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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional Magazineri grup COR 4131 .
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
Gestionar depozit
Informa,ii generale de interes privind practicarea ocupa iilor la care s-a f cut referire.
Ocupa ia de gestionar depozit apar ine grupei de baza Magazineri care, conform descrierii din COR,
organizeaz $i controleaz recep ia $i expedi ia de m rfuri $i in eviden a, la zi, a registrelor de stocuri;
verific distribuirea m rfurilor $i evalueaz necesarul pentru reânnoirea stocurilor, receptioneaz ,
înmagazineaza $i elibereaz utilajele, piesele de schimb $i alte articole; cânt resc m rfurile primite în
stoc; realizeaz inventare de mobilier $i alte articole depuse în stoc.
Ocupa ia de gestionar depozit presupune asigurarea gestiunii stocului de bunuri, întocmirea
documentelor de eviden $i raportarea activit ii, precum $i gestionarea documentelor utilizate, în
condi iile aplic rii normelor de calitate $i de s n tate $i securitate în munc .
Gestionarul de depozit desfa$oar , în principal, urmatoarele activit i :
recep ioneaz bunurile $i monitorizeaz manipularea $i depozitarea acestora, asigurând
condi iile de depozitare, p strare $i siguran corespunz toare;
urm re$te rulajul bunurilor din stoc asigurând eviden a $i raportarea situa iei stocurilor;
elibereaz bunurile din gestiune;
întocme$te documenta ia de eviden a activit ii selectând în acest scop informa iile necesare;
raporteaz situa ia activit ii desf $urate, atât în scris, întocmind în acest scop rapoarte $i
completând formulare, cât $i verbal;
gestioneaz documentele utilizate prin asigurarea înregistr rii, sort rii, îndosarierii, depozit rii
$i arhiv rii acestora;
aplic normele de calitate în domeniul s u de activitate, utilizând metode standardizate de
asigurare a calit ii;
aplic prevederile legale referitoare la s n tatea $i securitatea în munc , asigurând identificarea riscurilor în munc , raportarea pericolelor care apar la locul de munc $i interven ia în caz
de urgen ;
Mediul de activitate al gestionarului de depozit îl reprezint depozitele de bunuri (m rfuri, materii
prime, materiale, combustibili, produse finite, piese de schimb, produse agro-alimentare, obiecte de
inventar, formulare tipizate, etc.) din domeniile industrie, constructii, agricultur , transporturi, comer ,
servicii (alimenta ie public , turism, bancare, etc.), etc.
Aceast ocupa ie necesit un nivel de preg tire $i cultur / civiliza ie corespunz tor pentru a putea
comunica cu persoane foarte diferite cu care intr în contact în activitatea desfa$urat .
Nivelul de $colarizare minim acceptat pentru practicarea ocupa iei de gestionar depozit este cel mediu,
liceal.
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Lista unit%,ilor de competen,%
Unit%,i de competen,% cheie
Titlul unit%,ii 1: Comunicare în limba oficial
Titlul unit%,ii 2: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit%,ii 3: Competen e de baz în matematic , $tiin , tehnologie
Titlul unit%,ii 4: Competen e informatice
Titlul unit%,ii 5: Competen a de a înv a
Titlul unit%,ii 6: Competen e sociale $i civice
Titlul unit%,ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit%,ii 8: Competen a de exprimare cultural
Unit%,i de competen,% generale
Titlul unit%,ii 1: Asigurarea calit ii
Titlul unit%,ii 2: Aplicarea normelor de s n tate $i securitate în munc
Unit%,i de competen,% specifice
Titlul unit%,ii 1: Asigurarea gestiunii stocului de bunuri
Titlul unit%,ii 2: Întocmirea documentelor de eviden $i raportarea activit ii
Titlul unit%,ii 3: Gestionarea documentelor utilizate
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Nivelul de
responsabilitate
:i autonomie
3

Asigurarea calit%,ii
(unitate de competen general )

Elemente de
competen,%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%,ii descrise de
elementul de competen,%

1.1. Normele de calitate specifice
1. Aplic normele de
domeniului propriu de activitate sunt
calitate în domeniul
aplicate respectând legisla ia specis u de activitate.
fic .
1.2. Normele de calitate sunt aplicate
conform standardelor specifice.

2. Utilizeaz metode
standardizate de
asigurare a calit ii.

2.1 Metodele standardizate de asigurare a calit ii sunt utilizate corespunz tor legisla iei specifice în domeniul
calit ii
2.2. Metodele standardizate de asigurare a calit ii sunt utilizate respectând
modelul de management al calit ii
specific.

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%,ii descris% de elementul de
competen,%
Aplicarea normelor de calitate
specifice domeniului propriu de activitate se realizeaz prin identificarea corect $i prompt a acestora .
Aplicarea normelor de calitate
specifice domeniului propriu de activitate se realizeaz cu aten ie $i
responsabilitate.
Utilizarea metodelor standardizate
de asigurare a calit ii precum $i a
procedurilor specifice acestora se
face corect, eficient, cu aten ie $i
responsabilitate .

2.3. Procedurile specifice metodelor
standardizate de asigurare a calit ii
sunt utilizate corespunz tor legisla iei
specifice în domeniul calit ii.
Contexte
Activitatea se desfa$oar în spa ii de depozitare pentru m rfuri alimentare $i nealimentare, materii
prime, materiale, produse finite, ma$ini, utilaje, aparatur , etc.; spa iile de depozitare pot fi : închise,
deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu
temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;

Gama de variabile
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Tipuri de norme de calitate în activitatea curent : instruc iuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne,
indicatori $i criterii na ionale, europene $i interna ionale, etc.;
Tipuri de metode standardizate de asigurarea calit ii : diferite, definite în func ie de modelul de
management al calit ii adoptat de organiza ie;
Tipuri de metode standardizate de asigurarea calit ii în activitatea proprie : autoevaluarea propriei
activit i în raport cu indicatori $i criterii din standardele interna ionale privind calitatea, adoptate de
modelul de management al calit ii în organiza ie;
Tipuri de proceduri specifice metodelor standardizate : etape $i ac iuni de evaluare, autoevaluare $i
control, etc.
Cuno:tin,e
Legisla ie specific în domeniul calit ii.
Norme de calitate specifice domeniului s u de activitate.
Modelul de management al calit ii adoptat de organiza ie.
Metode standardizate de asigurare a calit ii în domeniu.
Proceduri specifice metodelor standardizate.
Normative interne.
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Aplicarea normelor de s%n%tate :i securitate în munc%
(unitate de competen general )
Elemente de
competen,%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%,ii descrise de
elementul de competen,%

1. Identific riscurile 1.1. Riscurile în munc sunt identificate în func ie de specificul locului de
în munc .
munc .

Nivelul de
responsabilitate
:i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit%,ii
descris% de elementul de
competen,%
Identificarea riscurilor în munc , se
face cu promptitudine, responsabilitate $i operativitate.

1.2. Riscurile în munc sunt identificate conform prevederilor legale.
1.3. Riscurile în munc sunt identificate conform cu prevederile produc torului.
2. Aplic prevederile
legale referitoare la
securitatea $i s n tatea în munc .

2.1 Prevederile legale referitoare la
securitatea $i s n tatea în munc sunt
aplicate în func ie de particularit ile
locului de munc .

Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea $i s n tatea
în munc se face cu responsabilitate,
corectitudine, grij $i operativitate.

2.2 Prevederile legale referitoare la
securitatea $i s n tatea în munc sunt
aplicate conform reglement rilor în
vigoare.

3. Raporteaz pericolele care apar la locul
de munc .

3.1 Pericolele sunt raportate, conRaportarea pericolelor care apar la
form instruc iunilor/ normelor interne. locul de munc se face prompt.
3.2 Pericolele sunt raportate prin
procedura specific locului de munc .

4. Intervine în caz de
urgen .

4.1 În caz de urgen se ac ioneaz
conform reglement rilor în vigoare.
4.2 În caz de urgen se ac ioneaz
conform procedurilor specifice.

Interven ia în caz de urgen se face
cu promptitudine, operativitate $i
responsabilitate.

Contexte
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Activitatea se desfa$oar în spa ii de depozitare pentru m rfuri alimentare $i nealimentare, materii
prime, materiale, produse finite, ma$ini, utilaje, aparatur , etc.; spa iile de depozitare pot fi : închise,
deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu
temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;

Gama de variabile
Tipuri de echipament de lucru $i de s n tate $i securitate a muncii : halate, combinezoane, cizme
cauciuc, bocanci, m nu$i, etc.;
Tipuri de pericole care pot ap rea la locul de munc : accidente diverse produse prin lovire, c dere,
tamponare, stropire sau inhalare de substan e toxice, inunda ii, incendii, etc.;
Servicii de urgen alertate în caz de accident / incident : salvare, pompieri, etc.;
Tipuri de materiale sanitare specifice acord rii primului ajutor : solu ii desinfectante, bandaje $i
comprese sterile, atele, garouri, etc.
Cuno:tin,e
Legisla ie specific de s n tate $i securitate în munc .
Riscul de accidentare la executarea diferitelor opera iuni.
Condi ii de exploatare $i depozitare a utilajelor, aparatelor $i echipamentelor de lucru.
Caracteristici ale echipamentului de lucru, ale celui de s n tate $i securitate în munc .
Instruc iuni, norme $i proceduri de ac iune în caz de pericol $i urgen .; plan de evacuare.
No iuni de acordare a primului ajutor în caz de accident.
Materiale sanitare utilizate la acordarea primului ajutor.
Planul de evacuare a depozitului în caz de urgen .
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Nivelul de
responsabilitate
:i autonomie

Asigurarea gestiunii stocului de bunuri
(unitate de competen specific )

3

Elemente de
competen,%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%,ii descrise de
elementul de competen,%

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit%,ii
descris% de elementul de
competen,%

1. Recep ioneaz
bunurile.

1.1 Bunurile sunt recep ionate respectând legislatia specific în domeniu, normele $i procedurile interne.

Recep ionarea bunurilor se efectueaz la timp, corect, cu aten ie $i
responsabilitate.

2. Asigur condi iile
de depozitare, p strare
$i siguran a
bunurilor.

2.1 Condi iile de depozitare, p strare
$i siguran a bunurilor sunt asigurate
respectând întocmai normativele legale $i interne cu privire la depozitarea $i gestiunea stocurilor de bunuri

Asigurarea condi iilor de depozitare,
p strare $i siguran a bunurilor se
realizeaz permanent $i cu responsabilitate.

3.1 Manipularea bunurilor este monitorizat respectând normele interne,
pentru a se preveni deteriorarea
acestora.

Monitorizarea manipularii bunurilor se face permanent, cu aten ie,
responsabilitate $i profesionalism
astfel încât aceasta s se efectueze
pe sortimente de produse $i compatibilit i între acestea, în sensul
respect rii prescrip iilor specifice
fiec rui tip de produs în parte.

Asigurarea condi iilor de depozitare,
2.2 Condi iile de depozitare, p strare p strare $i siguran a bunurilor se
$i siguran a bunurilor sunt asigurate realizeaz cu profesionalism,
în func ie de elementele specifice care ferindu-le de degradare, prevenind
le influen eaz .
sustragerea sau orice form de risip ,
p strând siguran a depozitului .
2.3 Condi iile de depozitare, p strare
$i siguran a bunurilor sunt asigurate
astfel încât p strarea acestora s se
fac potrivit prescrip iilor tehnice ale
produc torului $i normelor igienicosanitare.
3. Monitorizeaz
manipularea $i
depozitarea bunurilor.

3.2 Manipularea bunurilor este monitorizat asigurându-se respectarea
normelor specifice de s n tate $i securitate în munc .
3.3 Depozitarea bunurilor este monitorizat astfel încât s fie efectuat în
spa ii corespunz toare fiecarui
produs, conform prescrip iilor tehnice
ale produc torului, în scopul evit rii

Monitorizarea depozit rii bunurilor
se realizeaz periodic, verificând
asigurarea condi iilor optime de
stocare $i prevenire a deterior rii
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4. Asigur eviden a $i
raportarea situa iei
stocurilor de bunuri.

consecin elor nedorite.

acestora.

4.1 Eviden a $i raportarea situa iei
stocurilor de bunuri este asigurat respectând reglement rile legale sau
interne în vigoare, sau instruc iunile
superiorilor.

Asigurarea eviden ei $i raport rii
situa iei stocurilor de bunuri se realizeaz permanent, cu responsabilitate
$i cu rigurozitate, prin înregistrarea,
prelucrarea, transmiterea $i p strarea
corect a informa iilor referitoare la
situa ia stocurilor.

4.2 Eviden a $i raportarea situa iei
stocurilor de bunuri este asigurat
prin p strarea în bune condi ii a
documen-telor justificative legate de
stocuri.
5. Urm re$te rulajul
bunurilor din stoc.

5.1 Rulajul bunurilor din stoc este
urm rit respectând legisla ia specific , normele $i procedurile interne.
5.2 Rulajul bunurilor din stoc este
urm rit în func ie de factorii ce influenteaz p strarea în condi ii optime a
produselor depozitate, conform prescrip iilor tehnice ale produc torului.

6. Elibereaz bunurile
din gestiune.

6.1 Bunurile sunt eliberate din gestiune respectând legisla ia specific ,
normele $i procedurile interne.
6.2 Bunurile sunt eliberate din gestiune dup preg tirea, ambalarea $i securizarea acestora, conform normelor
$i procedurilor interne.

Urm rirea rulajului bunurilor din
stoc se face permanent, cu responsabilitate $i profesionalism, verificând
condi iile de depozitare $i p strare
astfel încât s se asigure men inerea
parametrilor specifici în func ie de
tipul produselor.

Eliberarea bunurilor din gestiune se
efectueaz la timp, corect, cu
profesionalism $i responsabilitate
prin predarea acestora c tre client,
iar în cazul în care se face $i livrarea
bunurilor,se asigur transportul în cel
mai scurt timp convenit $i în cond ii
optime.

Contexte
Activitatea se desfa$oar în spa ii de depozitare pentru m rfuri alimentare $i nealimentare, materii
prime, materiale, produse finite, ma$ini, utilaje, aparatur , etc.; spa ii de depozitare pot fi : închise,
deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu
temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;
Gama de variabile
Tipuri de bunuri : m rfuri alimentare $i nealimentare, materii prime, materiale, produse finite, ma$ini,
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utilaje, aparatur , etc.
Tipuri de recep ionare a bunurilor : cantitativ , calitativ ;
Tipuri de opera iuni cu bunuri : înc rcare, desc rcare, intrare, depozitare, ambalare, securizare, livrare;
Tipuri de spa ii de depozitare : închise, deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de
risc la depozitare / manipulare), cu temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;
Caracteristici fizico-chimice ale bunurilor : starea de agregare (lichid, solid, gaz), culoare, miros, etc.
Tipuri de condi ii de depozitare / p strare : normale, temperatur controlat , umiditate controlat , în aer
liber, etc.;
Tipuri de ma$ini,utilaje $i unelte pentru înc rcare / desc rcare transport al bunurilor în / din depozit :
electrostivuitor, motostivuitor, excavator, band transportoare, mijloace auto, transpalet, lopat , cazma,
târn cop, apin , etc.;
Tipuri de documente utilizate la intrarea / depozitarea / livrarea bunurilor : aviz de expedi ie, factur ,
specifica ii, documente vamale, not de intrare-recep ie, fi$e de magazie, liste de inventar, situa ii,
registre de stocuri, referate, procese verbale, etc.;
Tipuri de informa ii înscrise în documentele utilizate la intrarea / depozitarea / livrarea bunurilor:
furnizor, beneficiar, denumirea bunurilor, cantitate, calitate, sortiment, pre , etc.
Tipuri de m suri pentru paza $i securitatea bunurilor depozitate : paz uman , încuietori diverse,
sisteme de alarm contra furturilor / incendiilor, evitarea inunda iilor, controlul temperaturii $i
umidit ii,etc.;
Factori de influen a p str rii bunurilor : condi ii meteorologice, de depozitare, etc.
Tipuri de elemente specifice care influen eaz condi iile de depozitare, p stare $i siguran a bunurilor:
spa iile de depozitare, grupele de bunuri, caracteristicile fizico-chimice ale acestora,etc.
Modalit i de determinare a cantit ii bunurilor gestionate: num rare, m surare, cânt rire;
Modalit i de verificare a condi iilor de depozitare : cu aparatur specific , organoleptic;
Dispozi ii ale conducerii ierarhice : scrise, verbale;

Cuno:tin,e
Legisla ia specific , norme $i proceduri interne privind gestionarea bunurilor.
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Acte normative privind recep ionarea bunurilor.
Legisla ie specific privind calitatea bunurilor gestionate.
No iuni de contabilitate primar .
Modalit i de determinare a cantit ii bunurilor gestionate.
Aspecte referitoare la asumarea r spunderii pentru pagubele în gestiune.
Norme de depozitare $i de securitate a spa iilor de depozitare.
Caracteristici fizico-chimice ale bunurilor depozitate.
Metode $i tehnici de manipulare a bunurilor depozitate.
Norme de s n tate $i securitate în munc .
Tipuri de documente $i informa ii privind eviden a stocurilor.
Reglement ri legale în vigoare referitoare la întocmirea documentelor privind stocurile de bunuri.
Metode de determinare a condi iilor de depozitare $i p strare.
Aparatur specific de determinare a condi iilor de depozitare $i p strare.
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Întocmirea documentelor de eviden,% :i raportarea activit%,ii
(unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitate
:i autonomie
3

Elemente de
competen,%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%,ii descrise de
elementul de competen,%

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit%,ii
descris% de elementul de
competen,%

1. Selecteaz informaiile.

1.1 Informa iile sunt selectate conform legisla iei specifice, normelor $i
procedurilor interne.

Selectarea informa iilor se face
corect, cu responsabilitate $i cu
discernamânt pentru a fi relevante în
raport cu scopul urm rit.

2. Completeaz documenta ia de eviden $i
raportare.

2.1 Documenta ia de eviden $i
raportare este completat respectând
legisla ia specific $i normele interne.

Completarea documenta iei de
eviden $i raportare se realizeaz la
termenele stabilite $i cu responsabilitate, înscriind în documente date
exacte, complete, clar $i lizibil.

2.2 Documenta ia de eviden $i
raportare este completat utilizând
limbajul adecvat.
3. Întocme$te
rapoarte.

3.1 Rapoartele sunt întocmite în
conformitate cu legisla ia specific $i
normele interne, utilizând un limbaj
clar $i concis

Întocmirea rapoartelor se realizeaz
la termenele stabilite; rapoartele sunt
complete $i con in toate informa iile
necesare.

4. Completeaz
formulare.

4.1 Formularele sunt completate
respectând metodologia $i normele
interne.

Completarea formularelor se realizeaz la termenele stabilite, corect
$i cu profesionalism prin înscrierea
datelor exacte $i complete, clar $i
lizibil.

5. Raporteaz verbal.

5.1 Datele raportate sunt adresate
verbal persoanelor autorizate, conform normelor $i procedurilor interne.

Raportarea verbal se face cu
promptitudine, corect, concis $i prin
mijloace adecvate.
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Contexte
Activitatea se desfa$oar în spa ii de depozitare pentru m rfuri alimentare $i nealimentare, materii
prime, materiale, produse finite, ma$ini, utilaje, aparatur , etc.; spa iile de depozitare pot fi : închise,
deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu
temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;

Gama de variabile
Tipuri de informa ii : cantitatea / calitatea bunurilor primite, recep ionate, depozitate, stocate, livrate ;
grafice de livrare, gradul de utilizare a spa iilor de depozitare, starea de func ionare a utilajelor de
manipulare, etc.
Tipuri de documente utilizate la intrarea / depozitarea / livrarea m rfurilor : aviz de expedi ie, factur ,
specifica ii, documente vamale, not de intrare-recep ie, fi$e de magazie, liste de inventar, situa ii,
registre de stocuri, referate, procese verbale, etc.;
Termene de completare a documentelor : de mai multe ori pe zi, zilnic, s pt mânal, decadal, bilunar,
lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional,etc.;
Tipuri de rapoarte în func ie de form : scrise, verbale (direct, telefon);
Tipuri de rapoarte în func ie de con inut : intr ri, ie$iri, stocuri, modific ri calitative, starea condi iilor
de depozitare, starea de func ionare a ma$inilor, utilajelor $i uneltelor folosite în activitate, evenimente
deosebite, etc.;
Persoane autorizate : $efi ierarhici, clien i
Termene la care se întocmesc rapoartele : de mai multe ori pe zi, zilnic, sapt mânal, decadal, bilunar,
lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional,etc.;

Cuno:tin,e
Tipuri de documente întocmite în activitatea de gestionare de bunuri.
Scopurile întocmirii documentelor.
Norme $i metodologii de completare a documentelor.
Tipuri de activit i.
Tipuri de rapoarte.
Termene la care se întocmesc rapoartele.
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Modalit i de întocmire a rapoartelor.
Tipuri de formulare.
Metodologii de completare a formularelor.
Termene la care se completeaz formularele.
Informa ii ce pot fi raportate verbal.
Termenele la care se face raportarea verbal .
Persoanele autorizate c tre care se face raportarea verbal .
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Nivelul de
responsabilitate
:i autonomie

Gestionarea documentelor utilizate
(unitate de competen specific )

3

Elemente de
competen,%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%,ii descrise de
elementul de competen,%

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit%,ii
descris% de elementul de
competen,%

1. Înregistreaz documentele.

1.1 Documentele sunt înregistrate
respectând legisla ia în vigoare, având
în vedere specificul, scopul $i destinaia fiec ruia.

Înregistrarea documentelor se face cu
aten ie $i responsabilitate,
asigurându-se eviden a strict a
acestora.

1.2 Documentele sunt înregistrate cu
respectarea regulamentului de organizare $i func ionare al organiza iei $i a
circuitului intern al documentelor.
2. Sorteaz documentele.

2.1 Documentele sunt sortate respectând normele legale sau interne
referitoare la p strarea documentelor.

Înregistrarea documentelor se face
corect $i în termenele prevazute de
legisla ia specific $i normele
interne.
Sortarea documentelor se face cu
aten ie $i responsabilitate, în vederea
prelucr rii lor eficiente.

2.2 Documentele sunt sortate în funcie de caracteristici, în a$a fel încât s
se asigure operativitatea utiliz rii lor.

3. Îndosariaz documentele.

3.1 Documentele sunt îndosariate
conform normelor $i procedurilor
interne.

Îndosarierea documentelor se face
cu aten ie $i responsabilitate,
respectând toate etapele acesteia.

3.2 Documentele sunt îndosariate în
func ie de problematica la care se
refer .

4. Depoziteaz documentele

4.1 Documentele sunt depozitate
respectând prevederile legisla iei
specifice $i normele interne ale
organiza iei.
4.2 Documentele sunt depozitate
respectând criteriile de func ionalitate

Depozitarea documentelor se face în
timp util, cu aten ie $i responsabilitate, asigurând condi iile de siguran pentru a se evita distrugerea
sau dispari ia acestora.
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pentru accesarea rapid a acestora în
func ie de necesit i.
5. Arhiveaz
documentele.

Arhivarea documentelor se face cu
5.1 Documentele sunt arhivate respectând prevederile legisla iei specifi- responsabilitate $i profesionalism
ce $i normele interne ale organiza iei. pentru a asigura accesibilitatea $i
p strarea acestora în condi ii optime.
5.2 Documentele sunt arhivate utiliArhivarea documentelor se face la
zând criterii diferite în func ie de ne- timp $i respectând termenele de
cesit i, astfel încât consultarea aces- arhivare.
tora s se fac respectând regulile de
organizare $i func ionare intern $i a
arhivelor.

Contexte
Activitatea se desfa$oar în spa ii de depozitare pentru m rfuri alimentare $i nealimentare, materii
prime, materiale, produse finite, ma$ini, utilaje, aparatur , etc.; spa iile de depozitare pot fi : închise,
deschise, normale, speciale (pentru bunuri cu grad ridicat de risc la depozitare / manipulare), cu
temperatur controlat , cu umiditate controlat , etc.;
Condi ii de siguran pentru depozitarea documentelor arhivate : paza contra furturilor, a incendiilor, a
inunda iilor, a ac iunii umezelii, mucegaiurilor $i ciupercilor, etc.

Gama de variabile
Tipuri de documente utilizate la intrarea / depozitarea / livrarea m rfurilor : aviz de expedi ie, factur ,
specifica ii, documente vamale, nota de intrare-recep ie, fi$e de magazie, liste de inventar, situa ii,
registre de stocuri, referate, procese verbale, etc.;
Con inutul documentelor : intr ri, ie$iri, stocuri, modific ri calitative, starea condi iilor de depozitare,
starea de func ionare a ma$inilor,utilajelor $i uneltelor folosite în activitate, evenimente deosebite, etc.
Caracteristici în func ie de care se face sortarea: tip, con inut, etc.;
Tipuri de criterii de func ionalitate în asigurarea depozit rii documentelor : accesibilitate, gruparea pe
probleme, pe ani, etc.
Tipuri de criterii de arhivare a documentelor: pe activit i (intr ri, stocuri, ie$iri, etc.), pe ani, etc.

Cuno:tin,e
Legisla ie specific privind înregistrarea documentelor.
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Regulamentul de ordine interioar .
Circuitul intern al documentelor.
Tipuri de documente.
Legisla ie specific $i norme interne referitoare la p strarea documentelor.
Norme interne privind îndosarierea documentelor.
Legisla ie specific $i norme interne privind depozitarea documentelor.
Condi ii de siguran a depozit rii documentelor.
Modalit i de depozitare a documentelor pe criterii de func ionalitate.
Legisla ie specific $i norme interne referitoare la arhivarea documentelor.
Reguli de organizare a arhivelor.
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Titlul Calific rii: GESTIONAR DEPOZIT

Descriere:
Motiva ie:
Calificarea de gestionar depozit este foarte solicitat! pe pia a muncii $i postul acesta va fi
reg!sit în organigramele multor firme, dup! aprobarea standardului.

Condi ii de acces:
Persoana care dore$te s! devin! gestionar depozit trebuie s! fie absolvent! de liceu $i s! aib!
cuno$tin e de gestionare a stocurilor de bunuri.

Rute de progres:
Cerin e legislative specifice:
-
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Titlu calific!rii: Gestionar depozit
Codul calific!rii:
Nivelul calific!rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Cod

Denumirea competen4ei
Asigurarea gestiunii stocului de bunuri

Nivel
3

Întocmirea documentelor de eviden ! $i raportarea 3
activit! ii
3
Gestionarea documentelor utilizate
Asigurarea calit! ii
3
Aplicarea normelor de s!n!tate $i securitate în 3
munc!
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Competen4a: Asigurarea gestiunii stocului de bunuri
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Recep ioneaz! bunurile la timp $i corect,
cu aten ie $i responsabilitate, respectând
legislatia specific! în domeniu, normele
$i procedurile interne.
2. Asigur! condi iile de depozitare, p!strare $i siguran ! a bunurilor permanent $i
cu responsabilitate, în func ie de
elementele specifice care le influeneaz!, respectând întocmai normativele
legale $i interne, cu profesionalism,
astfel încât
p!strarea acestora s! se
fac! potrivit prescrip iilor tehnice $i
igienico-sanitare $i ferindu-le de
degradare, prevenind sustragerea sau
orice form! de risip!, p!strând siguran a depozitului.
3. Monitorizeaz! manipularea $i depozitarea bunurilor cu aten ie $i responsabilitate , respectând normele interne $i
asigurându-se respectarea normelor
specifice de s!n!tate $i securitate în
munc! . Monitorizeaz! manipularea $i
depozitarea bunurilor permanent $i cu
profesionalism astfel încât acestea s! se
efectueze pe sortimente de produse $i
compatibilit! i între acestea.
4. Asigur! eviden a $i raportarea situa iei
stocurilor de bunuri permanent, cu
responsabilitate $i cu rigurozitate,
p!strând cu grij! $i în bune condi ii
documentele justificative legate de stocuri, respectând reglement!rile legale
sau interne în vigoare, sau instruciunile superiorilor.

5. Urm!re$te rulajul bunurilor din stoc per-

Cuno5tin4e
- Legisla ie specific!, norme $i proceduri
interne privind gestionarea $i recep ionarea
bunurilor
- Legisla ie specific! privind calitatea bunurilor
gestionate
- Tipuri de bunuri
- Tipuri de recep ionare a bunurilor
-Tipuri de documente utilizate la intrarea
bunurilor
- Tipuri de informa ii înscrise în documentele
utilizate la intrarea bunurilor
- Tipuri de spa ii de depozitare
- Tipuri de condi ii de depozitare / p!strare
- Tipuri de metode de determinare a condi iilor
de depozitare $i p!strare
- Tipuri de aparatur! specific! de determinare a
condi iilor de depozitare $i p!strare
- Factori de influen ! a p!str!rii bunurilor
- Tipuri de elemente specifice care influen eaz!
condi iile de depozitare, p!stare $i siguran ! a
bunurilor
- Tipuri de m!suri pentru paza $i securitatea
bunurilor depozitate
- Tipuri de opera iuni cu bunuri
- Tipuri de utilaje, ma$ini, $i unelte pentru
înc!rcare / desc!rcare transport al bunurilor în /
din depozit
- Aspecte referitoare la asumarea r!spunderii
pentru pagubele în gestiune
- Norme de depozitare $i de securitate a
spa iilor de depozitare
- Metode $i tehnici de manipulare a bunurilor
depozitate
- Norme de s!n!tate $i securitate în munc!
- Tipuri de documente utilizate la depozitarea /
bunurilor
- Tipuri de informa ii înscrise în documentele
utilizate la depozitarea bunurilor
- Reglement!ri legale în vigoare $i norme
interne referitoare la întocmirea documentelor
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manent, respectând legisla ia specific!
normele $i procedurile interne; cu
responsabilitate $i profesionalism verificând condi iile de depozitare $i p!strare astfel încât s! se asigure meninerea parametrilor specifici în func ie
de tipul produselor $i în func ie de
factorii ce influenteaz! p!strarea în
condi ii optime a produselor depozitate,
conform prescrip iilor tehnice ale
produc!torului.

privind stocurile de bunuri
- Tipuri de documente $i infoma ii privind
eviden a stocurilor
- Dispozi ii ale conducerii ierarhice
- Tipuri de factori de influen ! a p!str!rii
bunurilor
- Tipuri de caracteristici fizico-chimice ale
bunurilor
- Tipuri de documente utilizate la livrarea
bunurilor
- Tipuri de informa ii înscrise în documentele
utilizate la livrarea bunurilor

6. Elibereaz! bunurile din gestiune la timp
$i corect, respectând legisla ia specific!,
normele $i procedurile interne; cu profesionalism $i responsabilitate prin predarea acestora c!tre client, dup! preg!tirea, ambalarea $i securizarea acestora.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen ! sunt urm!toarele:
Deprinderi
Cuno$tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc!
• Întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c!tre candida i
• Portofoliu
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Competen4a: Întocmirea documentelor de eviden ! $i raportarea activit! ii
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Selecteaz! informa iile corect $i cu responsabilitate conform legisla iei specifice, normelor $i procedurilor interne;cu
discernamânt pentru a fi relevante în
raport cu scopul urm!rit.
2. Completeaz! documenta ia de eviden !
$i raportare cu responsabilitate, clar $i
lizibil, la termenele stabilite $i utilizând
limbajul adecvat, respectând legislatia
specific! $i normele interne.
3. Întocme$te rapoarte într-un limbaj clar $i
concis, complete $i în conformitate cu
legisla ia specific! $i normele interne.
4. Completeaz! formulare corect $i cu profesionalism, clar $i lizibil, la termenele
stabilite $i respectând metodologia $i
normele interne.

Cuno5tin4e
- Tipuri de informa ii privind gestionarea
bunurilor
- Tipuri de activit! i
- Tipuri de informa ii ce pot fi raportate verbal
- Tipuri de documente întocmite în activitatea
de gestionare de bunuri
- Scopurile întocmirii documentelor
- Norme $i metodologii de completare a
documentelor
- Termene de completare a documentelor
- Tipuri de rapoarte în func ie de form!
con inut
- Termene la care se întocmesc rapoartele
- Tipuri de formulare
- Metodologii de completare a formularelor,
- Termene la care se completeaz! formularele
- Termene la care se face raportarea verbal!
- Persoane autorizate c!tre care se face
raportarea verbal!

5. Raporteaz! verbal corect, concis, cu
promptitudine $i prin mijloace adecvate, persoanelor autorizate conform
normelor $i procedurilor interne.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen !sunt urm!toarele:
Deprinderi
Cuno$tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc!
• Întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c!tre candida i
• Portofoliu
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Competen4a: Gestionarea documentelor utilizate
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Înregistreaz! corect $i în termenele stabilite documentele,
respectând legis-la ia în vigoare, regulamentul de
organizare $i func ionare $i
circuitul intern al
documentelor, având în vedere specificul, scopul $i
destina ia fiec!rui document.
2.

Sorteaz! documentele cu aten ie $i res-ponsabilitate,
conform normelor $i pro-cedurilor interne, în func ie de
carac-teristici, în a$a fel încât s! se asigure operativitatea

3. Îndosariaz! documentele în func ie de problematica la care
se refer!, res-pectând cu aten ie toate etapele acestei
activit! i, conform normelor $i proce-durilor interne.
4.

Depoziteaz! în timp util documentele, respectând cu
responsabilitate preve-derile legisla iei specifice $i normele
interne, criteriile de func ionalitate pen-tru accesarea rapid!
a acestora în func- ie de necesit! i, asigurând condi iile de
siguran ! pentru a se evita distrugerea sau dispari ia
acestora.

Cuno5tin4e
- Legisla ie specific! privind înregistrarea
documentelor
- Regulamentul de ordine interioar!
- Circuitul intern al documentelor
- Tipuri de documente
- Norme interne referitoare la sortarea
docu-mentelor
- Caracteristici în func ie de care se face
sortarea documentelor
- Norme interne privind îndosarierea
documen-telor
- Legisla ie specific! $i norme interne
privind depozitarea documentelor
- Condi ii de siguran ! a depozit!rii documentelor,
- Modalit! i de depozitare a documentelor
pe criterii de func ionalitate
- Legisla ie specific! $i norme interne
referitoare la arhivarea documentelor
- Reguli de organizare a arhivelor

5. Arhiveaz! documentele la timp, res-pectând termenele de
arhivare pentru a asigura accesibilitatea $i p!strarea acestora în condi ii optime $i prevederile legisla iei specifice $i
a normelor interne de arhivare.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen !sunt urm!toarele:
Deprinderi
Cuno$tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele de
la locul de munc!
• Întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de
c!tre candida i
• Portofoliu
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Competen4a: Asigurarea calit! ii
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Aplic! normele de calitate în domeniul
s!u de activitate cu aten ie $i responsabilitate, prin identificarea corect! $i
prompt! a acestora, respectând legislaia $i standardele specifice.

Cuno5tin4e
- Legisla ie $i standarde specifice în domeniul
calit! ii
-Tipuri de norme de calitate specifice domeniului de activitate curent!
- Modelul de management al calit! ii adoptat de
organiza ie
- Metode standardizate de asigurare a calit! ii în
domeniu
- Proceduri specifice metodelor standardizate,
-Normative interne
- Tipuri de metode standardizate de asigurare a
calit! ii

2. Utilizeaz! metode standardizate de asigurare a calit! ii, precum $i procedurile
specifice acestora, corect $i eficient, cu
aten ie $i responsabilitate, corespunz!tor legisla iei specifice în domeniul
calit! ii $i modelului de management al
calit! ii adoptat de organiza ie.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen ! sunt urm!toarele:
Deprinderi
Cuno$tin e
• Test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc!
• Întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c!tre candida i
• Portofoliu
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Competen4a: Aplicarea normelor de s!n!tate $i securitate în munc!
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Identific! riscurile în munc! cu promptitudine, responsabilitate $i operativitate
conform prevederilor legale, în func ie
de specificul locului de munc! $i
conform prevederilor produc!torului.
2. Aplic! prevederile legale referitoare la
securitatea $i s!n!tatea în munc! cu
responsabilitate, corectitudine, grij! $i
operativitate, conform reglement!rilor
în vigoare $i în func ie de particularit! ile locului de munc!.
3. Raporteaz! prompt pericolele care apar
la locul de munc!, prin procedura specific!, conform instruc iunilor/ normelor interne.

Cuno5tin4e
- Legisla ie specific! $i norme interne în
domeniul s!n!t! ii $i securit! ii în munc!
- Echipament de protec ia muncii
- Riscul de accidentare la executarea diferitelor
opera iuni
- Tipuri de pericole care pot ap!rea la locul de
munc!
- Instruc iuni, norme $i proceduri de ac iune în
caz de pericol $i urgen !
- No iuni de acordare a primului ajutor în caz
de accident
- Tipuri de materiale sanitare utilizate la
acordarea primului ajutor
- Planul de evacuare depozitului în caz de
urgen !
- Servicii de urgen ! alertate în caz de accident /
incident
- Modalitatea de efectuare a procedurilor în
situa ii de urgen ! $i evacuare

4. Intervine în caz de urgen ! cu promptitudine, operativitate $i responsabilitate
conform reglement!rilor în vigoare $i
procedurilor specifice.
5. Asigur! aplicarea procedurilor în situa ii
de urgen ! $i evacuare.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast: competen !sunt urm!toarele:
Deprinderi
Cuno$tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc!
• Întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c!tre candida i
• Simularea
• Portofoliu
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