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Obligațiuni (Atribuții) Sarcini de lucru 

1. Organizarea 

procesului și locului 

de lucru 

1.1 Participarea la instruiri în măsuri de securitate și sănătate în 

muncă și protecție anti-incendiară  

1.2 Îmbrăcarea echipamentului individual de protecție  

1.3 Preluarea schimbului de lucru 

1.4 Analizarea sarcinii și indicațiilor de lucru/proces 

1.5 Analizarea documentației tehnice (scheme electrice, desene 

tehnice, fișa sculei, desen de ansamblu etc.) 

1.6 Selectarea instrumentelor, sculelor și materialelor de lucru 

1.7 Coordonarea activităților de lucru cu superiorul și membrii de 

echipă 

1.8 Instalarea semnelor și marcajelor de informare/avertizare la 

locul de lucru  
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1.9 Informarea superiorului privind neregularitățile depistate  

1.10 Participarea la instruiri de perfecționare periodice la locul de 

lucru 

1.11 Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de lucru 

2. Efectuarea lucrărilor 

de lăcătușerie 

2.1 Debitarea materialelor 

2.2 Îndreptarea/netezirea materialelor 

2.3 Trasarea materialelor 

2.4 Îndoirea materialelor 

2.5 Efectuarea operațiunilor de găurire 

2.6 Zincarea materialelor 

2.7 Alezarea găurilor 

2.8 Efectuarea operațiunilor de filetare interioară și exterioară 

2.9 Nituirea materialelor 

2.10 Pilirea fațetelor, suprafețelor, racordurilor etc. 

2.11 Șlefuirea materialelor 

2.12 Lipirea firelor electrice  

2.13 Efectuarea lucrărilor de îmbinare (prin filet, știfturi, pană etc.) 

2.14 Confecționarea pieselor auxiliare (apărători, elemente de 

fixare, etc.) 

3. Instalarea utilajelor 

și echipamentelor de 

lucru mecanice, 

electrice, 

electronice, 

pneumatice și/sau 

combinate 

3.1 Dezambalarea utilajelor și echipamentelor de lucru 

3.2 Marcarea locului amplasării utilajelor și echipamentelor de lucru 

3.3 Amplasarea utilajelor și echipamentelor de lucru la locul 

exploatării   

3.4 Verificarea componenții utilajului conform documentației de 

însoțire 

3.5 Asamblarea componentelor utilajelor și echipamentelor de lucru 

3.6 Ajustarea poziției de funcționare a utilajelor și echipamentelor 

de lucru (pe axele X, Y, Z)  

3.7 Fixarea componentelor/echipamentelor de lucru   

3.8 Montarea rețelelor de alimentare cu energie electrică (cabluri, 

prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat etc.) 

3.9 Conectarea utilajelor și echipamentelor de lucru la sursa de 

energie electrică 

3.10 Montarea rețelelor pneumatice (furtunuri de aer, mufe etc.) 

3.11 Conectarea utilajelor și echipamentelor de lucru la sursa de 

aer comprimat 

3.12 Montarea cablurilor de comunicare (transfer de date între 

componentele utilajului) 

3.13 Conectarea cablurilor de comunicare cu componentele 

utilajelor 

3.14 Verificarea corectitudinii asamblării componentelor 

echipamentelor și utilajelor de lucru cu documentația tehnică  

4. Efectuarea lucrărilor 

de pornire și reglare 

a utilajelor și 

echipamentelor de 

lucru 

4.1 Verificarea integrității utilajelor și echipamentelor de lucru  

4.2 Verificarea funcționalității utilajelor și echipamentelor de lucru 

(zgomote atipice, mersul liber al părților mobile etc.)  

4.3 Calibrarea utilajelor și echipamentelor de lucru (prese, scule 

sertizoare, cuțite etc.) 

4.4 Setarea parametrilor specifici utilajelor și echipamentelor de 

lucru (adîncimea de presare, înălțimea de sertizare, presiunea 

de aer, temperatura etc.) 
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4.5 Efectuarea testului de capacitate a utilajelor și echipamentelor 

de lucru (lungimea de debitare / dezizolare, sudura, forța de 

smulgere, etanșeitatea etc.) 

4.6 Întocmirea raportului de capacitate a utilajului și echipamentului 

de lucru 

5. Configurarea 

utilajelor și 

echipamentelor 

electronice  

5.1 Setarea cardurilor electronice pentru utilajele și echipamentele 

de lucru (planșete/stații de verificare electrică) 

5.2 Modificarea configurației utilajelor și echipamentelor de lucru 

(adăugarea cardurilor electronice, adaptoarelor etc.) 

5.3 Setarea intrărilor și ieșirilor (input/output) pe utilajele și 

echipamentele de lucru  

5.4 Adăugarea senzorilor de intrare la utilaje și echipamente de 

lucru (de culoare, inductivi, infraroșii, encodere, piezo-senzori 

etc.) 

5.5 Setarea componentelor de protecție a utilajelor și 

echipamentelor de lucru  

5.6 Setarea aplicațiilor de lucru a utilajelor și echipamentelor din 

producție   

6. Întreținerea utilajelor 

și echipamentelor de 

lucru  

6.1 Generarea listei de mentenanță a utilajelor și echipamentelor 

de lucru 

6.2 Înregistrarea începutului/finalizării activității de mentenanță 

6.3 Inspectarea utilajelor și echipamentelor de lucru (vizual, 

măsurări, încercări etc.) 

6.4 Curățarea componentelor utilajelor și echipamentelor de lucru 

(spălarea, aspirarea etc.) 

6.5 Înlocuirea filtrelor (de aer, ulei etc.)   

6.6 Verificarea nivelului de ulei (mașini de debitare, sistemul 

pneumatic etc.) 

6.7 Lubrifierea suprafețelor de alunecare, rulmenților 

6.8 Verificarea scurgerilor (aer, uleiuri alte lichide tehnice) 

6.9 Verificarea gradului de uzură a componentelor mecanice 

6.10 Verificarea presiunii în sistemele pneumatice 

6.11 Verificarea garniturilor de etanșare și protecție  

6.12 Verificarea întinderii curelelor de transmisie  

6.13 Verificarea stabilității și blocării roților 

6.14 Verificarea jocului rulmenților, bucșelor, ghidajelor 

6.15 Verificarea prizei de pămînt și a întrerupătoarelor (de 

urgență/capăt, siguranță) 

6.16 Verificarea cablurilor, conexiunilor și contactelor electrice 

(izolare deteriorată, integritate) 

6.17 Verificarea integrității și funcționalității senzorilor, butoanelor 

de operare (start/stop, oprire de urgență) 

6.18 Verificarea securității electrice a utilajelor și echipamentelor 

de lucru (curenții de scurgere, rezistența izolației și 

conductorului de protecție) 

6.19 Marcarea firelor, cablurilor și echipamentelor electrice 

6.20 Verificarea etichetelor mijloacelor de avertizare 

6.21 Monitorizarea indicilor dispozitivelor de măsură și control ale 

utilajelor și echipamentelor de lucru 
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7. Repararea utilajelor 

și echipamentelor de 

lucru  

7.1 Colectarea probelor de determinare a capacității utilajelor și 

echipamentelor de lucru (debitarea firelor, sertizarea, sudura, 

etanșeitatea etc.) 

7.2 Analizarea neregularităților constatate în procesul de 

exploatare 

7.3 Identificarea defecțiunii pieselor și subansamblurilor prin 

comparație cu parametrii tehnici 

7.4 Determinarea modului de intervenție 

7.5 Compilarea listei necesarului pentru lucrările de reparație 

7.6 Înlăturarea defectelor reparabile (filetare, lipire, rectificare etc.) 

7.7 Restabilirea circuitelor electrice (lipirea firelor electrice) 

7.8 Înlocuirea pieselor uzate sau cu defect (bucșe, rulmenți, 

ghidaje, curele, garniturilor de protecție și etanșare) 

7.9 Înlocuirea componentelor electrice si/sau electronice (cabluri, 

plăci, siguranțe, cuplaje, senzori etc.) 

7.10 Înlocuirea componentelor pneumatice și electropneumatice 

(cilindre, supape, garnituri etc.) 

7.11 Ajustarea parametrilor specifici utilajelor și echipamentelor de 

lucru (adîncimea de presare, înălțimea de sertizare, 

presiunea de aer, temperatura etc.) 

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 Deconectarea echipamentului de la sursa de energie electrică, 

aer comprimat 

8.4 Curățarea locului, utilajului și instrumentului de lucru 

8.5 Remiterea utilajelor, instrumentelor, materialelor neutilizate și 

echipamentelor de lucru la depozit 

8.6 Evacuarea deșeurilor în locuri special amenajate 

8.7 Documentarea lucrărilor efectuate (de mentenanță, reparație) 

8.8 Raportarea către superior asupra lucrului efectuat 

8.9 Predarea schimbului de lucru 

 

 

I. Calități personale și profesionale 

 

1. Dexteritate manuală 

2. Acuitate vizuală și auditivă 

3. Disciplinat la locul de muncă 

4. Respectuos în relații cu colegii 

5. Bine organizat 

6. Meticulos  

7. Punctual 

8. Grijuliu față de patrimoniul întreprinderii 

9. Capacitate sporită de concentrare 

10. Reacție rapidă 

11. Precaut 

12. Consecvent în realizarea activităților de lucru 

13. Responsabil 

14. Dornic să învețe lucruri noi 
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15. Gîndire rațională, spațială 

16. Dispus să lucreze independent 

 

II. Cunoștințe și capacități profesionale 

 

1. Măsurile de securitate și sănătate în muncă 

2. Cunoștințe de bază în electrotehnică 

3. Cunoștințe de bază în electronică 

4. Cunoștințe de bază în mecanică 

5. Cunoștințe de bază în pneumatică 

6. Metode și procedee de prelucrare a materialelor 

7. Regulamentul întreprinderii 

8. Instrumente și aparate de măsură și control 

9. Norme internaționale de protecție a aparatelor și circuitelor electrice 

10. Procesul tehnologic de reparare și întreținere a utilajelor industriale 

11. Capacitatea de utilizare a PC 

12. Capacitatea de lucru în echipă 

13. Capacitatea de a învăța lucruri noi 

14. Capacitatea de încadrare în termeni limită 

15. Comunicare tehnică și profesională 

 

III. Instrumente, utilaje și materiale 

 

1. Motoare electrice 

2. Convertoare de frecvență 

3. Servocontrolere 

4. Transformatoare electrice 

5. Utilaje și echipamente tehnologice 

(prese, mașini de debitat, stații de 

verificare, conveiere etc.) 

6. Aparate de măsură și control 

(multimetre, voltmetre, ampermetre, 

contoare, termometre, manometre, 

dinamometre, frecvențmetre etc.) 

7. Aparate electrice (butoane, relee, 

contactoare magnetice etc.) 

8. Aparate de protecție a circuitelor 

electrice (întrerupătoare automate, 

siguranțe fuzibile, relee termice, 

întrerupătoare diferențiale etc.) 

9. Dispozitive electronice (plăci 

electronice, componente pasive și 

active ale circuitelor electronice, 

senzori etc.) 

10. Mecanisme și organe de mașini 

(reductoare, roți dințate, curele, 

lanțuri, ghidaje, arbori și axe, 

rulmenți etc.) 

11. Componente pneumatice (supape, 

cilindre, regulatoare de presiune 

etc.) 

12. Instrumente manuale (șurubelnițe, 

clești, cuțit, chei, colțari, rigle, 

ciocane, pile etc.) 

13. Mașină de găurit 

14. Polizor unghiular 

15. Echipamente de lucru și protecție 

(mănuși, ochelari, covor dielectric, 

salopetă, scurtă etc.) 

16. Stații de lipit 

17. Ferestrău pentru metal 

18. Șubler 

19. Indicator de tensiune 

20. Cabluri electrice și de comunicație 

21. Furtunuri pentru aer comprimat 

22. Lubrifianți 

23. Lavete 

24. Solvenți 

25. Piese de fixare (șuruburi, piulițe 

etc.) 

26. Trusă medicală 

27. Mijloace pentru curățare (mătură, 

făraș, aspirator etc.) 
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IV. Tendințe de viitor și preocupări 

 

1. În rezultatul automatizării proceselor de lucru se reduc operațiunile de prelucrare manuală, 

respectiv și numărul muncitorilor implicați în procesul de producere. În același timp, crește 

considerabil numărul de muncitori calificați să efectueze lucrări de întreținere si reparație 

a utilajelor si echipamentelor tehnologice moderne. 

 

2. Utilizarea pe scară largă a utilajelor inteligente și PLC-urilor (controlere logice 

programabile) va spori necesitatea de muncitori calificați în domeniu, ceea ce va solicita 

modernizarea programelor de formare profesională și ca urmare extinderea duratei de 

instruire de la 1 an la 2 ani de studii, începînd cu vîrsta de 16 ani. 

 

3. Tinerii muncitori, formați prin intermediul sistemului educațional dual, din prima zi se 

încadrează în activitatea întreprinderii și nu necesită timp pentru adaptare la condițiile de 

lucru și familiarizare cu utilajele și echipamentele din cadrul acesteea. Ca urmare, 

întreprinderile ce vor practica instruirea duală vor înregistra economii la capitolul resurse 

umane, materiale și de timp. 


