ghidare, curele-tral, 
torșoane, peliculă, etc.). 

6. Sisteme de depozitare (rafturi tip dulap 
/ vitrină, cu senzori, cu sertare, instalații 
de depozitare rotative etc.) 

7. Mijloace manuale pentru transportare 
(lise, cărucioare, trotinete (în 3 sau 4 
colțuri), trans paletă manuală, etc.). 

8. Mijloace de manevrare (transportor cu 
banda, cu role, cu leagăn, suspendat, cu 
discuri, telescopic, macarale, etc.). 

9. Mijloace de procesare digitală a 
bunurilor (calculator, scanner, 
imprimantă, etc.). 

10. Echipamente de lucru şi de protecție 
(salopetă, halat, pantofi cu buclă, 
mănuși, șorț, etc.)  

 
IV. Tendințe de viitor şi preocupări 
 
1. Automatizarea activităților în depozit va duce la optimizarea timpului de recepționare, 

depozitare, dispecerizare și expediere a bunurilor  

2. Mărirea spectrului de bunuri depozitate va cauza creșterea numărului de muncitori calificați 

pentru deservirea depozitelor, faptul care va necesita extinderea duratei de instruire de la 1 an 

la 2 ani de studii. 

3. Modernizarea continuă a programelor de formare profesională conform cerințelor pieței muncii 

va spori eficiența formării profesionale ale operatorilor depozite mecanizate și automatizate.  


