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  POSTUL: SEF DEPOZIT I 

  DEPARTAMENTUL: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, APROVIZIONARE SI TRANSPORT 

 

 1. CERINŢELE POSTULUI: 

1.1 studii : medii 

1.2 vechime :  

1.3 alte cerinţe specifice : cunoasterea si folosirea aparaturii de birou (calculator);  

 2. RELAŢII: 

2.1  ierarhice: este este subordonat sefului de Serviciu, managerului unitatii, directorului financiar-

contabil, sefului de depozit daca este cazul; 

2.2  de colaborare:cu toate sectiile/ compartimentele si serviciile din unitate 

 3. PROGRAM DE LUCRU : 
3.1 activitate curentă în cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare: 8 ore/zi  

 4. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI : 

4.1 Atribuţii specifice: 

4.1.1. isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor 

postului; 

4.1.2. primeste si gestioneaza materialele ce i-au fost incredintate, verifica daca cantitatea primita 

corespunde cu cele inscrise in factura sau documentul de livrare eliberat de furnizor si coreleaza cu 

contractele/comenzile incheiate in ce priveste respectarea obiectului contactului; 

4.1.3. este responsabil de receptia produselor cantitativ si calitativ, de pastrarea si eliberarea materialelor 

si raspunde material, daca e cazul, de lipsa sau deteriorarea calitativa a acestora conform Legii 22/1969; 

4.1.4. primeste si inmagazineaza produsele achizitionate, restituite sau primite prin transfer, intocmind in 

aceeasi zi documentele necesare; 

4.1.5 sorteaza, repartizeaza si aranjeaza produsele in magazie astfel incat sa asigure o perfecta pastrare 

cantitativa si calitativa precum si posibilitatea ca eliberarea sa se faca in minimum de timp; 

4.1.6. intretine in buna stare incaperile, utilajele, aparatele si instrumentele de masura; 

4.1.7. urmareste buna functionare a instalatiilor frigorifice, ventilatie, pentru asigurarea conditiilor de 

pastrare si sesizeaza sefului ierarhic defectiunile ivite; 

4.1.8. urmareste ca paza si securitatea materialelor sa fie asigurata si instiinteaza seful ierarhic de 

abaterile si deficientele constatate, pentru a fi remediate; 

4.1.9. sesizeaza seful ierarhic in cazul in care se constata ca incuietorile sau incaperile magaziei au fost 

sparte sau stricate cu forta in lipsa sa, a omis sa incuie magaziile la parasirea serviciului, cerand sa se 

constate acestea pe loc. In acest caz nu intra in magazie fara autorizarea organelor ce conduc ancheta; 

4.1.10. Se preocupa de rezolvarea erorilor, neconformitatilor, neclaritatilor privind marfa livrata, care nu 

corespunde calitativ si /sau cantitativ  

4.1.11. inregistreaza in programul informatic toate documentele aferente intrarilor/iesirilor pentru 

produsele gestionare (NIR, BC, LA, Bon de trasfer, Lista de inventariere, Stocuri, Fise, etc) 

4.1.12. informeaza departamentele vizate asupra sosirii marfurilor comandate; 

4.1.13. raspunde de Eliberarea in bune conditii pe baza de Bon de consum /Lista de alimente/avize 

produsele existente in stoc si care detin toate documentele justificative corecte si legale; 

4.1.14. organizeaza programul de eliberare a materialelor astfel incat sa nu pericliteze activitatea medicala 

4.1.15. Listeaza lunar fisele de magazie si le arhiveaza corespunzator dupa ce s-a efectuat punctajul lunar 

si a corectat in timp util erorile aparute; 

4.1.16. valideaza Bonurile de consum asigurand corectitudinea informatica si prelucrarea acestora; 

4.1.17. verifica la sfarsitul fiecarei luni daca soldurile din evidentele sale corespund cu soldurile 

cantitative din evidentele contabile si urmareste punerea lor de acord; 
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4.1.18. Participa in mod direct la punctajul lunar cu reprezentantii Serviciului Financiar-contabil si sa 

consemneze in fisa de magazie aferenta 

4.1.19 executa toate operatiile pregatitoare inventarierii, conform legilor in vigoare; 

4.1.20. asista la inventarierea bunurilor si a materialelor aflate in gestiunea sa si semneaza documente de 

inventariere; 

4.1.21. tine la zi evidenta cantitativa a materialelor aflate in magazie; 

4.1.22. preda toate produsele cu formele legale in vigoare, la plecarea sa din institutie sau la trecerea in alt 

loc de munca; 

4.1.23. supravegheaza buna functionare a echipamentelor frigorifice, notand valorile temperaturilor 

inregistrate conform graficului din termogram, sesizand in timp optim orice defectiune 

4.1.24. intocmeste situatii privind operatiunile detaliate mai sus la cererea oricarui organ ierarhic superior; 

4.1.25. indeplineste orice alte sarcini de serviciu stabilite de catre sefii ierarhici superiori 

4.1.26.  

4.2 Atribuţii generale: 

4.2.1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor 

postului ; 

4.2.3. raspunde integral material, administrativ, disciplinar si penal in conformitate cu dispozitiile legale 

in vigoare, pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu sau nerespectarea sarcinilor ce-i revin; 

4.2.4. Răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor cu care vine in contact; 

4.2.5. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educatie continua ; 

4.2.6. Respecta prevederile regulamentului intern, a regulamentului de organizare si functionare şi a 

procedurilor de lucru privitoare la postul său; 

4.2.7. Utilizeaza corespunzatoar sistemul de calcul din dotarea biroului; 

4.2.8. Utilizează resursele existente exclusiv în interesul unităţii; 

4.2.9. raspunde de respectarea normelor P.S.I. in vigoare. 

4.3  Atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă, SU, colectare deşeuri: 

4.3.1 Fiecare salariat trebuie sa îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, 

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca; 

4.3.2 sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

4.3.3 sa comunice imediat angajatorului si/sau salariatilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care 

au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea salariatilor, precum 

şi orice deficienţa a sistemelor de protecţie; 

4.3.4 sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoana; 

4.3.5 sa coopereze cu angajatorul si/sau cu salariatii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii salariatilor; 

4.3.6 sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 

riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate; 

4.3.7 sa îşi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca 

şi măsurile de aplicare a acestora; 

4.3.8 sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. 
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4.3.9 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

4.3.10 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul 

instituţiei, după caz; 

4.3.11 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

4.3.12 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor; 

4.3.13 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

4.3.14 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

4.3.15 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor; 

4.3.16 să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice; 

4.3.17 să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile 

competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii publice din cadrul serviciilor publice 

de urgenţă; 

4.3.18 să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, 

prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenţă 

despre care iau cunoştinţă; 

4.3.19 să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic, prin 

apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente de muniţie rămase 

neexplodate. 

4.4 Atribuţii  privind Sistemul de Management al Calităţii (SMC): 

4.4.1 respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii; 

4.4.2 respecta procedurile operationale ale SMC; 

4.4.3 respecta procedurile caracteristice ale SMC conform fiselor de proces documentate pentru fiecare 

directie/ serviciu / birou / compartiment in parte; 

4.4.4 furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii 

optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calitatii; 

5. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

 5.1 Ierarhică  

5.1.1 Propune sefului de serviciu măsuri în domeniul eficientizarii activitatii desfasurate in cadrul 

serviciului de Achitii Publice, Aprovizionare si transport,  

 5.2. Funcţională (drept de semnătură) 

5.2.1. Intocmitor pentru  documentele elaborate în cadrul serviciului; 

 5.3. De reprezentare internă/ externă 

5.3.1. Cu toate serviciile si compartimente din cadrul spitalului si in relatiile  cu  furnizorii iar in lipsa 

sefului de serviciu cu Managerul , directorul Financiar Contabil 

 6. SALARIZARE: 

6.1 Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  în vigoare; 

6.2 Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă. 
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 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu răspunde 

disciplinar, contravenţional sau penal, după caz. 

 Fisa postului este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi 

reînnoita în cazul apariţiei unor noi reglementări legale  sau ori de câte ori este necesar. 

 

                       Șef Serviciu, 

  

 

                                                             Salariat, 

                                                                                  Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar 

       Numele şi prenumele:  

       Semnătura: ............................................. 

 

         Data: ................................. 


