
 

 

FISA DE POST : Manipulant marfuri 
 
Nr. ________________________ 
 
Organizatia: SC …………….......... SRL 
Denumirea postului: Manipulant marfuri 
Codul COR: 933303 
Titularul postului: _______________________________ 
 
 
Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : 
 

 să manevreze sculele şi dispozitivele adecvate fiecărei categorii de marfă în funcţie de 
ambalaj sau greutate/ unitate. 

 
Prestează o activitate complexă care depinde de: 
 
  Tipurile de mărfuri/ ambalaje: 
 
- mărfuri ambalate în: saci, butoaie, containere, cutii, lăzi, baloturi; 
- mărfuri neambalate: de masă, vehicule, organe de maşini, buşteni, etc. 
   
Categoriile de mărfuri de manipulat:  

 produse chimice,  

 produse metalurgice,  

 produse alimentare,  

 produse animaliere,  

 produse de carieră,  

 minereuri,  

 cocs,  

 cărbune,  

 materiale de construcţii; 
  
 Sculele de utilizat pentru manipularea mărfurilor:  

 cărucioare,  

 transpalete,  

 tărgi,  

 rampe,  

 role,  

 răngi,  

 cleşti,  

 cârlige etc.; 
   
Dispozitivele pentru manipularea mărfurilor:  

 dispozitiv pentru paleţi,  

 dispozitiv pentru slinguri,  

 dispozitiv pentru big bagsuri,  

 dispozitiv pentru pachete de tablă,  

 dispozitiv pentru butoaie,  

 dispozitiv pentru baloturi,  

 dispozitiv pentru containere, etc.; 
   



 

 

Modul de stivuire a mărfurilor: 

 stivuirea pe paleţi,  

 stivuirea în bloc, 

 stivuirea longitudinală (pe axul mărfii în lungul navei),  

 stivuirea transversală (perpendicular pe axul navei),  

 stivuirea în stive,  

 stivuirea pe nivele,  

 stivuirea sac pe sac,  

 stivuirea întreţesut,  

 stivuirea butoaielor în picioare sau culcat etc.; 
   
Locurile de unde se ia marfa sau unde se stivuieşte pot fi:  

 hambarul navei,  

 vagonul CF,  

 autocamionul,  

 remorca tractorului,  

 trailerul,  

 magazia portuară,  

 platforma de depozitare portuară, 

 barja,  

 şlepul etc.; 
   
Condiţii de securitate pentru marfa manipulată:  

 utilizarea sculelor şi dispozitivelor adecvate mărfurilor manipulate, în bună stare de 
funcţionare şi utilizate conform tehnologiei specifice. 

 
Competenţele necesare pentru practicarea ocupatiei, presupune :  

 pregătirea activităţii de manipulare a mărfurilor la locul de muncă;  

 efectuarea manipulării mărfurilor –manual şi/ sau manual – mecanic; 

 participarea la manipularea mărfurilor cu instalaţii de ridicat;  

 respectarea normelor de protecţia muncii, protecţia mediului, PSI şi prescripţiile ISCIR 
pentru folosirea sculelor şi dispozitivelor de lucru; 

 încheierea activităţii – curăţirea locului de muncă – predarea sculelor şi dispozitivelor;  

 îmbunătăţirea permanentă a operaţiunilor de manipulare şi însuşirea unor deprinderi 
care să mărească productivitatea în condiţii de securitate. 

 
Echipament de protecţia muncii:  

 mănuşi,  

 palmare,  

 cască de protecţie,  

 centură de siguranţă, 

 încălţăminte antiderapantă,  

 combinezoane,  

 pelerine de ploaie. 
 
Desfasurarea activitatii:  

 hambarele navelor,  

 platforme,  

 magazii portuare,  

 cheiuri,  

 vagoane CF,  



 

 

 barje,  

 remorci auto,  

 trailere. 
Metode specifice de curăţare: stropire şi măturare 
Mijloace de transport: camioane, remorci, vagoane etc. 
Organe de legare: lanţuri, cabluri 
 
Riscuri ce pot apare în timpul manevrării mărfurilor: 
- riscuri datorate mijloacelor de acces; 
- riscuri de incendiu; 
- riscuri datorate energiei electrice; 
- riscuri datorate electricităţii statice; 
- riscuri datorate sarcinilor manipulate; 
- riscuri datorate condiţiilor atmosferice. 
 
PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR DE MANIPULARE A MĂRFURILOR 
 
Preia sculele şi dispozitivele de lucru 
1.Sculele şi dispozitivele de manipulare mărfuri sunt preluate de la magazie în funcţie de 
procesul tehnologic stabilit pentru etapa de lucru. 
2.Sculele şi dispozitivele de manipulare sunt verificate cu atenţie urmărindu-se ca acestea să 
corespundă tipului de marfă de manipulat. 
3.Dispozitivele de lucru sunt preluate cu respectarea marcajelor inscripţionate pe acestea, în 
corelaţie cu greutatea mărfii de manipulat. 
4.Eventualele defecţiuni ale dispozitivelor de manipulare sunt raportate cu promptitudine şefului 
de echipă. 
 
Tipul mărfurilor de manipulat:  

 solide,  

 lichide,  

 gazoase;  

 alimentare,  

 nealimentare;  

 periculoase,  

 toxice,  

 explozibile etc. 
 
MANIPULAREA MĂRFURILOR PE SUPRAFEŢE ŞI ÎN DEPOZITE 
 
1. Utilizează scule şi dispozitive pentru manipularea mărfurilor 
1.1.Sculele şi dispozitivele sunt utilizate corelânduse particularităţile acestora cu greutatea şi 
forma sarcinii de manipulat. 
1.2.Manevrarea sculelor şi dispozitivelor se realizează conform prevederilor documentaţiei 
tehnice. 
1.3.Sculele şi dispozitivele sunt utilizate corect şi cu atenţie, evitându-se degradarea acestora şi 
distrugerea mărfii manipulate. 
1.4.Defectele tehnice apărute în timpul utilizării sculelor şi dispozitivelor sunt raportate cu 
promptitudine persoanelor abilitate. 
 
2. Aplică procedurile de manipulare a mărfurilor 
2.1.Procedurile de manipulare a mărfii sunt aplicate combinat, pe parcursul aceluiaşi proces 
tehnologic. 



 

 

2.2.Procedurile de manipulare sunt aplicate diferenţiat, în funcţie de tipul ambalajelor şi 
conţinutul marcajelor existente pe acestea. 
2.3.Mărfurile sunt manipulate respectându-se regulile înscrise în normele tehnice specifice. 
2.4.Procedurile de manipulare sunt aplicate în funcţie de caracteristicile spaţiilor de depozitat. 
 
3. Formează sarcini unitare de încărcare/ descărcare 
3.1.Sarcinile unitare de încărcare/descărcare sunt formate cu discernământ, pentru asigurarea 
integrităţii mărfii de manipulat. 
3.2.Formarea sarcinilor unitare de încărcare/ descărcare se face ţinând cont de caracteristicile 
fizico-chimice ale mărfurilor manipulate. 
3.3.Sarcinile unitare sunt formate în corelaţie cu caracteristicile tehnice ale utilajelor utilizate. 
3.4.Sarcinile unitare de încărcare/descărcare sunt formate în concordanţă cu prevederile 
tehnologiilor de lucru. 
 
4. Stivuieşte mărfurile ambalate  
4.1.Mărfurile se stivuiesc folosind elemente de adaos pentru asigurarea stabilităţii şi integrităţii 
sarcinilor. 
4.2.Modul de stivuire este ales corect, în funcţie de tipul mărfurilor şi necesităţile de accesare a 
acestora. 
4.3.Stivuirea se realizează respectându-se tehnologia aferentă fiecărui tip de marfă. 
4.4.Marfa este stivuită fără a se depăşi capacitatea de portabilitate a suportului. 
4.5.Marfa este stivuită cu respectarea înălţimii de stivuire, pentru evitarea deteriorării acesteia 
datorită suprasarcinilor. 
4.6.Marfa este stivuită menţinându-se libere căile de acces din spaţiile de depozitare. 
 
5. Rujează mărfurile în vrac  
5.1.Mărfurile în vrac sunt rujate în funcţie de caracteristicile spaţiilor de depozitare disponibile. 
5.2.Mărfurile în vrac sunt rujate în funcţie de tipul şi particularităţile acestora. 
5.3.Marfa este rujată respectându-se capacitatea de portabilitate a suportului. 
5.4.Marfa este rujată respectându-se condiţia de funcţionalitate a spaţiilor utilizate. 
 
PARTICIPAREA LA MANIPULAREA MĂRFURILOR CU INSTALAŢII DE RIDICAT 
 
1. Realizează prinderea/ desprinderea sarcinilor în/ din dispozitivul de manipulare 
1.1.Prinderea/desprinderea sarcinilor în/din dispozitivul de manipulare se realizează cu 
dispozitive specifice pentru asigurarea siguranţei în timpul transportului. 
1.2.Prinderea se realizează avându-se în vedere echilibrul şi stabilitatea mărfurilor în 
dispozitivul de manipulare. 
1.3.Sarcinile sunt desprinse din dispozitivul de manipulare numai după asigurarea condiţiilor de 
stabilitate a mărfurilor. 
 
2. Execută codul de semnalizare  
2.1.Transmiterea semnelor din codul de semnalizare este realizată cu exactitate numai după ce 
marfa a fost prinsă/desprinsă ; 
2.2.Semnele din codul de semnalizare se execută în câmpul vizual al receptorului. 
2.3.Semnalizarea manevrelor instalaţiilor de ridicat se realizează standardizat, numai cu semne 
cuprinse în codul de semnalizare. 
 
3. Supraveghează sarcina aflată în dispozitivul de prindere în timpul transportului 
3.1.Echilibrul sarcinii este verificat înaintea transportului, prin efectuarea unei ridicări de 
încercare. 
3.2.Transportul sarcinii pe orizontală şi verticală se realizează după îndepărtarea prealabilă a 
persoanelor şi obstacolelor aflate în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat. 



 

 

3.3.Sarcina este supravegheată vizual pe tot traseul până la coborârea şi plasarea corectă a 
acesteia pe suprafaţa de aşezare. 
 
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE FINALIZARE A ETAPEI DE LUCRU 
 
1. Predă la magazie sculele şi dispozitivele folosite în etapa de lucru 
1.1.Sculele şi dispozitivele sunt predate la magazie în totalitate şi în bună stare de 
funcţionare. 
1.2.Sculele şi dispozitivele degradate sunt predate compartimentelor abilitate pentru 
remedierea acestora. 
1.3.Sculele şi dispozitivele folosite sunt predate în conformitate cu procedura internă. 
 
2. Asigură curăţenia la locul de muncă 
2.1.Curăţenia la locul de muncă este menţinută în permanenţă, prin utilizarea unor materiale şi 
substanţe specifice. 
2.2.Mijloacele de transport sunt curăţate după descărcarea mărfii în vederea creării condiţiilor 
de reluare a ciclului de lucru. 
2.3.Deşeurile şi gunoaiele rezultate la curăţarea locurilor de muncă sunt colectate şi depuse în 
locuri special amenajate. 
 
OBIECTIVE DE PERFORMANTA: 

 
 cunostinte si experienta; 
 abateri disciplinare; 
 reclamatii primite; 
 judecata si impactul deciziilor; 
 conditii de munca; 
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor; 
 integrare in echipa; 
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie; 
 defineşte rolul protecţiei muncii. 

 
CRITERII DE EVALUARE 

 

 Criteriul de evaluare  

1 Capacitatea de 
implementare 

Capacitatea de a pune eficient in practica 
solutiile proprii si pe cele dispuse pentru 
desfasurarea in mod corespunzator a 
activitatilor, pentru realizarea obiectivelor 

2 Capacitatea de a rezolva 
eficient problemele 

Capacitatea de a depasi obstacolele sau 
dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin 
identificarea solutiilor adecvate. 

3 Capacitatea de 
autoperfectionare si de 
valorificare a experientei 
dobandite 

Capacitatea de imbunatatire a rezultatelor 
activitatii curente prin punerea in practica a 
cunostintelor si abilitatilor dobandite 

4 Capacitatea de asumare a 
responsabilitatilor  

Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz, 
deficientele propriei activitati  si de a raspunde 
pentru acestea. 

5 Creativitate si spirit de 
initiativa 

Atitudine activa in solutionarea problemelor si 
realizarea obiectivelor prin identificarea unor 
alternative eficiente de rezolvare a acestor 
probleme 



 

 

6 Capacitatea de planificare si 
organizare a timpului de 
lucru 

Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si 
organiza timpul propriu pentru indeplinirea 
eficienta a sarcinilor. 

7 Capacitatea de a lucra in 
echipa 

Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-
si aduce contributia prin participare directa. 

8 Capacitatea de a lucra 
independent 

Capacitatea de a desfasura activitati pentru 
indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita 
coordonare, cu exceptia cazurilor in care 
activitatile implica luarea unor decizii care 
depasesc limitele de competenta. 

9 Capacitatea de gestionare 
eficienta a resurselor alocate 

Capacitatea de a utiliza rational si eficient 
resursele materiale financiare si informationale 
alocate. 

10 Integrarea morala si etica 
profesionala 

Intelegerea si respectarea principiilor de 
moralitate si etica socio-profesionala. 

 
CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 
 

o Program de lucru:   

 
 
 
Director,        Angajat, 

Am luat la cunostinta___________________ 
 
 
Am primit un exemplar_____________________ 

 


