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

  FISA POSTULUI   
 

 
Nume şi prenume : ______________________________ 
 
1. DENUMIREA FUNCŢIEI : rectificator universal  
 
2. CODUL FUNCŢIEI : 722412 
 
3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă; 
 
4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii şi/sau calificare specifică 
 
5. RELAŢII  ORGANIZATORICE:  

 relaţii ierarhice :   - se subordonează : Director tehnic 
                           - are în subordine :  

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

 
6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :   

• lucrează în secţia de producţie; 
• utilizează :  

- maşini de rectificat suprafeţe plane, maşini de rectificat suprafeţe de 
revoluţie, maşini de rectificat speciale; 

- S.D.V.-uri. 
 

7. CERINŢELE POSTULUI : 
 Cunoştinţe : tehnice, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora, 
tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor şi sdv-urilor, documentaţia tehnică a acestora.  

 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 SERVICIU : 
  
 Generale :  

• se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare 
a lucrărilor,  tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, 
metode de ascuţire şi finisare, materiile prime şi materialele de bază folosite; 

•  cunoaşte modul de programare şi funcţionare a utilajelor utilizate, în special a 
maşinilor de rectificat, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor;  

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

• întocmeşte documentele de evidenţă a materiilor prime, materialelor, SDV- urilor, 
semifabricatelor, documentele de predare-primire a utilajelor la sfârşitul / începutul 
schimbului, consemnează  eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin 
calitativ sau de timp de preluare-prelucrare-predare şi de raportare a activităţii; 



• pregăteşte utilajele, instalaţiile şi echipamentele la sfârşitul schimbului de lucru 
corespunzător instrucţiunilor de lucru, în vederea continuării în schimbul următor a 
lucrărilor şi operaţiilor planificate pentru execuţie; 

• identifică necesarul de instruire propriu în funcţie de cerinţele şi domeniul de 
activitate al societăţii; 

• identifică şi participă la diverse forme de pregătire profesională (cursuri, seminarii 
etc.) pentru dobândirea de noi cunoştinţe în funţie de necesităţile de instruire 
identificate. 

 
 Specifice : 
 

  aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri 
• stabileşte şi procură necesarul de materiale, semifabricate şi S.D.V-uri de la magazia 

unităţii pe baza normelor de consum, pentru fiecare comandă, lot de fabricaţie şi operaţie 
planificată; 

• efectuează recepţia calitativă şi dimensională a materialelor, semifabricatelor şi S.D.V-
urilor pe baza normelor tehnologice şi a documentelor de însoţire, în conformitate cu 
normele metodologice şi specificaţiile tehnice ale furnizorului; 

• transportă, manipulează şi depozitează materialele, semifabricatele şi 
• S.D.V-urile  pe tipuri, după destinaţia tehnologică şi în funcţie de prescripţiile 

furnizorului, în spaţii special amenajate (marcate). 
 

 alege şi ascute discurile abrazive  
• identifică suprafeţele de rectificat în baza documentaţiei tehnice de execuţie 
• alege discurile abrazive în funcţie de tipul maşinilor folosite pentru rectificare, de 

caracteristicile fizico-chimice ale materialelor de prelucrat,  în funcţie de forma 
geometrică a suprafeţelor de prelucrat şi corespunzător preciziei suprafeţelor de prelucrat; 

• verifică discurile înainte de montarea pe maşină, prin vizualizare şi prin metode specifice, 
în baza documentaţiei tehnice; 

• verifică pe toată durata executării starea discului pentru determinarea gradului de 
îmbâcsire şi a integrităţii acestuia; 

• alege metoda de ascuţire în funcţie de gradul de îmbâcsire a discului abraziv, a structurii 
fizico-mecanice a discului, a dimensiunilor şi tipului discului abraziv; 

• ascute discurile direct pe maşină, de câte ori este necesar, prin metode specifice fiecărui 
tip, în funcţie de geometria piesei de rectificat (unghiuri, raze, profile, acordări si suprafeţe 
plane); 

• verifică geometria discului prin măsurători directe utilizând dispozitive şi verificatoare 
specifice acestei operaţii. 

 
 efectuează controlul activ al uzurii sculelor de prelucrat  
• verifică la începutul lucrului şi ori de câte ori se constată abateri de la regimul normal de 

lucru sistemul de control al uzurii prin vizualizare sau automat , în funcţie de tipul 
maşinilor de rectificat; 

• urmăreşte parametrii, întreţine reglajul iniţial şi execută corecţii ori de câte ori este cazul 
pentru readucerea sistemului în parametrii normali. 

 
 echilibrează discurile abrazive 
• alege metoda de echilibrare în funcţie de tipul şi geometria discului care urmează să fie 

folosit la operaţia de rectificare, natura dezechilibrului etc.; 
• echilibrează discurile direct pe maşinile de rectificat sau pe echipamente specializate. 

 
 pregăteşte lichidul de răcire-ungere 
• prepară lichidul de răcire - ungere în funcţie de reţeta stabilită prin documentaţie, în 

funcţie de natura materialului supus prelucrării; 
• verifică periodic şi ori de câte ori apar situaţii neconforme, parametrii de răcire - ungere pe 

elemente componente şi în întreg, conform instrucţiunilor cuprinse în cartea tehnică a 
maşinii. 



 
 prelucrează piesele prin rectificare 
• alege metoda de rectificare în funcţie de profilul pieselor supuse prelucrării şi dotarea 

tehnică din atelierele de prelucrare prin aşchiere, prin analiza şi însuşirea documentaţiei 
tehnice de execuţie; 

• identifică sistemul de fixare a semifabricatului pe maşina - unealtă de rectificat, stabileşte 
regimul optim de lucru al utilajului pe care se face prelucrarea, pregăteşte şi verifică starea 
de funcţionalitate a utilajului, reglează utilajul şi discul abraziv pentru funcţionarea la 
parametrii impuşi; 

• execută lucrările de rectificare conform procedurilor de lucru specifice şi metodei de 
rectificare adoptate; 

• supraveghează permanent funcţionarea corectă a echipamentelor de rectificare, încadrarea 
în parametrii prestabiliţi prin regimul de lucru, gradul de îmbâcsire şi ascuţire a discului 
abraziv; 

• înlocuieşte sculele şi dispozitivele care prezintă un grad de uzură mai 
• mare decât cel admis; 
• verifică piesele rectificate şi aplică acţiuni de corecţie a pieselor neconforme 

documentaţiei tehnice; 
• recuperează materialele rezultate din prelucrare. 

 
 efectuează rectificarea de finisare 
• stabileşte gradul de finisare şi metoda de finisare prin analiza şi însuşirea documentaţiei 

tehnice de execuţie; 
• execută rectificarea de finisare; 
• verifică suprafeţele finisate prin procedee tip rectificare. 

 
  întreţine maşinile-unelte de rectificat  
• verifică starea tehnică a maşinilor unelte prin probe de pornire-oprire şi de mers în gol; 
• reglează parametrii de lucru prin acţionarea comenzilor specifice fiecărui tip de maşină; 
• consemnează şi comunică disfuncţionalităţile în funcţionare. 

 
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,                           Rectificator universal   
             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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