
SC ..........  SA/SRL 
 
 

  FISA POSTULUI   
 

Nume şi prenume : ______________________________ 
 
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Lăcătuş mecanic (mecanic intretinere) 

2. CODUL FUNCŢIEI : 721410 

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

4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii 

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; 
− scule pentru operaţii pregătitoare, de prelucrare manuală  sau mecanică, 

întreţinere şi reparare, torsionare, imprimare, acoperiri şi protecţii anticorosive, 
gravare si inscripţionare etc.;  

− dispozitive pentru prinderea şi fixarea sculelor şi a semifabricatelor, pentru 
poziţionare, indexare, marcare, reglare; 

− mijloace pentru măsurarea / verificarea lungimilor, unghiurilor, suprafeţelor, 
preciziei formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor, proprietăţilor stratului 
superficial, pentru măsurarea parametrilor funcţionali ai maşinilor unelte  
(presiune, turaţie, temperatură, debit). 

    
7. CERINŢELE POSTULUI : 
 

 Cunoştinţe : tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a 
acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor, maşinilor-unelte, dispozitivelor specifice 
unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamente de lucru : scule, dispozitive, 
verificatoare.  

 Deprinderi : analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, lucrul în 
echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă, folosirea terminologiei de 
specialitate, deţinerea abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă. 

 Alte cerinţe : responsabilitate,echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate 
de lucru în condiţii de stres, 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, 
tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite; 



• cunoaşte modul de funcţionare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi 
verificatoarelor utilizate;  

• urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile 
specifice sau prin instrucţiunile tehnologice. 

 
  Specifice : 
 

 asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare 
• studiază documentaţiile de asamblare, poziţionează şi îmbină componentele; 
• controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea îmbinărilor,  efectuează 

controlul dimensional şi face ajustări finale; 
• execută probe de mers în gol şi în sarcină constatând şi remediind deficienţele. 

 
 asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice 
• urmăreşte zilnic functionarea maşinilor şi utilajelor în scopul  identifiării de 

disfuncţionalităţi; 
• execută lucrări de întreţinere curentă conform prescripţiilor specifice fiecărui 

utilaj; 
• diagnostichează, prin testări funcţionale şi prin măsurare cu dispozitive de măsură, 

concordanţa între parametrii de lucru şi cerinţele funcţionale;  
• remediază deficienţele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf, gaze 

nocive, etc. 
• reglează mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea 

parametrilor  funcţionali specificaţi. 
• întocmeşte fişe tehnice de constatare, raportează operaţiunile şefului ierarhic; 
• identifică utilajul defect după zgomot, vibraţii şi modificarea parametrilor de lucru; 
• determină cauzele defecţiunii după tipul acesteia, condiţiile de aparitie şi 

evidenţele de întreţinere-reparaţii existente; raportează defecţiunile constatate, 
cauzele care le-au generat şi propune măsuri de remediere; 

• atunci când este competent efectuează lucrări de reparaţii; 
• izoleaza utilajul de restul instalatiei în conditii de siguranta şi îl mută de pe poziţie 

pentru a nu afecta desfaşurarea procesului tehnologic 
• deconectează utilajul şi îl dezasamblează în componente, în condiţii de siguranţă, 

fără a afecta integritatea acestuia; 
• identifică şi analizează natura defecţiunii şi cauzele care au generat-o; 
• identifică şi utilizează unelte şi scule potrivite executării, reparării şi înlocuirii 

pieselor defecte; 
• ajusteaza, şlefuieşte şi remediază suprafeţe de asamblare pentru obţinerea 

dimensiunilor cerute. 
• realizează operaţii de alezare, găurire, tăiere, debitare pentru obţinerea reperului 

conform specificaţiilor; 
• înlocuieşte reperul defect cu piesa de schimb corespunzatoare,verificând 

corectitudinea montajului cu instrumente adecvate. 
• solicită execuţia unor repere speciale sectorului de prelucrări mecanice; 
• după reparaţie montează utilajul pe poziţia de funcţionare cu ajutorul instalaţiilor 

de ridicat, aduce utilajul în poziţie verticală sau orizontală conform poziţiei de 
lucru, măsoară, centrează, face verificări finale respectând schema de montaj şi 
cerintele functionale ale instalatiei, racordează utilajul la restul instalaţiei şi face 
proba de punere în funcţiune; efectuează reglări fine; 

• ţine evidenţa defecţiunilor pe tipuri de utilaje, poziţie de instalaţie, frecvenţă de 
apariţie, cauze, modul şi timpul de remediere pentru anticiparea / prevenirea 
disfunctionalitatilor şi întocmirea unui program de întreţinere adecvat; 



• execută ungerea maşinilor şi utilajelor conform schemelor de ungere şi sistemului 
de ungere centrală şi graficelor de periodicitate, folosind categoriile şi sortimentele 
de lubrefianţi prescrise; 

• schimba uleiul şi repară sistemele de ungere, conform graficelor sau / şi atunci 
când este necesar. 

 
 menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule 
• verifică periodic şi depozitează corespunzător stocul de materiale pentru 

determinarea nivelului existent, întocmeşte necesarul de materiale pentru refacerea 
stocului şi urmăreşte aprovizionarea conform cererii; 

• recondiţionează piesele de schimb care nu corespund specificaţiilor tehnice; 
• comandă atelierelor specializate execuţia unor piese de schimb, urmăreşte execuţia 

şi recepţionează piesele de schimb comandate; 
• verifică sculele şi le înlocuieşte pe cele care numai prezintă siguranţă şi precizie în 

exploatare. 
  

 execută confecţii metalice de uz intern 
• execută operaţii pregătitoare cum ar fi : debitarea materialului, curăţarea, 

îndreptarea, trasarea , operaţii de prelucrare prin aşchiere (pilire, polizare, găurire, 
strunjire, frezare), prin deformare plastică  la rece ( îndoire, ambutisare,  perforare, 
decupare, torsionare) şi prin procedee de prelucrare la cald (turnare,  forjare); 

• efectuează asamblări nedemontabile (prin sudare, lipire, nituire ) sau demontabile 
(prin filete, pene, ştifturi, caneluri), asamblări  cu elemente elastice ( cu arcuri); 

• realizează prin aceste operaţiuni produse cum ar fi : confecţii metalice pentru 
asigurarea clădirilor şi a terenurilor (zăvoare, garduri, grilaje, gratii, porţi), 
mobilier metalic (scaune, bănci, mese, etajere, rafturi ), confecţii metalice 
decorative (suporţi pentru flori, aplice, lustre), obiecte de uz casnic (pâlnie, scafă, 
cuier, suport veselă)  etc. 

 
 
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,                                                            Lăcătuş mecanic 
             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 
 

 
 

http://www.rcl.ro/

	  FISA POSTULUI  

