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Descrierea ocupaţiei 
 

 

 

Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi 

calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite. 

 

Montatorul subansamble realizează lucrări de asamblare a componentelor pentru obţinerea unei 

game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite, cu diferite scule şi dispozitive. 

 

Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerea 

utilajelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din atelierele de montaj. 

 

Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă, a procedurilor de urgenţă şi reducerea factorilor de risc. 

 

În afară de aceste norme, montatorul subansamble trebuie să respecte procedurile de asigurare a 

calităţii lucrărilor executate şi a normelor de protecţie a mediului. 

 

Executarea operaţiilor de asamblare (asigurarea componentelor, asamblarea propriu-zisă, depozitarea 

pieselor/subansamblelor) se face cu scule, dispozitive, instrumente de lucru, pe benzi de montaj. 

 

Pentru realizarea produsului finit montatorul subansamble îşi desfăşoară activitatea în ateliere special 

amenajate, în regim de bandă, dotate cu scule, dispozitive, utilaje, instalaţii şi echipamente: 

 Scule: cleşti pentru agrafare, pistolete pentru înşurubare, chei fixe, chei dinamometrice, 

şurubelniţe, etc. 

 Dispozitive şi utilaje de montare: dispozitive de prindere a subansamblelor, utilaje de 

preasamblare, maşini de asamblat, bandă de asamblare, linii de asamblare automată, prese, 

maşini de sudat prin rezistenţă, dispozitive de asamblare, etc. 

 

Principalele operaţii executate de montatorul subansamble sunt: montarea pe dispozitive, aşezarea 

componentelor, asamblarea componentelor, manipularea subansamblelor, etc.Pentru realizarea 

acestora montatorul trebuie să: 

- cunoască modul de utilizare şi respectarea documentaţiei tehnice şi de control ; 

- identifice vizual defectele de suprafaţă ale sculelor şi dispozitivelor; 

- urmărească parametrii de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice activităţii; 

- identifice defectele apărute la piesele de asamblat sau în funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor; 

- pregătească sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de 

asamblare; 

- regleze în vederea utilizării sculele şi instalaţiile/echipamentele cu care lucreaza; 

- participe cu operativitate la soluţionarea eventualelor disfuncţionalităţi constatate; 

 
Procesul de lucru în cazul unui montator subansamble este corespunzător activităţilor pe care le 

desfăşoară şi sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei. 
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Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: 

 

Realizarea subansamblelor pentru produsul final 

 

Realizarea produsului finit 

 

Depozitarea produsului finit 

 

 

Ocupaţia implică rezistenţă la condiţiile de lucru diferite (zgomot, vibraţii, variaţii de temperatură, 

lucru în picioare, lucru în poziţii dificile, lucru cu produse chimice, lubrifianţi, etc.). În procesul 

muncii montatorul subansamble trebuie să respecte standardele de protecţie a mediului şi de 

securitate şi sănătate în muncă cât şi normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de 

sănătate şi securitate ocupaţională. 
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Unităţile de competenţe cheie 
 

 

Titlul unităţii  1: Comunicare în limba oficială 

Titlul unităţii  2: Comunicarea în limbi străine 

 

Titlul unităţii  3: Competenţe de bază în 
matematică, ştiinţă, tehnologie 
 

Titlul unităţii  4: Competenţe informatice 
 

Titlul unităţii  5: Competenţa de a învăţa 
 

Titlul unităţii  6: Competenţe sociale şi civice 
 

Titlul unităţii  7: Competenţe antreprenoriale 
Titlul unităţii  8: Competenţa de exprimare 
culturală 
 

 

 

Cod de referinţă: 
 

Unităţi de competenţe generale 
 

 

Titlul unităţii  1: Aplicarea prevederilor legale 
referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de 
protecţie a mediului 
 

Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de 
calitate 
 

Titlul unităţii 4: Organizarea locului de muncă 

 

Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de 
lucru 

Cod de referinţă: 
 

Unităţi de competenţe specifice 
 

 

Titlul unităţii  1: Realizarea subansamblelor 
pentru produsul final 
 

Titlul unităţii  2: Realizarea produsului finit 
 

Titlul unităţii  3: Depozitarea produsului finit 
 

Cod de referinţă: 
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1.Calificarea 
 

Titlul calificării 
 
Montator subansamble 

Codul 

 

 

 

 
Nivelul calificării           2  

Unităţi obligatorii ( specifice) Codul Nivel Credite 

Realizarea subansamblelor pentru produsul final  2 
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Realizarea produsului finit  3 

Depozitarea produsului finit  1 

Unităţi obligatorii (generale)   

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 2 

Aplicarea normelor de protecţie a mediului  1 

Aplicarea procedurilor de calitate  2 

Organizarea locului de muncă  2 

Întreţinerea echipamentelor de lucru  2 

Unităţi obligatorii ( cheie )   

Comunicare în limba maternă  2 

Comunicare în limbi străine  1 

Competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie  2 

Competenţe informatice  1 

Competenţe de formator în meserie  2 

Competenţe sociale şi civice  1 

Spirit de iniţiativă şi idei concrete de progres  2 

Exprimare şi conştiinţă culturală  2 

Unităţi opţionale   

   

 
2.Descrierea calificării 
 
Scopul şi motivaţia calificării 

Nevoia de elaborare a standardului ocupaţional de montator subansamble a apărut ca o 

necesitate de calificare pentru cca. 5000 de salariaţi din Automobile Dacia care practică această 

ocupaţie.Menţionăm că nu există instruire şcolară pentru această ocupaţie şi de aici nevoia de a-i 

califica pe absolvenţii altor meserii sau fără calificare care lucrează în atelierele de montaj.  

Am primit solicitări şi de la unele societăţi comerciale care au angajaţi ce practică această 

ocupaţie (AUTOCHASSIS INTERNATIONAL ROMÂNIA ; JOHNSON CONTROLS 

ROMÂNIA ; RENAULT MECANICǍ ROMÂNIA ), ca urmare a experienţei Automobile Dacia în 

elaborarea unor standarde ocupaţionale ca : presator metale la rece, vopsitor industrial, sudor electric, 

operator montaj linii automate.  

Montatorul subansamble realizează lucrări de asamblare a componentelor pentru obţinerea 

unei game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite, cu diferite scule şi 

dispozitive. 

Competenţele  necesare unui montator subansamble pentru desfaşurarea activităţilor sunt: 
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  - să completeze diferiţi suporţi scrişi şi să fie capabil să comunice cu ierarhia şi membrii echipei; 

  - să respecte modul de operare şi timpii de ciclu stabiliţi; 

  - să respecte consemnele de securitate şi de mediu prescrise prin fişa de securitate sau fişa de 

operare din post; 

  - să verifice la debut şi la sfărşitul schimbului starea şi conformitatea utilajelor, sculelor şi 

dispozitivelor; 

  -  să verifice prezenţa şi conformitatea componentelor precum şi calitatea produselor realizate; 

  - să facă propuneri de ameliorare pe postul său; 

Executarea operaţiilor de asamblare (asigurarea componentelor, asamblarea propriuzisă, 

depozitarea pieselor/subansamblelor) se face cu scule, dispozitive, instrumente de lucru, pe benzi de 

montaj.     

Principalele operaţii executate de montatorul subansamble sunt: montarea pe dispozitive, 

aşezarea componentelor, asamblarea componentelor, manipularea subansamblelor, etc.Pentru 

realizarea acestora montatorul trebuie să: 

- cunoască modul de utilizare şi respectarea documentaţiei tehnice şi de control ; 

- identifice vizual defectele de suprafaţă ale sculelor şi dispozitivelor; 

- urmărească parametrii de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice 

activităţii; 

- identifice defectele apărute la piesele de asamblat sau în funcţionarea utilajelor şi 

instalaţiilor; 

- pregătească sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de 

asamblare. 

 

Cunoştinţe anterioare necesare/Condiţii de acces/ Ruta de progres. 
 

Pentru a participa  la cursul de calificare profesională în ocupaţia de montator subansamble, 

solicitantul trebuie să aibă : 

- minim şcoala generală ; 

- apt medical pentru practicarea ocupaţiei. 

După obţinerea certificatului de calificare de montator subansamble (nivel 2 de calificare), 

poate urma cursurile de calificare de nivel 3 (conform cerinţelor de studii) în ocupaţii ca : 

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician electromecanic, tehnician transporturi sau 

în ocupaţii cu competenţe asemănătoare : montator electromecanic, lăcătuş mecanic, lăcătuş 

montator, operator calitate flux. 

 

Explicarea regulilor calificării. 
  Pentru dobândirea certificatului de calificare unităţile specifice trebuie să întrunească în 

întregime cerinţele calificării. 

Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) 
Cerinţele legislative specifice ( dacă este cazul) 
Documente eliberate de organisme de reglementare ( dacă este cazul) 
 

 

 

 

 



8/29 

1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de 
urgenţă 

(unitate generală) 

Cod de referinţă 

Descriere a unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale, 

referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării 

de prim ajutor şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

2 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare 
din punctul de vedere 
al atitudinilor necesare 

1. Aplică 
prevederile 
legale, 
referitoare la 
sănătatea şi 
securitatea în 
muncă 

1.1 Prevederile NSSM sunt aplicate în urma însuşirii acestora prin 

participarea la instruiri periodice, pe teme specifice locului de 

muncă. 

 

1.2 Prevederile NSSM sunt aplicate utilizând echipamentul 

individual de lucru şi protecţie, specific activităţilor de la locul de 

muncă, conform prevederilor legale. 

 

1.3 Prevederile NSSM sunt aplicate prin verificarea mijloacelor de 

protecţie şi intervenţie, în ceea ce priveşte starea lor tehnică şi modul 

de păstrare, conform cu recomandările producătorului şi adecvat 

procedurilor şi instrucţiunilor de lucru specifice. 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- NSSM si pentru situaţii de 

urgenţă. 

 

- legislaţia şi procedurile de 

lucru specifice locului de 

muncă. 

Situaţiile de pericol sunt 

identificate şi analizate 

cu atenţie. 

 

 

Situaţiile de pericol, care 

nu pot fi eliminate 

imediat, sunt raportate 

cu promptitudine 

superiorului ierarhic  şi 

/sau,  în funcţie de 

situaţie, persoanelor 

abilitate.  
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2.Rezolvă 
situaţiile de 
urgenţă 

2.1Situaţiile de urgenţă se rezolvă prin identificarea şi analizarea 

promptă a acestora, în vederea eliminării imediate.  

 

2.2 Situaţiile de urgenţă ,care nu pot fi eliminate imediat se rezolvă 

prin raportarea acestora şefului ierarhic sau persoanelor abilitate să 

ia măsuri.  

 

 

 

 

- instrucţiunile specifice 

locului de muncă. 

 

- specificul locului de 

muncă. 

 

 

- normele de prim ajutor şi 

procedurile de urgenţă. 

 

 

Înlăturarea factorilor de 

risc este făcută cu 

promptitudine şi 

responsabilitate. 

 

 

În caz de accident, sunt 

respectate cu stricteţe 

procedurile specifice 

privind comunicarea 

accidentelor. 

 

 

Măsurile de prim ajutor 

sunt aplicate cu 

operativitate şi implicare. 

3.Reduce 
factorii de risc 

3.1 Reducerea factorilor de risc se realizează prin identificarea 

acestora în funcţie de particularităţile locului de muncă. 

 

3.2 Reducerea factorilor de risc se realizează prin raportarea acestora 

pe cale orală sau scrisă, pe suporţi specifici, conform procedurilor 

interne. 

 

3.3 Factorii de risc sunt reduşi prin înlăturarea lor, conform 

normelor şi reglementărilor în vigoare. 

 

4. Aplică 
procedurile de 
urgenţă şi de 
evacuare 

4.1 Aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare este realizată, în 

caz de accident, prin semnalarea accidentului  personalului 

specializat şi serviciilor de urgenţă. 

 

4.2 Măsurile de evacuare în situaţii de urgenţă sunt aplicate 

respectând legislaţia şi procedurile specifice. 

 

4.3 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate în funcţie de tipul 

accidentului. 

 

Gama de variabile: 
 

Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă, NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, ROI ( regulament de ordine 

interioară), plan de prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, etc. 

Riscuri: pericol de accidentare în timpul manevrării mijloacelor de lucru specifice locului de muncă, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, 

în timpul manevrării, proiectare de particule în special în ochi, pericol de lovire pe căi de acces, risc de alunecare, etc. 

Factori de risc: referitori la executant, mediul de lucru, procesul tehnologic, activităţile de realizat. 
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Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri, manevrări de piese cu risc, condiţii de luminozitate, ventilaţie, temperatură, etc. 

Situaţii de urgenţă: accidente, incendii, explozii, inundaţii, cutremure, etc. 

Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, locurile de depozitare a 

reperelor, ansamblelor şi subansamblelor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe 

posturi de lucru, condiţii de temperatură şi iluminare, etc. 

Mijloace de semnalizare: utilizate permanent – panouri, culori de securitate, pictograme, indicatoare de semnalare; utilizate ocazional – semnale 

luminoase, acustice, comunicare verbală, etc. 

Echipamentul individual de protecţie a muncii: salopete, mănuşi diverse, pantofi/bocanci de protecţie, veste pe culori, etc. 

Persoane abilitate: conceptor, metodist, şef unitate elementară de lucru, şef atelier, tehnician, responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă, medici, 

cadre medicale, pompieri, etc. 

Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă, etc. 

Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a 

persoanelor abilitate, etc. 

Tipuri de accidente: traumatisme, lovire, compresiune, alunecare, pătrundere corpuri străine în ochi, arsuri, etc. 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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2.Aplicarea normelor de protecţie a mediului 
(unitate generală) 

Cod de referinţă 

Descriere a unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului, în vederea aplicării corecte a normelor de 

protecţie a mediului, în scopul diminuării riscurilor de mediu. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

1 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Aplică 
normele de 
protecţie a 
mediului 

1.1 Aplicarea normelor de protecţie a mediului se realizează prin 

însuşirea acestora din instructaje periodice, specifice locului de 

muncă, pe tot parcursul executării lucrărilor. 

 

1.2 Aplicarea normelor de protecţie a mediului se face identificând 

adecvat situaţiilor de la locul de muncă, toate problemele de mediu 

asociate activităţilor desfăşurate. 

 

1.3 Aplicarea normelor de protecţie a mediului şi de utilizare a 

produselor chimice, se realizează evitându-se impactul nociv asupra 

mediului înconjurător zonei de lucru. 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- normele specifice de 

protectie a mediului. 

 

- legislaţia şi procedurile de 

lucru specifice locului de 

muncă. 

 

- proceduri interne şi 

legislaţie în vigoare. 

 

- legi, decrete, ordine, 

ordonanţe de urgenţă pentru 

produse chimice. 

 

Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite cu 

responsabilitate. 

 

Problemele de mediu 

asociate activităţilor 

desfăşurate sunt 

identificate cu atenţie. 

 

Eventualele riscuri ce pot 

afecta factorii de mediu 

de la locul de muncă, sunt 

anunţate cu 

promptitudine. 
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2.Acţionează 
pentru 
diminuarea 
riscurilor de 
mediu 

2.1 Diminuarea/eliminarea riscurilor de mediu se realizează prin 

identificarea şi analiza acestora, respectând legislaţia în vigoare. 

 

2.2 Diminuarea riscurilor de mediu este realizată prin manipularea şi 

depozitarea reziduurilor rezultate din activităţile de la locul de 

muncă, conform procedurilor interne, fără afectarea mediului 

înconjurător. 

 

2.3 Diminuarea riscurilor de mediu este realizată prin aplicarea de 

măsuri reparatorii ale mediului înconjurător, evitând agravarea unei 

situaţii deja create, în conformitate cu procedurile de urgenţă.  

 

 

 

 

- instrucţiunile specifice 

locului de muncă. 

 

- specificul locului de 

muncă. 

 

 

- normele de prim ajutor şi 

procedurile de urgenţă. 

 

 

Intervenţia pentru 

aplicarea de măsuri 

reparatorii se desfăşoară 

corect, cu operativitate. 

 

Identificarea situaţiilor în 

care se pot produce 

pierderi  necontrolate de 

resurse naturale se face cu 

atenţie şi simţ de 

răspundere. 3. Acţionează 
pentru 
diminuarea 
consumului de 
resurse 
naturale 

3.1 Diminuarea consumului de resurse naturale este realizată prin 

utilizarea resurselor naturale în mod judicios, în funcţie de specificul 

locului de muncă.  

 

3.2 Pentru diminuarea consumului de resurse naturale se acţionează 

în mod permanent, conform procedurilor specifice. 

 

3.3 Diminuarea consumului de resurse naturale se realizează prin 

aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile 

adecvat specificului activităţilor derulate. 

 

 

 
Gama de variabile: 
 

Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului, norme de protecţia mediului, ROI ( regulament de ordine interioară), fişa postului, proceduri 

interne specifice locului de muncă, tematică, instruiri, etc. 

Factori de mediu: apă, aer, sol, etc. 

Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc. 

Factori de risc ce acţionează asupra mediului:  

- chimici: substanţe toxice, inflamabile, corozive; 

- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice, mişcări funcţionale ale echipamentelor (benzi de montaj), deplasări ale mijloacelor de 
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producţie (alunecare, rostogolire, răsturnare, etc); 

 

- termici; 

- electrici; 

- biologici; 

- gaze. 

 

Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni interne, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru. 

Persoane abilitate: conceptor, metodist, şef unitate elementară de lucru, şef atelier, tehnician, responsabili de mediu, pompieri, etc. 

Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă, etc. 

Resurse naturale : apă, gaze, sol, resurse energetice, etc. 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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3.Aplicarea procedurilor de calitate 
(unitate generală) 

Cod de referinţă 

Descriere a unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului, pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale 

lucrărilor specifice, prin aplicarea corectă a procedurilor tehnice de asigurare a calităţii în vederea 

eliminării/remedierii neconformităţilor. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

2 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Identifică 
cerinţele de 
calitate 
specifice 

1.1 Identificarea cerinţelor de calitate specifice se realizează prin 

studierea prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor, din 

documentaţia tehnică. 

 

1.2 Cerinţele de calitate specifice sunt identificate pentru fiecare 

activitate desfăşurată, pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice şi 

procedurile de control. 

 

1.3 Identificarea  normelor de calitate se face conform 

reglementarilor privind abaterile şi toleranţele admisibile la 

operaţiile tehnologice de execuţie. 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Proceduri de lucru şi de 

control pentru asamblări. 

 

- Funcţionarea şi utilizarea 

SDV-urilor specifice 

montării. 

 

- Norme tehnice specifice 

montării, referitoare la 

cerinţele de calitate impuse. 

 

 

Cerinţele de calitate sunt 

identificate cu atenţie şi 

responsabilitate. 

 

Procedurile tehnice de 

asigurare a calităţii sunt 

aplicate cu corectitudine 

şi rigurozitate. 

 

Verificarea calităţii 

lucrărilor executate şi 

remedierea deficienţelor 

se realizează cu simţ de 

răspundere. 
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2.Aplicarea 
procedurilor 
de asigurare a 
calităţii 

2.1 Procedurile de asigurare a calităţii sunt aplicate în funcţie de 

tipul lucrărilor de executat. 

 

2.2 Procedurile de asigurare a calităţii se aplică pe întreaga perioadă 

de derulare a lucrărilor, în vederea asigurării cerinţelor de calitate 

impuse . 

 

2.3 Aplicarea procedurilor de asigurare a calitaţii se face în 

concordanţă cu cerinţele calitative specifice din documentaţia 

tehnică.  

 

 

 

- Utilizarea aparatelor de 

măsură şi control precum şi 

a machetelor de control/ 

simulatoare. 

 

 

- Analizarea calităţii 

lucrărilor de îmbinări 

demontabile şi 

nedemontabile şi sisteme de 

toleranţă. 

 

 

Eliminarea 

neconformităţilor  se 

realizează cu atenţie şi 

operativitate. 

 

 

 

3. Asigură 
calitatea 
lucrărilor 
executate 

3.1 Calitatea lucrărilor executate este asigurată pentru toate 

operaţiile, utilizând SDV-uri specifice. 

 

3.2 Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt asigurate prin 

compararea calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de 

tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. 

 

3.3 Calitatea lucrărilor executate este asigurată în funcţie de tipul 

lucrărilor şi caracteristicile tehnice urmărite. 

 

 

4. Elimină 
neconformităţi
le 

4.1 Neconformităţile identificate sunt eliminate prin depistarea şi 

înlaturarea cauzelor care le generează. 

 

 

4.2 Eventualele defecte constatate sunt eliminate permanent, pe 

întreg parcursul derulării lucrărilor. 

 

 

4.3 Eliminarea neconformităţilor se realizează în raport cu 

procedurile de calitate. 
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Gama de variabile: 
 

Cerinţe de calitate: caiete de sarcini, norme interne, criterii şi reglementări interne şi naţionale, standarde tehnice, alte specificaţii, etc. 

Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate, aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii, verificarea calităţii lucrărilor 

executate, remedierea neconformităţilor. 

Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru, specificaţii tehnice, etc. 

Calitatea execuţiei se referă la: calitate material, compoziţie chimică, caracteristici tehnice, aspect, formă, dimensiun, fiabilitate. 

Metode de verificare a calităţii execuţiei : vizual, dimensional, probe încercări statice şi dinamice, analiză chimică, defectoscopie nedistructivă, etc 

Defecte posibile: abateri dimensionale şi de aspect, vicii ascunse ale materialelor, calitatea necorespunzătoare a componentelor, căderi neprevăzute 

în timpul încercărilor, etc  

Caracteristici tehnice urmărite: Corectitudinea execuţiei din punct de vedere al formei, aspectului şi calităţii subansamblelor şi ansamblelor. 

Dispozitive/verificatoare pentru control şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate: scule, dispozitive de montaj şi de control, maşini de strâns, chei 

fixe, chei dinamometrice, bancuri de probe, cabine de control tridimensional, bancuri cu role pentru măsurarea distanţei de frânare, cabine de probă 

pentru măsurarea comportamentului la impact, etanşeitate , habitabilitate, etc 

Persoane abilitate: conceptor, metodist,analist de calitate, auditor calitate, şef unitate elementară de lucru, şef atelier, tehnician, etc. 

Cauze care generează defecte : materiale necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, SDV-uri necorespunzătoare, documentaţie 

incompletă, diverse erori umane, etc. 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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4.Organizarea locului de muncă 
(unitate generală) 

Cod de referinţă 

Descriere a unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului, în a asigura condiţiile optime de desfăşurare a 

activităţilor la locul de muncă, în funcţie de specificul operaţiilor tehnologice de realizat. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

2 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Identifică 
locul de muncă 

 

1.1 Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în 

vedere toate aspectele care scot în evidenţă modul de desfăşurare a 

activităţilor şi de realizare al operaţiilor. 

 

 

1.2 Spaţiul de derulare al activităţilor este identificat respectând 

normele din domeniu, funcţie de tipul operaţiei efectuate şi de 

metoda de lucru utilizată. 

 

 

1.3 Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt identificate  în 

corelaţie cu metoda de lucru dată de prevederile documentaţiei. 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Prevederile documentaţiei 

pentru operaţiile ce trebuiesc 

efectuate. 

 

- Metoda de lucru. 

 

- Noţiuni de desen tehnic. 

 

- Utilajele şi SDV-urile 

utilizate, capacitatea de 

identificare a stării acestora. 

 

Particularităţile locului de 

muncă sunt identificate cu 

atenţie. 

 

Aprovizionarea locului de 

muncă cu SDV-urile 

necesare este făcută cu 

operativitate. 

 

Starea utilajelor şi 

echipamentelor de lucru 

este verificată cu 

responsabilitate. 
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2.Identifică 
mijloacele de 
muncă 
necesare 

 

2.1 SDV-urile sunt identificate conform documentaţiei şi a fişelor cu 

planificarea reviziilor/ intervenţiilor actualizate. 

 

 

2.2 Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în 

vedere activităţile şi operaţiile ce trebuiesc efectuate.  

 

 

 

 

- Piesele şi subansamblele 

utilizate în operaţiile de 

montaj ce trebuiesc 

executate. 

 

 

- Programarea producţiei 

 

 

- Metoda 5S. 

 

 

 

 

 

Deşeurile rezultate din 

activităţile desfăşurate 

sunt recuperate cu atenţie. 

 

Curăţenia la locul de 

muncă este efectuată cu 

meticulozitate. 3.Efectuează 
curăţenia la 
sfârşitul 
programului 
de lucru 

 

3.1 Efectuarea curăţeniei la sfârşitul programului de lucru este 

realizată prin depozitarea ordonată a deşeurilor rezultate în locuri 

special amenajate. 

 

3.2 Curăţenia este efectuată asigurându-se cadrul necesar pentru 

realizarea operaţiilor în condiţii de siguranţă şi igienă. 

 

3.3 Curăţenia este efectuată aplicând  metodele adecvate în corelaţie 

cu starea frontului de lucru. 

 

 
 
Gama de variabile: 
 

Particularităţile locului de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, număr posturi. 

Aspecte relevante: spaţiul de lucru, spaţiul de depozitare al pieselor şi subansamblelor, căi de acces, puncte de aprovizionare cu piese şi 

subansamble, locuri de depozitare a deşeurilor, surse de curent de aer comprimat, de gaz metan, etc. 

Mijloace de muncă: piese şi subansamble specifice tipului de operaţii efectuate, scule, unelte, dispozitive, utilaje, etc. 

Piesele şi subansamblurile: în conformitate cu documentaţia tehnică. 

Tipul lucrărilor de executat: identifică mijloacele de muncă necesare, aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă şi SDV-urile 

necesare, asigură mentenanţa preventivă, efectuează curăţenia la finalul programului de muncă. 

Starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare,etc.   

Metode de curăţenie : degajarea de materiale nefolosite şi deşeuri, măturare, îndepărtare gunoaie, etc 

Scule şi unelte pentru curăţenie : mături, perii, materiale de întreţinere şi curăţenie, etc 
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Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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5.Întreţinerea echipamentelor de lucru 
(unitate generală) 

Cod de referinţă 

Descriere a unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului, în a asigura condiţiile optime de desfăşurare a 

activităţilor la locul de muncă, în funcţie de specificul operaţiilor tehnologice de realizat. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

2 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Verifică 
starea SDV-
urilor 
/utilajelor de 
bază 

1.1 Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată conform 

instrucţiunilor de lucru sau cu o anumită frecvenţă conform 

procedurilor speciale. 

 

1.2 Verificarea stării SDV-rilor/utilajelor de bază se realizează 

utilizând machete de control, echipamente specifice, urmărind 

parametrii funcţionali. 

 

1.3 Starea SDV-urilor/utilajelor de bază este verificată avându-se în 

vedere scurtarea timpului de staţionare prin remedierea deficienţelor 

în timp util. 

 

1.4 SDV – urile care nu se pot remedia se repară /înlocuiesc. 

 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Modul de utilizare şi 

scopul SDV –ului sau 

utilajului în procesul de 

montaj. 

 

- Principiul de funcţionare al 

mijloacelor de lucru. 

 

- Parametrii funcţionali şi 

instrucţiuni de exploatare a 

utilajelor şi SDV-urilor. 

 

 

 

Starea SDV-urilor/ 

utilajelor de bază este 

verificată cu atenţie. 

 

Funcţionarea 

necorespunzătoare a 

mijloacelor de lucru se 

semnalează ierarhiei cu 

operativitate. 

 

Procedurile de 

mentenanţă specifice sunt 

aplicate cu 

responsabilitate . 
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2.Aplică 
procedurile de 
mentenanţă 
specifice 

2.1 Procedurile de mentenanţă specifice sunt aplicate având în 

vedere menţinerea duratei de funcţionare a SDV-urilor/utilajelor în 

procesul de fabricaţie. 

 

2.2 Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de siguranţă, 

în funcţie de tipul echipamentului. 

 

2.3 Aplicarea procedurilor de mentenanţă se face în concordanţă cu 

cerinţele de calitate  şi întreţinere impuse de producător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gama de variabile: 
Aspecte relevante: spaţiul de lucru, spaţiul de depozitare al pieselor de uzură, căi de acces, etc. 

Mijloace de muncă: utilaje,instalaţii, aparate, scule, unelte, dispozitive, etc. 

Piesele de uzură (consumabile): în conformitate cu documentaţia tehnică. 

Tipul lucrărilor de executat: identifică mijloacele de muncă necesare, asigură mentenanţa preventivă, aprovizionează cu piese de uzură şi materiale 

de întreţinere,  efectuează curăţenia utilajului/ SDV –urilor la finalul programului de muncă. 

Starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare,etc.   

Documentaţia de întreţinere : cărţi tehnice, instrucţiuni de exploatare şi întreţinere, proceduri interne de întreţinere, de manipulare şi de depozitare 

SDV-uri. 

Materiale pentru întreţinere: truse de scule, produse de curăţare- degresare, vaselină, uleiuri, mături, perii, lavete, etc. 

Persoane abilitate : conceptor, metodist, specialist mentenanţă, tehnician, şef UEL, etc. 

 

 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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1.Realizarea subansamblelor pentru produsul final 
(unitate specifică) 

Cod de referinţă 

Descrierea unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare montatorului subansamble de a efectua diferite operaţii de 

montare a subansamblelor, respectând procedurile de calitate specifice. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

2 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Pregăteşte 
piesele/ 
componentele 
necesare 
montării 

1.1 Pregătirea pieselor/componentelor în vederea montării este 

realizată respectând documentaţia tehnică şi procedurile de lucru. 

 

1.2 Piesele/componentele se pregătesc în vederea montării în 

conformitate cu tehnologia de execuţie şi succesiunea operaţiilor. 

 

1.3 Piesele/componentele necesare montării sunt pregătite pentru 

montare şi printr-o verificare vizuală în scopul identificării 

eventualelor defecte de conformitate. 

 

1.4 Piesele/componentele sunt distribuite la diferite posturi de 

muncă în vederea asamblării. 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Documentaţia tehnică. 

 

- Cunoştinţe de bază privind 

tehnologia de asamblare a 

componentelor. 

 

- Tehnici de pregătire şi 

manipulare . 

 

 

 

Identificarea pieselor/ 

componentelor se face cu 

atenţie. 

 

Alegerea pieselor/ 

componentelor se face cu 

responsabilitate. 

 

Aprovizionarea postului 

de lucru se face cu 

operativitate. 
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2.Montează 
piesele/ 
componentele 
pe 
subansamble 

2.1 Piesele/ componentele sunt montate în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, folosind proceduri specifice. 

 

2.2 Montarea pieselor/ componentelor se execută conform 

procesului tehnologic folosind scule/dispozitive specifice operaţiilor 

prevăzute în fişa tehnologică. 

 

2.3 Piesele/componentele sunt montate respectând cerinţele de 

calitate impuse de normele şi procedurile de asigurare a calităţii. 

 

 

 

 

- Noţiuni  generale de desen 

tehnic. 

 

- Cunoştinţe privind 

utilizarea dispozitivelor, 

machetelor şi AMC –urilor. 

 

- Noţiuni privind tehnologia 

de asamblare şi remediere 

neconformităţi. 

 

 

 

Piesele/componentele 

sunt asamblate cu 

responsabilitate. 

 

Verificarea 

subansamblului realizat se 

face cu rigurozitate. 

 

 

Remedierea 

neconformităţilor se face 

cu atenţie şi operativitate. 

3.Verifică 
subansamblele 
realizate 

3.1 Verificarea subansamblului realizat este efectuată conform 

documentaţiei, prin control manual şi vizual, respectând cerinţele de 

calitate prevăzute. 

3.2 Verificarea subansamblelor se face cu instrumente de măsură 

uzuale şi verificatoare specifice, avizate metrologic. 

 

3.3 Verificarea subansamblelor este realizată prin efectuarea 

probelor finale de funcţionare. 

 

3.4 Subansamblele sunt verificate în vederea identificării celor 

neconforme, conform procedurilor de calitate. 

 

3.5 Subansamblele realizate sunt verificate prin efectuarea rodajelor. 

4.Remediază 
neconformităţi
le 

4.1 Remedierea eventualelor neconformităţi constatate se realizează 

conform procedurilor de lucru. 

 

4.2 Remedierea  neconformităţilor se execută în funcţie de tipul de 

lucrări efectuate şi caracteristicile tehnice urmărite. 

 

4.3 Remedierea neconformităţilor se face până la funcţionarea 

corectă a subansamblelor cu încadrarea în parametrii de funcţionare 

specifici/optimi. 
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Gama de variabile: 
Aspecte relevante: spaţiul de lucru, spaţiul de depozitare al pieselor/ componentelor, căi de acces, etc. 

Echipamente utilizate: utilaje de preasamblare,clipsat, sertizat, scule, chei dinamometrice, dispozitive de umplere, etc. 

Componentele/ Piesele necesare montării: repere din metal, aluminiu, mase plastice, cauciuc, cablaje de diferite tipuri, materiale textile, etc. 

Starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare,etc.   

Procedee de lucru utilizate: manuale (se folosesc chei şi scule), automatizate (cu dispozitive şi roboţi industriali), semiautomatizate. 

Verificatoare folosite: etaloane, calibre, şabloane, machete, dispozitive de control, standuri de sortare, încercare şi verificare, standuri inteligente de 

verificare, instalaţii de verificare presiune şi temperatură, sistem computerizat de verificare. 

Persoane abilitate : conceptor, metodist, specialist mentenanţă, tehnician, şef UEL, etc. 

 

 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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2.Realizarea produsului finit 
(unitate specifică) 

Cod de referinţă 

Descrierea unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare montatorului subansamble de a efectua diferite operaţii de 

montare a ansamblelor, respectând procedurile de calitate specifice. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

3 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Pregăteşte 
subansamble 
pentru 
produsul finit 

1.1 Pregatirea subansamblelor, în vederea montării pe produsul finit, 

se face în conformitate cu documentaţia tehnică şi procedurile de 

lucru. 

 

1.2  Subansamblele necesare pentru realizarea produsul finit se 

pregătesc în conformitate cu tehnologia de execuţie şi succesiunea 

operaţiilor. 

 

1.3 În timpul pregătirii subansamblelor pentru asamblare se face 

identificarea eventualelor defecte de conformitate prin verificare 

vizuală. 

 

1.4 Subansamblele pregătite sunt distribuite la posturile de muncă în 

vederea asamblării. 

 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Documentaţia tehnică. 

 

- Cunoştinţe de bază privind 

tehnologia de asamblare a 

componentelor. 

 

- Tehnici de pregătire şi 

manipulare . 

 

 

 

Identificarea 

subansamblelor se face cu 

atenţie. 

 

Alegerea subansamblelor 

se realizează cu 

responsabilitate. 

 

Aprovizionarea postului 

de lucru se face cu 

rigurozitate. 
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2.Montează 
subansamble 
pe produsul 
finit 

2.1 Subansamblele sunt montate pe produsul finit în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, după proceduri specifice. 

 

2.2 Montarea subansamblelor se face cu scule/dispozitive specifice 

operaţiei, conform fişei tehnologice. 

 

 

2.3 Subansamblele sunt montate în conformitate cu cerinţele de 

calitate impuse de normele de asigurare a calităţii. 

 

2.4 Produsul final montat este pregătit pentru probe.  

 

 

 

- Noţiuni  generale de desen 

tehnic. 

 

- Cunoştinţe privind 

utilizarea dispozitivelor, 

machetelor şi AMC –urilor. 

 

- Noţiuni privind tehnologia 

de asamblare şi remediere 

neconformităţi. 

 

 

 

Subansamblele sunt 

montate cu corectitudine. 

 

Verificarea produsului 

realizat se face cu atenţie. 

 

 

Remedierea 

neconformităţilor se face 

cu simţ de răspundere. 

3.Verifică 
produsul finit 

3.1 Verificarea produsului finit este realizată conform documentaţiei 

şi a cerinţelor de calitate prevăzute. 

 

3.2 Produsul finit se verifică pe bancuri de probe specifice.  

 

3.3 Produsele finite identificate cu neconformităţi sunt remediate.  

 

3.4 Efectuarea probelor statice şi dinamice a produsului finit se face 

conform procedurilor de asigurare a calităţii. 

 

 

4.Remediază 
neconformităţi 
ale produsului 
finit 

4.1 Remedierea eventualelor neconformităţi constatate se realizează 

conform procedurilor de lucru. 

 

4.2 Remedierea se execută în funcţie de tipul de lucrări efectuate şi 

caracteristicile tehnice urmărite. 

 

4.3 Remedierea neconformităţilor produsului finit se face până la 

încadrarea în parametrii de funcţionare. 
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Gama de variabile: 
Aspecte relevante: spaţiul de lucru, spaţiul de depozitare al pieselor/ componentelor, căi de acces, etc. 

Echipamente utilizate: utilaje de preasamblare,clipsat, sertizat, scule, chei dinamometrice, dispozitive de umplere, etc. 

Subansamblele şi piesele necesare montării: subansamble rezultate din unitatea specifică precedentă, repere din metal, aluminiu, mase plastice, 

cauciuc, cablaje de diferite tipuri, materiale textile, etc. 

Starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare,etc.   

Procedee de lucru utilizate: manuale (se folosesc chei şi scule), automatizate (cu dispozitive şi roboţi industriali), semiautomatizate. 

Verificatoare folosite: etaloane, calibre, şabloane, machete, dispozitive de control, standuri de sortare, încercare şi verificare, standuri inteligente de 

verificare, instalaţii de verificare presiune şi temperatură, sistem computerizat de verificare. 

Persoane abilitate : conceptor, metodist, specialist mentenanţă, tehnician, şef UEL, etc. 

 

 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 
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3.Depozitarea produsului finit 
(unitate specifică) 

Cod de referinţă 

Descrierea unităţii de competenţă: 
 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare montatorului subansamble pentru realizarea activităţilor de 

transport, depozitare şi asigurare cu piese/componente/subansamble pentru montajul produsului finit. 

 

 

 

NIVELUL UNITǍŢII 
 

1 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Efectuează 
transportul de 
subansamble/ 
ansamble între 
posturile de 
lucru 

1.1 Efectuarea transportului subansamblelor /ansamblelor, între 

posturile de lucru, se face după identificarea corespunzătoare a 

acestora. 

 

1.2 Subansamblele /ansamblele se transportă în punctele de lucru 

respectând procedurile specifice referitoare la manipularea, traseul şi 

securitatea în transport. 

 

1.3 Utilizarea echipamentelor de transport se efectuează funcţie de 

configuraţia pieselor, de dotarea atelierului şi a procedurilor de lucru 

interne. 

 

 

 

Persoana supusă evaluării 

demonstrează că ştie şi 

înţelege: 

 

- Modul de funcţionare a 

echipamentelor, instalaţiilor 

şi dispozitivelor specifice de 

manipulare şi aşezare, 

parametrii şi modul de 

funcţionare. 

 

 

 

- Proceduri tehnice privind 

utilizarea instalaţiilor de 

ridicat sub incidenţa ISCIR. 

 

- Norme specifice de SSM. 

 

 

 

Identificarea 

subansamblelor / 

ansamblelor se face cu 

responsabilitate. 

 

Transportul, aşezarea, 

fixarea, încărcarea/ 

descărcarea se fac în 

siguranţă si cu atenţie. 
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2.Transportă 
produsul finit 
în spaţiile 
special 
amenajate. 

2.1 Transportul produselor finite în spaţii special amenajate se face 

în funcţie de configuraţia lor ( dimensiuni, gabarit, greutate). 

 

2.2 Transportul produselor finite în spaţii special amenajate se face 

prin aşezarea/ fixarea acestora conform documentaţiei tehnice. 

 

2.3 Produsele finite se depozitează şi stochează conform 

programului de livrare. 

 

- Modul de manipulare a 

dispozitivelor specifice 

pentru aşezarea şi fixarea 

pieselor, parametrii şi modul 

de utilizare. 

 

- Proceduri şi instrucţiuni de 

lucru privind aşezarea, 

fixarea, depozitarea şi 

ambalarea produselor. 

 

 

 

Utilizarea echipamentelor 

de transport se face cu 

simţ de răspundere. 

 
 
Gama de variabile: 
Aspecte relevante: spaţiul de lucru, spaţiul de depozitare al pieselor/ componentelor şi produselor finite, căi de acces, etc. 

Echipamente utilizate: utilaje de transport, manipulare, depozitare, etc. 

Starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare,etc.   

Procedee de lucru utilizate: manuale (se folosesc transpaleţi şi cărucioare), automatizate (cu benzi transportoare, maşini mobile pentru transporturi 

interioare). 

Persoane abilitate : conceptor, metodist, specialist mentenanţă, tehnician, şef UEL, etc. 

 

 

 

Tehnici de evaluare recomandate: 
 

- teoretice (test scris, test oral);  

- practice (observare în condiţii reale de muncă, observare în condiţii simulate), rapoarte de la terţi. 

 

 

 

 

 


