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  FISA POSTULUI   

 
 
Nume şi prenume : ______________________________ 
 
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Controlor calitate 
 
2. CODUL FUNCŢIEI : 315201 
 
3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă; 
 
4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : medii/postliceale 
 
5. RELAŢII  ORGANIZATORICE :  
 

 relaţii ierarhice : 
• se subordonează : Directorului de asigurare a calităţii 
• are în subordine : nu are angajati in subordine 

 relaţii funcţionale : - cu personalul firmei 
 relaţii de colaborare : - cu clienţii şi personalul firmei 

 
6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :   

• lucrează în cadrul compartimentului Controlul Calitatii; 
• utilizează :  echipamente de calcul şi măsurare, PC. 

 
7. CERINŢELE POSTULUI : 
Cunoştinţe : tehnice solide, utilizare bună a PC-ului, limbă străină – engleza - nivel minim,  

schema organizatorică a întreprinderii, gama de produse a societăţii. 
Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitate de comunicare interactivă deosebită, 

lucrul cu documentele specifice, exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de 
specialitate, capacitatea de a lucra sistematic, simţ tehnic, deţinerea abilităţilor fizice necesare 
îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă. 

Alte cerinţe : responsabilitate, consecvenţă, acurateţe, perseverenţă, echilibru şi stăpânire de 
sine, spirit de echipă, integritate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută 
impecabilă, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 
 
8. ATRIBUŢIUNI  şi  SARCINI DE SERVICI : 
 
  Generale :  

• se informează permanent şi îşi însuşeşte gama de produse  fabricate de societate, parametrii 
de fabricaţie, materiile prime şi materialele ce intră în procesul de fabricaţie si etichetele de 
insotire a produselor fabricate. 



• cunoaşte modul de funcţionare al maşinilor-unelte cu comandă numerică, al 
utilajelor/echipamentelor de prelucrare, aş echipamentelor de calcul şi măsurare şi a 
echipamentelor computerizate;   

• cunoaşte necesarul de produse, materiale şi semifabricate la nivel de unitate; 
• menţine buna colaborare cu personalul firmei. 

 
  Specifice : 

• inspecteaza materialele ce intra in procesul de productie si marcajele acestora, in 
conformitate cu tehnologia de fabricatie si standardele interne de calitate; 

• inspecteaza produsele pe tot parcursul procesului de fabricatie si completeaza intreaga gama 
de fise de masuratori; 

• colecteaza si arhiveaza toate fisele de masuratori de pe tot parcursul executiei produselor; 
• urmareste respectarea tehnologiei de fabricatie si a standardelor interne de calitate; 
• la orice neindeplinire a standardelor interne de calitate si / sau a tehnologiei de fabricatie se 

vor intocmi liste de neconformitati; 
• verifica si calibreaza intreaga gama de echipamente de inspectie, masurare si incercare din 

cadrul compartimentului si din sectia de productie; 
• certifica cantitativ si calitativ – prin etichete specifice – toate produsele fabricate in sectia de 

productie si introduc datele aferente fiecarei operatii in programul MRP; 
• nu are dreptul de a declara remaniabile sau rebutabile produsele neconforme; 
• lunar, comunica Directorului de asigurare a calitatii necesarul estimativ de materiale utilizate 

in cadrul compartimentului; 
• urmareste perioada de valabilitate metrologica a tuturor echipamentelor de inspectie, 

masurare si incercare, atit din cadrul compartimentului, cit si a acelora din sectia de 
productie; 

• urmareste ca stocarea interoperationala sa fie facuta in conformitate cu standardele interne de 
calitate; 

• are dreptul de a sista fabricatia in cazul in care nu se respecta tehnologia de fabricatie si / sau 
a standardelor interne de calitate. 
 
9. ALTE ATRIBUŢIUNI : 
 

• respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, 
precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si 
hotărâri ale Conducerii; 

• respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini stabilite de 
conducătorul ierarhic superior;                           

• asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, 
regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

• în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme 
ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului 
de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii; 

• respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor 
de serviciu; 

• răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor, maşinilor-unelte, 
sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare; 

• răspunde de producerea de rebuturi în cadrul procesului de lucru datorată acţiunilor sale. 



 
10. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI 

SITUAŢII DE URGENŢĂ : 
 
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 

aplicare a acestora ; 
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 

imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la 
procesul de munca ; 

• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta 
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ; 

• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria 
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ; 

• Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il 
informeze de indata pe conducatorul locului de munca ; 

• Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului 
pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru 
pastrare; 

• Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele 
de transport si alte mijloace de productie; 

• Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea 
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, 
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive; 

• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, 
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca 
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, 
pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si 
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

• Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca 

 
 
  11.  Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în 

limitele prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială 
sau penală după caz. 

  
Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.I.M. semnat între salariat şi conducere. 
 
 
Data _____________ 
           
 
 
Director general,                                                         Controlor calitate 

            Luat la cunoştinţă,   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acest document a fost descărcat gratuit de pe site-ul oficial al 
 sc. RCL Consulting srl. 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcl.ro 
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