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Descrierea ocupaţiei 
 
 
 
 
Ocupaţia Confecţioner cablaje auto presupune competenţele necesare realizării unei game 
variate de cablaje auto, prin procedee diferite şi utilizând echipamente special concepute. 
 

Pentru realizarea responsabilităţilor specifice, confecţionerul cablaje auto trebuie să dea 
dovadă de: 

  Capacitate de a interpreta scheme / desene şi de a de a construi circuitul firelor pe baza 
acestora; 

  Capacitate de a aplica proceduri specifice de sertizare, lipire, izolare, montare a învelişului 
de protecţie, etichetare etc. 

  Capacitate de a identifica vizual eventualele defecte, în vederea remedierii acestora în cel 
mai scurt timp;  

  Eficienţă în mânuirea cablajelor realizate, fără suprasolicitarea acestora şi fără a determina 
defecte specifice de mânuire; 

  Bună acuitate vizuală, îndemânare şi atenţie 

 

Confecţionerul cablaje auto trebuie să aplice cunoştinţe referitoare la: 

  procedee specifice de realizare a cablajelor auto; 

  standarde şi cerinţele de calitate referitoare la ansamblurile confecţionate; 

  cerinţele de calitate ale materialelor utilizate; 

  utilizarea de echipamente specifice; 

  instrucţiuni de lucru şi norme de securitate aplicabile la echipamentele utilizate. 
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 

 

Domeniu de 
competenţă 

Nr. 
crt. Titlul unităţii 

1 Comunicarea interactivă la locul de muncă FUNDAMENTALE 
 2 Lucrul în echipă 

3 Organizarea locului de muncă 

4 Aplicarea procedurilor de calitate GENERALE PE 
DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 5 Aplicarea normelor de securitatea şi sănătatea în 
muncă, protecţia mediului şi prevenirea şi 
stingerea incendiilor 

6 Realizarea elementelor de identificare a 
cablajelor 

7 Pregătirea operaţiei de asamblare a cablajelor 
auto 

8 Asamblarea/testarea cablajelor auto  

9 Verificarea cablajelor auto realizate 

SPECIFICE 
OCUPAŢIEI 

10 Împachetarea cablajelor auto 
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UNITATEA 1 

COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 
 
Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară colaborării cu ceilalţi membri ai echipei de lucru din 
cadrul atelierului şi cu beneficiarii produselor realizate, prin comunicarea sarcinilor, 
evenimentelor şi tuturor aspectelor legate de locul de munca în cadrul discuţiilor de grup, 
precum şi la capacitatea de a formula şi comunica opinii. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Culege informaţii de la celelalte 
posturi de lucru 

1.1. Informaţiile cerute sunt relevante pentru 
activitatea desfăşurată. 
1.2. Culegerea de informaţii se face astfel încât 
să se asigure menţinerea continuităţii în 
desfăşurarea fluxului tehnologic. 
1.3. Sursele de informare sunt identificate şi 
utilizate corect. 

2. Oferă informaţii altor posturi de lucru 2.1. Informaţiile solicitate sunt oferite prompt 
şi corect. 
2.2. Transmiterea informaţiilor se face prin 
modalităţi specifice. 
2.3. Termenii de specialitate sunt utilizaţi 
corect pentru transmiterea eficientă a 
informaţiilor. 

 
Gama de variabile 
 
Surse de informaţii pot fi:  
- instrucţiuni de lucru 
- elemente de vizualizare: grafice, fotografii, diagrame, scheme 
- panouri de informare 
- şefi ierarhici 
- colegi de echipa 
 
Modalităţi de comunicare:  
- oral (instrucţiuni, şedinţe de echipă) 
- scris (registru de primire – predare a schimbului, elemente de vizualizare) 
- electronic 

Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind: 
- terminologia de specialitate 
- metode de comunicare 
- limbaj specific 
- instrucţiuni de lucru  
 
La evaluare se va urmări : 
- promptitudinea şi corectitudinea cu care culege sau transmite informaţiile;  
- claritatea cu care utilizează terminologia specifică;  
- capacitatea de selecţie a surselor de informaţii adecvate situaţiei; 
- deschiderea spre acceptarea opiniei altor persoane. 
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UNITATEA 2  

LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară identificării sarcinilor care îi revin în cadrul echipei şi 
efectuării activităţilor prin colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei de lucru. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică rolurile specifice muncii în 
echipă 

1.1. Rolurile sunt identificate pe baza 
informaţiilor disponibile despre activitatea 
specifică. 
1.2. Atribuţiile specifice sunt preluate în funcţie 
de indicaţiile şefului direct.  
1.3. Propunerile de îmbunătăţire a activităţii în 
echipă sunt comunicate cu promptitudine şi 
claritate. 

2. Lucrează în echipă 2.1. Sarcinile individuale sunt îndeplinite în 
conformitate cu sarcinile echipei. 
2.2. Formele de comunicare în echipă sunt 
adecvate activităţilor specifice. 
2.3. Sarcinile sunt rezolvate printr-un proces 
cunoscut, agreat şi acceptat de toţi membrii 
echipei. 
2.4. Lucrul în echipă este efectuat cu 
respectarea drepturilor la opinie a celorlalţi 
membrii ai echipei. 
2.5. Participă alături de membrii echipei la 
activităţile, manevrele şi manipulările ce se 
execută în grup, conform rolului său specific. 

Gama de variabile 
Membrii echipei: 
- şefi ierarhici  
- colegi cu care se află în relaţii funcţionale  
- departamente din cadrul pregatirii fabricatiei sau alte departamente suport 
 
Forme de comunicare: 
- verbală 
- rapoarte scrise  
- electronic  

Ghid pentru evaluare 
Sunt necesare cunoştinţe privind : 
- terminologia de specialitate  
- documentaţia tehnică şi normele specifice de lucru  
- reglementări interne specifice de comunicare ( Regulament Intern ) 
 
La evaluare se va urmări : 
- capacitatea de exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de 

specialitate; 
- modul de adresare către membrii echipei la realizarea activităţilor specifice care necesită 

lucrul în echipă; 
- capacitatea de a colabora eficient cu ceilalţi membrii ai echipei; 
- coerenţa în formularea ideilor. 
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UNITATEA 3 

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ 

 
Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară organizării locului de muncă în cadrul activităţilor 
specifice desfăşurate. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Stabileşte condiţiile de realizare a 
activităţilor specifice 

1.1. Posibilitatea realizării practice a activităţii 
specifice este stabilită în raport cu prevederile 
documentaţiei tehnice.  
1.2. Secvenţele de realizare a activităţilor 
specifice sunt stabilite în funcţie de planul de 
producţie, de tipul operaţiei şi de termenul final. 

2. Stabileşte şi alocă resurse 2.1. Materialele şi echipamentele necesare sunt 
stabilite corect în funcţie de tipul activităţii 
specifice şi de perioada de timp afectată 
finalizării acesteia. 
2.2. Repartizarea secvenţelor de lucru se face în 
conformitate cu condiţiile de lucru stabilite. 
2.3. Timpul necesar realizării fiecărei secvenţe 
de lucru este stabilit astfel încât să se respecte 
termenul final planificat. 

3. Planifică activitatea 3.1. Planificarea activităţii şi a succesiunii 
fazelor de lucru este făcută în funcţie de timpul 
total alocat realizării acesteia şi de procesul 
tehnologic specific. 
3.2. Planificarea activităţii proprii se face având 
în vedere instrucţiunile de lucru si 
echipamentele de care se dispune, ca şi starea lor 
tehnică momentană. 
3.3. Planificarea activităţii este făcută,  
avându-se în vedere şi eventualele situaţii, care 
ar putea afecta încadrarea în termenul final 
preconizat. 

4. Organizează locul de muncă 
 

4.1. Pregătirea echipamentelor pentru lucru se 
face adecvat planificării stabilite. 
4.2. Aparatura de măsură şi control este 
pregătită în conformitate cu precizia prevăzută 
de documentaţia tehnică pentru fiecare activitate 
specifică. 
4.3. Curăţenia locului de muncă şi a 
echipamentelor se efectuează permanent, 
conform instrucţiunilor specifice. 
4.4. Întreţinerea echipamentelor specifice se 
realizează la sfârşitul schimbului de lucru, 
corespunzător instrucţiunilor de lucru, în 
vederea asigurării continuării fluxului de 
producţie în schimbul următor. 
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Gama de variabile 
 
Echipamente utilizate:  
- panouri de asamblare 
- echipamente de testare 
- echipamente combinate de asamblare şi testare 
- echipamente auxiliare (staţii mobile de cositorire, suporţi pentru bandă, echipamente de 

transport interfazic) 
 
Materiale utilizate: 
- fire / cabluri /conductori de diferite tipuri, culori, secţiuni 
- terminali tip mama , tata , inel , auriţi , argintaţi, cilindrici 
- componente necesare asamblării: mufe, elemente de fixare a cablajului pe caroserie, 

elemente de fixare a componentelor cablajului, banda textilă / PVC, tuburi gofrate, tuburi 
din cauciuc, componente injectate etc. 

 
Activităţi specifice:  
- Pregătirea operaţiei de asamblare 
- Asamblarea /testarea cablajelor 
- Verificarea cablajelor realizate 
- Împachetarea cablajelor 
 
Aparatură de măsură şi control: 
- rigle metalice gradate 
- ruletă 
- etaloane  
- şubler 
- micrometru  
- dinamometru  

Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind :  
- prevederile documentaţiei tehnice 
- consumuri specifice de materiale 
- caracteristicile tehnice şi constructive ale materialelor utilizate; 
- modul de funcţionare a echipamentelor care intervin la realizarea cablajelor; 
- instrucţiuni de lucru; 
- norme de consum. 
 
La evaluare se va urmări: 
- capacitatea de stabili condiţiile specifice de desfăşurare a activităţilor specifice astfel încât 

acestea să fie realizate în termenul stabilit prin normele de timp; 
- capacitatea de organizare a activităţilor specifice, adecvat dotării tehnice de care dispune; 
- corectitudinea, adecvarea şi responsabilitatea cu care alocă resursele necesare desfăşurării 

activităţilor specifice. 
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UNITATEA 4  

APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE 

 
Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară aplicării la locul de muncă a cerinţelor de calitate şi 
desfăşurării activităţilor prestate cu însuşirea şi aplicarea prevederile de calitate disponibile la 
locul de muncă.  
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Aplică procedurile de calitate 1.1. Activităţile sunt efectuate în raport 

cu exigenţele cuprinse în documentele de 
calitate. 
1.2. Calitatea produselor se raportează în 
permanenţă la standardele de calitate  
corespunzătoare. 

2. Participă la rezolvarea problemelor  2.1 Problemele sunt rezolvate cu operativitate 
şi eficienţă, în vederea îmbunătăţirii calităţii, 
prin mijloace şi metode specifice. 
2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
procesului tehnologic se face cu creativitate şi  
profesionalism. 

3. Verifică rezultatele calităţii şi  
remedierea neconformităţilor 

3.1. Rezultatele activităţilor sunt confruntate 
permanent cu cerinţele de calitate. 
3.2. Eventualele neconformităţi apărute sunt  
remediate cu operativitate. 
3.3. Deficienţele de calitate identificate sunt 
raportate şi soluţionate la timp, în  
conformitate cu procedurile interne. 

 

Gama de variabile 
 
Activitatea se desfăşoară la locul de muncă sau în spaţii special amenajate pentru control final; 
Activitatea se desfăşoară utilizând documentele , mijloacele şi metodele specifice adecvate. 
 
Documente de calitate:  
- proceduri şi instrucţiuni de calitate specifice locului de muncă 
- standarde de calitate 
- fişe de măsurători  
- înregistrări specifice  
 
Mijloace utilizate la controlul calităţii pot fi:  
- etaloane 
- echipamente de testare standardizate 
- instrumente de măsură şi control: ruleta, rigla gradata, şubler, micrometru, dinamometru  
- simboluri specifice : secţiune fir, culoare fir, tipul bandajării, plan de inserare, coduri 

numerice componente  
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Metode de control a calităţii pot fi:  
- inspecţie vizuală 
- comparare cu etaloane 
- măsurare 
- monitorizare  
- testare funcţională 
 
Tipuri de cerinţe de calitate referitoare la:  
- calitatea materialelor folosite 
- parametrii funcţionali ai echipamentelor utilizate 
- procedee de lucru 
- succesiunea operaţiilor 
- parametrii de lucru ai echipamentelor utilizate. 
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţe necesare: 
- Proceduri de control a calităţii specifice  
- Cerinţele standardelor de calitate specifice locului de muncă 
- Cerinţe de calitate ale clientului  
- Caracteristicile tehnice ale materialelor folosite 
- Echipamente de lucru şi de control 
- Proceduri de remediere a neconformităţilor 

La evaluare se urmăreşte: 
- Capacitatea de a aplica corect procedurile de calitate; 
- Capacitatea de a utiliza adecvat aparatele şi instrumentele de măsură şi control; 
- Capacitatea de analiză şi discernământul la aprecierea corectă a calităţii activităţilor 

efectuate; 
- Acurateţea cu care respectă prevederile de calitate ale documentaţiei tehnice; 
- Capacitatea de a identifica şi remedia cu operativitate defectele; 
- Corectitudinea şi acurateţea la efectuarea lucrărilor de control. 
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UNITATEA 5 

APLICAREA NORMELOR DE SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, 
PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară aplicării normelor de securitate şi sănătate în muncă 
precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor în timpul desfăşurării activităţilor specifice de 
realizare a cablajelor auto. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Aplică normele de securitate şi 
sănătate în muncă şi de protecţia 
mediului 

1.1. Legislaţia şi normele de securitate şi 
sănătate în muncă şi de protecţia mediului sunt 
însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul 
locului de muncă 
1.2. Însuşirea clară şi corectă a procedurilor de 
securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia 
mediului este asigurată prin participarea la 
instructajul periodic 
1.3. Echipamentul de protecţie este identificat 
corect şi rapid în conformitate cu procedurile 
specifice din regulamentul în vigoare 
1.4. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi 
păstrat în conformitate cu procedura specifică 
locului de muncă 
1.5. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect 
în vederea aplicării în mod adecvat, în caz de 
accident. 

2. Aplică normele PSI 2.1. Activităţile specifice se desfăşoară în 
condiţii de securitate, respectând normele PSI. 
2.2. Normele PSI sunt însuşite corect prin 
participarea la instructajele periodice şi 
aplicaţiile practice. 
2.3. Echipamentele şi dotările de stingere a 
incendiilor sunt identificate corect şi rapid, în 
mod adecvat tipului de incendiu. 

3. Raportează pericolele care apar la 
locurile de muncă 

3.1. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid 
şi cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării 
activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor 
abilitate, conform procedurilor specifice. 
3.2. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie 
şi de stingere a incendiilor este verificată 
periodic, în conformitate cu normele specifice şi 
raportată persoanelor abilitate. 

4. Aplică proceduri de urgenţă şi de 
evacuare 

4.1. Accidentul apărut este semnalat prin 
contactarea cu promptitudine a persoanelor din 
serviciile abilitate, conform procedurilor 
specifice. 
4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în 
conformitate cu tipul accidentului produs. 
4.3. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt  
aplicate rapid şi cu luciditate, în ordine,  
respectând procedurile specifice. 
4.4. Se utilizează echipamentul de intervenţie  
conform normelor de securitate şi sănătate în 
muncă, de protecţia mediului şi PSI. 
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Gama de variabile 
 
Echipamente de protecţia muncii: halat, şorţ, salopetă 
 
Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip 
 
Surse de incendii: materiale inflamabile, instalaţii electrice inadecvate, aparate electrice, 
fumatul în locuri nepermise 
 
Tipuri de instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, 
în funcţie de specificul condiţiilor de lucru 

Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe de : 
- norme de securitate şi sănătate în muncă, de protecţia mediului generale şi specifice fiecărui 

loc de muncă ; 
- norme PSI ; 
- mod de utilizare a echipamentelor PM şi PSI ; 
- sisteme de siguranţă şi de protecţie ale utilajelor folosite ; 
- caracteristicile fizico-chimice ale materialelor cu care lucrează: temperatura ridicata de 

topire, greu inflamabile şi fără proprietăţi de autoaprindere 
- planul de evacuare  
- igiena locului de muncă şi igiena individuală 
 
La evaluare se va urmări : 
- modul de aplicare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, de protecţia mediului şi a 

normelor PSI ; 
- capacitatea de a acţiona rapid, în ordine şi eficace în caz de accident ; 
- modul de utilizare a echipamentelor specifice din dotare ; 
- operativitatea şi eficienţa în acordarea primului ajutor în caz de accident ; 
- capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 
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UNITATEA 6 

REALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE A CABLAJELOR 

Descriere 
Unitatea descrie capacitatea necesară utilizării calculatorului la realizarea elementelor de 
identificare a cablajelor, prin interpretarea informaţilor corespunzător specificului cablajelor. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Introduce datele primare 1.1. Datele sunt introduse prin tastarea / 

scanarea codului adecvat tipului de cablaj.  
1.2. Mesajele primite sunt analizate corect şi 
operativ, în vederea asigurării continuităţii 
proceselor. 

2. Interpretează instrucţiunile afişate 2.1. Datele afişate sunt interpretate cu 
profesionalism, pentru identificarea corectă a 
părţilor componente ale cablajului.  
2.2. Informaţiile primite sunt utilizate cu 
discernământ în efectuarea activităţilor 
specifice.  
2.3. Instrucţiunile afişate sunt utilizate adecvat 
la realizarea ansamblului. 

3. Tipăreşte elemente de identificare 3.1. Elementele de identificare sunt tipărite 
prin comenzi adecvate. 
3.2. Elementele de identificare sunt realizate 
respectând cerinţele comenzii. 

 
 
Gama de variabile 
 
Mesaje primite: pozitive, de neconcordanţă a înregistrărilor, de introducere incompletă etc. 
 
Instrucţiunile afişate se referă la:  
- corectitudinea introducerii datelor in calculator 
- mesaje de eroare de introducere date  
 
Activităţi specifice: 
- asamblare cablaje 
- împachetare cablaje 
 
Elemente de identificare pot fi: etichete, inscripţii, marcaje de identificare etc. 

Ghid pentru evaluare 
Sunt necesare cunoştinţe privind :  
- noţiuni de operare PC, program WORD 
- terminologie ( limbaj ) de specialitate 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- corectitudinea şi atenţia cu care introduce datele în calculator; 
- uşurinţa în utilizarea calculatorului; 
 
- capacitatea de interpretare corectă a informaţiilor primite şi adecvarea cu care transpune 

aceste informaţii în activităţile specifice. 
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UNITATEA 7 

PREGĂTIREA OPERAŢIEI DE ASAMBLARE A CABLAJELOR AUTO 

 
Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară desfăşurării activităţilor de pregătire a operaţiilor de 
asamblare a cablajelor auto. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică detaliile tehnice referitoare 
la materiale şi echipamente 

1.1. Caracteristicile constructive ale 
materialelor necesare se identifică în 
conformitate cu documentaţia tehnică 
disponibilă. 
1.2. Integritatea şi funcţionalitatea  
echipamentelor necesare sunt verificate 
conform instrucţiunilor de lucru specifice. 
1.3. Aparatele de măsură şi control necesare se  
identifică în conformitate cu instrucţiunile de 
lucru menţionate în documentaţie. 

2. Recepţionează materialele necesare 2.1. Necesarul de materiale este asigurat în 
conformitate cu comanda de execuţie. 
2.2. Calitatea componentelor necesare este 
verificată conform instrucţiunilor de lucru. 
2.3. Calitatea materialelor preasamblate 
necesare este verificată cu rigurozitate, 
conform prevederilor documentaţiei tehnice. 
2.4. Calitatea şi cantitatea materialelor auxiliare 
necesare asamblării sunt verificate conform 
cerinţelor procedurii aplicate. 

3. Efectuează operaţiile pregătitoare 
asamblării 

3.1. Firele necesare sunt debitate şi dezizolate 
conform comenzii de execuţie. 
3.2. Terminalii sunt sertizaţi / aplicaţi pe fire 
conform comenzii de execuţie. 
3.3. Terminalii sunt cositoriţi cu exactitate, 
utilizând adecvat echipamentele disponibile. 
3.4. Etanşeitatea îmbinărilor de fire / terminali 
sau de alte componente este verificată atent, 
utilizând procedura specifică. 
3.5. Materialele preasamblate necesare sunt 
pregătite în conformitate cu cerinţele comenzii 
de execuţie.  

 
 
Gama de variabile 
 
Documentaţia tehnică cuprinde: 
- comanda de execuţie  
- proceduri de lucru aplicabile 
- echipamente, scule şi dispozitive necesare 
- aparate de măsură şi control 
- instrucţiuni de lucru referitoare la debitarea şi dezizolarea firelor, sertizarea şi aplicarea 

terminalilor pe fire, cositorirea terminalilor, etanşeizarea îmbinărilor de fire / terminali 
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Echipamente: 
- echipamente de debitat fire / cabluri/ conductori 
- echipamente de dezizolare fire / cabluri/ conductori 
- echipamente de aplicare / sertizare terminale 
- echipament de aplicare garnituri 
- echipamente pentru aplicarea termică a tuburilor şi/sau manşoanelor termocontractibile 
- echipamente de lipire prin cositorire 
- echipamente de sudare cu ultrasunete 
- echipamente de răsucire a firelor 
- echipamente auxiliare: cutii de depozitare, cărucioare de transport, rafturi 
- echipamente de măsură şi control: şubler, micrometru, echipament de verificare a rezistenţei 

la forţa de extracţie pentru îmbinările terminalelor pe fire, lupă, rigla metalică, ruletă etc. 
 
Materiale necesare: 
- fire / cabluri / conductori de diferite tipuri, culori, secţiuni 
- terminali tip mama , tata , inel , auriţi , argintaţi 
- componente necesare asamblării: mufe, elemente de fixare a cablajului pe caroserie, 

elemente de fixare a componentelor cablajului, banda textilă / PVC, tuburi gofrate, tuburi 
din cauciuc, componente injectate etc. 

- materiale preasamblate: fire, şunturi, fire răsucite etc.  
 
Proceduri de lucru aplicate: debitare, dezizolare, sertizare, cositorire, sudare cu ultrasunete etc.  
 
Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la: 
- materialele necesare asamblării cablajelor auto 
- echipamentele necesare asamblării cablajelor auto 
- instrucţiuni de lucru la echipamentele utilizate la asamblarea cablajelor auto 
- specificaţii tehnice ale materialelor utilizate 
- proceduri elementare de întreţinere a echipamentelor 
- proceduri de transport şi manipulare a cablurilor, componentelor utilizate şi a materialelor 

preasamblate.  
 
La evaluare se urmăreşte:  
- capacitatea de a identifica corect materialele şi echipamentele necesare asamblării 

cablajelor; 
- responsabilitatea cu care recepţionează materialele necesare asamblării cablajelor auto 
- atenţia, rigurozitatea şi adecvarea cu care efectuează operaţii pregătitoare asamblării; 
- capacitatea de a utiliza corect şi eficient aparatele de măsură şi control. 
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UNITATEA 8 
ASAMBLAREA CABLAJELOR AUTO 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară identificării cerinţelor comenzii de lucru, a procedurii de 
asamblare adecvate specificului cablajului şi efectuării operaţiilor de asamblare a cablajului. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică cerinţele comenzii 
şi procedura de asamblare 

1.1. Particularităţile tehnologice şi detaliile constructive 
ale cablajului sunt identificate în totalitate în conformitate 
cu documentaţia tehnică.  
1.2. Procedura de asamblare este adaptată la 
particularităţile tehnologice şi detaliile constructive ale 
cablajului.  
1.3. Materialele şi echipamentele prevăzute de procedura 
de asamblare sunt identificate în mod adecvat cerinţelor 
din comanda de execuţie. 
1.4. Identificarea traseelor şi poziţiilor de asamblare a 
firelor sau componentelor se face conform documentaţiei 
şi echipamentelor utilizate la asamblarea cablajului. 

2. Reglează parametrii 
tehnologici ai echipamentelor  

2.1. Identificarea parametrilor de lucru ai echipamentelor 
se face în concordanţă cu prevederile documentaţiei 
tehnice. 
2.2. Reglarea parametrilor tehnologici ai echipamentelor 
se efectuează cu respectarea instrucţiunilor de lucru şi a 
normelor de tehnica securităţii muncii. 
2.3. Atingerea parametrilor tehnologici prescrişi se 
verifică prin compararea atentă cu specificaţiile tehnice 
corespunzătoare tipului de echipament şi adecvat 
caracteristicilor cablajului de realizat. 
2.4. Parametrii tehnologici ai echipamentelor sunt 
verificaţi corect, prin măsurare cu aparate şi instrumente 
etalonate şi validate. 
2.5. Eventualele neconformităţi constatate sunt remediate 
prompt, prin ajustarea parametrilor tehnologici, conform 
procedurilor specifice.  

3. Execută operaţia de 
asamblare a cablajelor 

3.1. Distribuirea firelor şi componentelor de asamblare se 
face cu respectarea traseelor din documentaţia tehnică şi a 
instrucţiunilor de lucru referitoare la echipamentele 
utilizate. 
3.2. Inserarea terminalelor în mufe / elementele de 
cuplare se face conform schemelor, în scopul asigurării 
conexiunilor corecte cu alte cablaje sau aparate din 
autovehicul. 
3.3. Aplicarea componentelor necesare asamblării se face 
cu exactitate, în zonele specificate în documentaţia 
tehnică. 
3.4. Asamblarea elementelor de cuplare / de fixare la 
caroseria autovehiculului se face cu respectarea poziţiei 
precum şi a orientării acestora pe cablaj.  
3.5. Aplicarea elementelor de identificare pe cablaj se 
face conform instrucţiunii de lucru şi a prevederilor 
documentaţiei tehnice.  
3.6. Manipularea cablajului se face corect, prin 
îndepărtarea operativă de pe echipamentul de asamblare. 
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4. Verifică ansamblul din punct 
de vedere calitativ 

4.1. Verificarea dimensională a ansamblului realizat se 
face adecvat procedurii de lucru aplicate şi 
echipamentului utilizat. 
4.2. Verificarea vizuală a asamblării se face cu 
responsabilitate şi atenţie, în scopul identificării 
eventualelor defecte de material sau de asamblare. 
4.3 Verificarea continuităţii electrice cu echipamente 
specifice. 
4.4. Eventualele neconformităţi sunt raportate operativ, în 
scopul remedierii acestora în timp util. 

 
 
Gama de variabile 
 
Documentaţia tehnică se referă la: 
- scheme 
- devize de materiale 
- instrucţiuni de lucru 
- procedee tehnologice de aplicat  
- specificaţii tehnice referitoare la parametrii tehnologici ai echipamentelor utilizate 
- echipamente, scule şi dispozitive necesare 
- aparate şi instrumente de măsurare şi verificare 
- cerinţe de calitate a cablajelor (standarde, specificaţii tehnice, comanda de realizat) 
 
Particularităţi tehnologice :  
- funcţie de metoda de asamblare necesară; (cu panou de asamblare sau cu instrucţiune de 

lucru) 
- staţii de lucru fixe sau mobile 
- panouri de asamblare simple sau combinate pentru test electric 
 
Materiale necesare: 
- cabluri (conductori) de tip banda, cablu coaxial, fir singular, fire răsucite, fibra optică. 
- terminale (ce asigură interconectivitatea cu aparatura sau celelalte cablaje din autovehicul), 

acestea putând fi pentru asigurarea transmiterii de informaţii de tip electric, optic (fibra 
optică), pentru aer, apă etc. 

- componente necesare asamblării: mufe (conectori), garnituri de etanşare, elemente de 
asamblare a şunturilor (bride), materiale adezive, materiale de izolare (capişoane) tuburi 
termocontractile, manşoane de plastic, cauciuc sau metalice, elemente de întărire, elemente 
de protecţie a firelor sau fibrelor optice, siguranţe electrice, relee electrice, banda textilă, 
banda de hârtie, banda PVC, plasa de PVC sau textilă, tuburi din material plastic pentru aer 
sau apă, elemente de fixare a cablajului pe autovehicul, elemente de cuplare cu caroseria 
autovehiculului, materiale de injectare (material plastic, spume poliuretanice), elemente de 
identificare (inscripţii, etichete sau marcaje de identificare) etc. 

 
Instrumente şi scule pot fi: cleşti, cleşti de sertizare, cleşti de dezizolare, foarfeci, scule de 
introducere a terminalelor în conectori, scule de blocare a terminalelor în conectori, scule de 
deblocare a terminalelor din conectori, scule de retuşare, rigle de măsurare etc. 
 
Echipamente folosite: 
- panouri de asamblare 
- mese de asamblare 
- carusele de asamblare 
- echipamente de lipire 
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- echipamente de cositorire 
- echipamente (maşini) de bandajare 
- echipamente de aplicare a plasei pe fire 
- echipamente de sertizare 
- echipamente de asamblare a garniturilor 
- echipamente (prese) de injectare 
- echipamente de tăiere 
- imprimante etc. 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind :  
- documentaţii tehnice  
- tehnologii şi procedee de asamblare a cablajelor 
- instrucţiuni de lucru referitoare la funcţionarea şi reglarea echipamentelor utilizate la 

realizarea cablajelor 
- cerinţe de calitate ale cablajelor realizate 
- caracteristicile tehnice ale materialelor folosite 
- norme de tehnica securităţii muncii ale echipamentelor utilizate 
- proceduri de raportare şi tratare a neconformităţilor 
 
La evaluare se va urmări: 
- Capacitatea de a identifica corect şi în totalitate particularităţile tehnologice şi detaliile 

constructive ale cablajelor de realizat; 
- Corectitudinea şi adecvarea la reglarea parametrilor tehnologici ai echipamentelor utilizate 

la asamblarea cablajelor;  
- Capacitatea de a utiliza corect şi eficient aparatele şi instrumentele de măsură şi control; 
- Rigurozitatea cu care respectă prevederile tehnologice; 
- Capacitatea de analiză şi discernământul la aprecierea corectă a calităţii ansamblelor 

realizate. 
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UNITATEA 9 

VERIFICAREA CABLAJELOR AUTO REALIZATE 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară verificării caracteristicilor şi funcţionalităţii cablajelor 
realizate. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Controlează caracteristicile 
cablajului realizat 

1.1. Caracteristicile cablajelor realizate sunt 
confruntate cu cerinţele de calitate specificate.  
1.2. Cablajele care prezintă neconformităţi sunt izolate 
pentru remedierea acestora în timp util. 
1.3. Neconformităţile înregistrate sunt raportate 
operativ, conform procedurilor specifice. 
1.4. Operaţiile de control sunt efectuate cu rigurozitate, 
în conformitate cu procedura specifică. 

2. Verifică funcţionalitatea 
cablajului realizat 

2.1. Funcţionalitatea cablajelor realizate este verificată 
utilizând aparate şi instrumente specifice. 
2.2. Funcţionalitatea cablajelor este verificată cu 
frecvenţa stabilită prin proceduri specifice. 
2.3. Verificarea funcţionalităţii cablajului se efectuează 
fără distrugerea / lovirea componentelor sale. 

Gama de variabile 
Cerinţe referitoare la: 
- caracteristicile calitative ale cablajului, conform cerinţelor comenzii 
- prevederile specificaţiilor / standardelor tehnice 
- proceduri de control a calităţii cablajelor realizate 
- modalităţi de înregistrare şi raportare a neconformităţilor 
 
Neconformităţile la asamblarea cablajului pot fi:  
- componenta gresita; 
- lipsa componenta; 
- componente inversate; 
- pozitionare gresita; 
- componenta deteriorata, 
- greseala de bandajare; 
 
Ghid pentru evaluare 
Sunt necesare cunoştinţe referitoare la: 
- cerinţele de calitate specifice 
- proceduri de control a cablajelor 
- caracteristici ale materialelor folosite 
- echipamentele de lucru utilizate 
- proceduri de remediere a neconformităţilor 
- cauze care generează apariţia neconformităţilor  
- proceduri de înregistrare şi raportare a neconformităţilor 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- responsabilitatea dovedită în timpul executării operaţiilor; 
- operativitatea cu care este identificată şi remediată neconformitatea identificată; 
- corectitudinea cu care se efectuează operaţiile de control; 
- rigurozitatea cu care respectă disciplina tehnologică şi regulile interne stabilite; 
- capacitatea de utilizare corectă a aparatelor de măsură şi control. 
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UNITATEA 10 

ÎMPACHETAREA PRODUSELOR 

 
Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară împachetării şi depozitării cablajelor confecţionate. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Împachetează cablajele confecţionate 1.1. Fiecare cablaj este împachetat conform 
instrucţiunii specifice. 
1.2. Împachetarea cablajelor se face corect, 
utilizând materiale, echipamente şi instrumente 
adecvate. 
1.3. Cablajele împachetate sunt examinate cu 
atenţie, în vederea identificării eventualelor 
neconformităţi.  
1.4. Eventualele neconformităţi de împachetare 
se tratează conform instrucţiunilor specifice. 

2. Depozitează cablajele confecţionate 2.1. Cablajele împachetate sunt depozitate în 
unităţi de depozitare conform instrucţiunilor 
specifice. 
2.2. Depozitarea cablajelor se face în locurile 
special amenajate, respectând normele de 
securitate şi sănătate în muncă, de protecţia 
mediului şi P.S.I. 

 
 
Gama de variabile 
 
Instrucţiunile se referă la: 
- împachetare 
- depozitare 
- remedierea neconformităţilor de împachetare. 
 
Neconformităţile de împachetare pot fi:  
- identificare gresita; 
- cantitate gresita, 
- produse mixate / diferite variante; 
- deteriorarea unitatii de ambalare; 
 
Materiale necesare la fixarea şi împachetarea cablajelor: 
- banda de fixare 
- pungi, bride de prindere 
- coliere 
- cutii din carton 
- cutii din plastic etc. 
 
Instrumente şi scule: foarfece, cuttere 
 
Echipamente folosite la împachetare: 
- mese de împachetare 
- şabloane de împachetare etc. 
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Unităţile de depozitare pot fi:  
- europaleti,; 
- cutii; 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind :  
- proceduri de împachetare a cablajelor 
- cerinţe de calitate ale procedurii de împachetare a cablajelor 
- proceduri de tratare a neconformităţilor de împachetare 
 
La evaluare se va urmări: 
- Capacitatea de a aplica procedura adecvată de împachetare a cablajului; 
- Corectitudinea cu care respectă instrucţiunile de împachetare; 
- Rigurozitatea, atenţia şi adecvarea cu care depozitează cablajele împachetate. 

 


