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

  FISA POSTULUI  
 
 

Nume şi prenume : ______________________________ 
 

1. DENUMIREA FUNCŢIEI : Lucrator spalare si ambalare piese 
 
2. CODUL FUNCŢIEI :  
 
3. SCOPUL POSTULUI : asigura spalarea, ambalarea  si stocarea   produselor ; 
 
4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : minim 8 clase 
 
5. RELAŢII  ORGANIZATORICE :  

 relaţii ierarhice :   - se subordonează şefului de sectie 
                            - 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 secţia de producţie; 
• Utilizează :  

− Substante de degresare si spalare  
− Uleiuri de conservare 
− Bai de spalare, uscare, conservare, dispozitive, diverse piese si produse 

• Munca se desfăşoară în spaţiile destinate livrării, depozite, sau în spaţii de 
producţie. 

• Munca se desfăşoară în 2 ture. 
• Manevrele se execută manual. 

 
 

7. CERINŢELE POSTULUI : 
 Cunoştinţe : cunoasterea procedurilor specifice de lucru şi ordinea de execuţie a 
acestora, tipuri şi parametri funcţionali ai utilajelor şi materialelor folosite 

 Deprinderi :lucrul în echipă, îndemânare, atentie, rigurozitate, perseverenţă, 
disciplina in respectarea tehnologiilor si a masurilor de securitate in munca, deţinerea 
abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă. 

 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 tehnologiile de  realizare a 
lucrărilor,  tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, 
materiile prime şi materialele de bază folosite; 

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

• 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; 

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

• păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă; 
• păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv în 

interesul firmei; 
• respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la 

postul său; 
 
 

Specifice: 
 
• primeste produsele; 
• asigura spalarea produselor in baile din cadrul atelierului , conform instructiunilor 

de lucru; 
• ambalează produsele; 
• stocheaza produsele, conform cerintelor din planele de operatii corespunzatoare; 
• asamblează cutiile sau containerele de transport; 
• aplică pe pachete etichete de identificare sau alte  semne de marcare, sigilează 

manual sacii din plastic; 
• intretine baile de spalare si asigura schimbarea solutiilor de spalare, conform 

instructiunilor de lucru; 
• asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

 
 

9. 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,                         Lucrator spalare ambalare  
             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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