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  FISA POSTULUI   
 

 
Nume şi prenume : ______________________________ 
 
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Electrician de întreţinere şi reparaţii  
2. CODUL FUNCŢIEI :  724507 

3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă; 

4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii şi calificare electrician 

5. RELAŢII  ORGANIZATORICE :  

 relaţii ierarhice :  
• se subordonează: sef intretinere si mentenanta. 
• are în subordine: nu are angajati in subordine 

 relaţii funcţionale :  
• cu personalul firmei 

 relaţii de colaborare : 
•  - cu personalul firmei 

 
6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :   

• lucrează în atelier specializat amenajat la sediul societăţii; 
• utilizează: - echipament individual de protecţie; 
• instrumente electrice, echipament de testare, măsurare, sudare, pliere şi şurubelniţe 

etc. 
    

7. CERINŢELE POSTULUI : 
 Cunoştinţe : tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a 
acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, instalaţiilor electrice,  dispozitivelor 
specifice unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru.  

 Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, 
precizie, rigurozitate, folosirea terminologiei de specialitate, deţinerea abilităţilor fizice 
necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă, imaginatie tehnica, putere de concentrare. 

 Alte cerinţe : responsabilitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, preocupare 
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 
 
8. ATRIBUŢIUNI  şi  SARCINI DE SERVICI : 
 Generale :  

• se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare 
a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor 
şi instalaţiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază 
folosite; 

• urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile 
specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice; 



• comunică informaţiile despre sarcini, posibilităţi şi diferite  evenimente prin 
rapoarte scrise sau verbale; 

• efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica societăţii, 
legislaţia şi normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă. 

 
  Specifice : 

 privind controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice: 
• selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi 

rezistenţei electrice; 
• interpretează corect schemele electrice, simbolurile şi legile electrice de bază; 
• determină circuitele paralele şi în serie; 
• scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de 

securitatea muncii şi P.S.I.; 
• execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul 

aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor 
P.S.I. 

• identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii; 
• alege sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru; 
• înlocuieşte/repară echipamentul electric defect; 
• reface izolaţia circuitului şi legăturile de împământare conform normelor tehnice; 
• repune sub tensiune instalaţia electriă, în vederea verificării calităţii lucrării; 
• remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor 

abilitate. 
 

 privind executarea / modificarea instalaţiilor electrice 
• citeşte şi interpretează corect schema electrică; 
• alege materialele, dispozitivele, echipamentele şi aparatele de măsură conform 

specificaţiilor din schemă; 
• stabileşte traseul instalaţiei în funcţie de cerinţe şi disponibilităţi; 
• montează tuburile de protecţie, conductorii şi echipamentele şi realizează 

conexiunile şi izolaţiile conform schemei şi normelor tehnice de securitatea 
muncii; 

• pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice 
pentru verificarea funcţionării acesteia; 

• repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc. 
conform cerinţelor. 

 
 privind întreţinerea instalaţiilor electrice 
• execută inspecţii periodice şi revizii tehnice ale instalaţiilor electrice; 
• execută ungerea, gresarea instalaţiilor electrice; 
• identifică şi verifică calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei 

electrice; 
• stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi 

execută atât reparaţii curente cât şi reparaţii capitale, ce presupun demontarea 
completă a instalaţiei electrice, vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor 
deteriorate etc.; 

• execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei 
electrice de comandă în parametrii ceruţi. 

 
 
 



 privind lipirea/dezlipirea manuală 
• alege metoda de lipire şi poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu 

cerinţele instrucţiunilor tehnologice; 
• execută operaţia de lipire respectând secvenţele operaţiei şi maniera de lucru 

stipulate în procedură; 
• îndepărtează surplusul de material pentru evitarea punţilor şi realizarea 

conexiunilor corespunzătoare instrucţiunilor de calitate; 
• respectă instrucţiunile de protejare a componentelor contra şocului termic la lipire; 
• execută dezlipirea, acolo unde este cazul, respectând secvenţele operaţiei, conform 

procedurii de lucru şi curăţă componentele/suprafeţele dezlipite. 
 

 privind folosirea trusei de scule 
• alege sculele/dispozitivele în conformitate cu prevederile documentaţiei 

tehnologice şi cu sarcinile de împlinit; 
• identifică şi marchează pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu 

prezintă siguranţă în utilizare; 
• efectuează întreţinerea curentă pentru a menţine dispozitivele şi aparatele în stare 

de funcţionare corectă, în conformitate cu procedurile sau reglementările în 
vigoare; 

• depozitează şi păstrează în siguranţă trusa de scule conform recomandărilor 
specifice locului de muncă. 

 
 privind realizarea/citirea şi înterpretarea schemelor electrice 
• identifică componentele, ansamblele şi aparatura din schemele electrice, conform 

simbolurilor specifice; 
• întelege şi interpretează corect legile electrice, pentru determinarea circuitelor şi 

legăturilor dintre componente; 
• foloseşte cunoştinţele de desen tehnic pentru interpretarea corectă a schemelor 

electrice. 
 

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; 



 
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,                                  Electrician de întreţinere şi reparaţii 
         _________________ 
             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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