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Formatul calificării profesionale 

Titlul calificării profesionale: TEHNICIAN MECANIC ÎN EXPLOATAREA TEHNICĂ  

A MAŞINILOR ŞI UTILAJULUI PENTRU CONSTRUCŢII, MENTENANŢA 

DRUMURILOR AUTO 

Descrierea: Tehnicianul – mecanic în domeniul exploatării tehnice a 

maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, mentenanţa 

drumurilor auto organizează, coordonează, monitorizează 

şi evaluează activităţi de verificare, întreţinere, exploatare 

şi reparare a acestora, astfel încât acestea să-şi menţină 

parametrii constructivi şi funcţionali şi să se încadreze în 

normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 

protecţia mediului şi în categoria de utilizare conform 

destinaţiei. 

Scopul: Elaborarea unui set unic de competenţe, exprimat în 

termeni de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini necesare pentru 

coordonarea cu succes a tehnologiilor aplicate în cadrul 

întreprinderilor pentru construcţii şi reparaţii de drumuri, 

ateliere de reparaţii a maşinilor şi utilajelor pentru 

construcţii, la firme producătoare sau importatoare de 

maşini şi instalaţii pentru construcţii, piese de schimb, 

materiale şi accesorii.  

Modalităţi de furnizare: Calificarea se obţine prin învăţămîntul formal în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt profesional tehnice 

postsecundare la învăţămîntul cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă. 

Durata studiilor: 2 ani - în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală  

pentru  învăţămîntul cu frecvenţă; 

4 ani - în baza studiilor gimnaziale pentru învăţămîntul cu 

frecvenţă; 

3 ani - în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală 

pentru învăţămîntulcu frecvenţă redusă. 

Certificarea: Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare 

Grup/grupuri-ţintă: Tineri, adulţi angajaţi în cîmpul muncii sau şomeri 
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Motivaţie:  Creşterea solicitărilor de specialişti calificaţi pe piaţa 

muncii cauzate de majorarea numărului de unităţi de 

maşini şi instalaţii pentru construcţii, unităţilor de prestarea 

a serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie. 

Informarea solicitanţilor pentru formare vizînd 

  oportunităţile calificării date. Perspectivele de creştere a 

carierii profesionale. 

Condiţii de acces:  Deţinătorii următoarelor acte de studii: 

- certificat de studii gimnaziale; 

- diploma de Bacalaureat; 

- certificat de studii liceale; 

- atestat de studii  medii de cultură generală; 

- certificatului de calificare la o meserie conexă 

domeniului de activitate. 

Recunoaşterea studiilor 

anterioare: 

Se recunosc competenţele enumerate la capitolul 

„Descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor”, 

dobândite în cadrul învățământului formal, non-formal, 

informal în baza actelor de confirmare a studiilor 

anterioare, experienţei de muncă în domeniu de minim 5 

ani şi susţinerea  probelor de calificare. 

Nevoi speciale:  Nu sunt 

Nivelul de studii minim necesar:  Nivelul minim de studii, necesar pentru  obţinerea  de către 

candidaţi a calificării profesionale tehnician - mecanic – 

studii gimnaziale.  

Oportunităţi de angajare în 

câmpul muncii: 

Persoanele care obţin calificarea profesională tehnician 

mecanic se pot angaja în cîmpul muncii  în cadrul 

întreprinderilor pentru construcţii şi reparaţii de drumuri,  

ateliere de reparaţii a maşinilor şi utilajelor pentru 

construcţii, la firme producătoare sau importatoare de 

maşini şi instalaţii pentru construcţii, piese de schimb, 

materiale şi accesorii în calitate de: mecanic, mecanic 

garaj, mecanic instalaţii de ridicare, mecanic maşini de 

transbordare (mecanisme de încărcare-descărcare),  

mecanic repararea mijloacelor de transport, mecanic sector,  

tehnician maşini şi utilaje, tehnician mecanic, tehnician 
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tehnolog mecanic,  agent de vînzări,  reprezentant comercial 

şi tehnic. 

Traseu de progres: Posibilităţile  de avansare pe verticală spre calificări de 

nivel superior: licenţiat în Inginerie Mecanică în 

Construcţii; Inginerie şi Management în Construcţia de 

Maşini, Mecanizarea Agriculturii. 

Oportunităţi  de transfer pe orizontală spre alte calificări de 

acelaşi nivel: tehnician mecanic exploatarea tehnică a 

transportului auto. 

Cerinţe legale  speciale: CODTRANSPORTURILOR RUTIERE Nr. 150 din 

17.07.2014; 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  Nr. 186 din 

10.07.2008; 

Legea  privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1515 

din 16.06.1993 

Legea  privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 267 din 

09.11.1994 
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1. INTRODUCERE ÎN DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

1.1. Descrierea generală a domeniului de formare profesională 

 

Realizarea sarcinilor puse transportului rutier în termenele planificate şi calitativ este 

determinată de reţeaua, infrastructura şi starea drumurilor auto. Starea drumurilor auto este unul 

din factorii ce influenţează securitatea circulaţiei rutiere. Construcţia şi întreţinerea drumurilor 

auto nu este posibilă fără maşini şi utilaje speciale. 

Utilizarea maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto la 

întreaga lor capacitate şi cu siguranţă maximă în exploatare necesită măsuri tehnico-

organizatorice adecvate, care trebuie să conducă atît la asigurarea unei stări tehnice ireproşabile a 

acestora pe tot parcursul ciclului de exploatare, cît şi la realizarea condiţiilor favorabile pentru 

îndeplinirea, în mod cît mai eficient a sarcinilor. 

Obiectivul formării profesionale în domeniul maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, 

mentenanţa drumurilor auto  este de a pregăti specialişti calificaţi, atât în context naţional cât şi 

internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a persoanei şi 

la progresul societăţii moldoveneşti. Pornind de la acest obiectiv devine evident că întreaga 

activitate este orientată spre performanţă pentru a creşte competenţa instituţiei, atât la nivel 

naţional, cât şi pe plan internaţional. 

În acest context, instituţia de profil va asigura o ofertă educaţională flexibilă în domeniul 

maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto capabilă să susţină şi cadrul 

de calitate, în ceea ce priveşte exploatarea, întreţinerea tehnică şi repararea, în mediul local şi 

regional şi integrarea internaţională, în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii dintr-o 

societate bazată pe cunoaştere şi tehnologii informatice. 

1.2. Caracteristicile-cheie ale domeniului 

Nivelul Postsecundar 

Durata studiilor 2 ani - în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală  

pentru  învăţămîntul cu frecvenţă; 

4 ani - în baza studiilor gimnaziale pentru învăţămîntul cu 

frecvenţă; 

3 ani - în baza studiilor liceale şi medii de cultură generală 

pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă. 

Credite de studii ECTS 120 credite 

Forma de organizare învăţămînt formal cu frecvenţă la zi; 

învăţămînt formal cu frecvenţă redusă 
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Condiţii de acces Deţinătorii următoarelor acte de studii: 

- certificat de studii gimnaziale; 

- diploma de Bacalaureat; 

- certificat de studii liceale; 

- atestat de studii  medii de cultură generală; 

- certificatului de calificare la o meserie conexă 

domeniului de activitate 

Precondiţii  Prezentarea certificatului medical 086-e 

Stagii de practică Cu titlu obligatoriu: 

- stagii de practică de instruire(lăcătuşărie, tinichigerie, 

demontare-montare, întreţinere tehnică); 

- stagiul de practică tehnologică; 

- stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire. 

Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de 

evaluare: 

1. Evaluarea iniţială;  

2. Evaluarea curentă; 

3. Evaluarea finală. 

Modalitate de evaluare finală Susţinerea lucrării/proiectului de diplomă. 

Certificare  Diploma de studii profesionale postsecundare 

Calificarea acordată Tehnician mecanic 

Drepturi pentru absolvenţi Angajarea în cîmpul muncii conform calificării obţinute; 

Continuarea studiilor învăţămînt superior pentru deţinătorii 

diplomei de Bacalaureat 

Organ responsabil de autorizarea 

programelor 

Ministerul Educaţiei 
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2. DESCRIEREA CALIFICĂRII ŞI ENUMERAREA OCUPAŢIILOR PROPRII 

DOMENIULUI 

2.1. Descrierea succintă a calificării 

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul ce asigură 

funcţionarea maşinilor, motoarelor şi utilajelor mecanice şi a elementelor acestora prin realizarea 

lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a maşinilor, motoarelor şi utilajelor; asigură controlul 

tehnic a procesului de producere; asigură respectarea normelor de securitate şi sănătate în 

muncă, prevenirea incediilor şi protecţia mediului; soluţionează problemele tehnice ce apar în 

procesul muncii. Sarcinile specialiştilor cu nivel mediu de calificare constau: în îndeplinirea 

lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau de complexitate medie. 

 

2.2. Ocupaţii tipice pentru absolvenţii domeniului dat 

Nr. 

crt.  

Codul şi denumirea funcţiei conform  

Clasificatorului ocupaţiilor 

Program de formare 

Conform nomenclatorului RM 

1 311511 Mecanic   

2 311514 Mecanic garaj    

3 311516 Mecanic instalaţii de ridicare   

4 311518 Mecanic maşini de transbordare 

(mecanisme de încărcare-descărcare) 
  

5 311520 Mecanic repararea mijloacelor de 

transport 
  

6 311521 Mecanic sector   

7 311527 Tehnician maşini şi utilaje   

8 311528 Tehnician mecanic   

9 311535 Tehnician tehnolog mecanic   

10 332201 Agent de vînzări   

11 332203 Reprezentant comercial   

12 332204 Reprezentant tehnic    

 

3. ROLUL DOMENIULUI ÎN ALTE PROGRAME DE FORMARE 

PROFESIONALĂ 

Unităţi de curs de creare a abilităţilor şi competenţelor generale, de orientare socio-

umanistă şi fundamentale din programul de formare profesională a tehnicianului mecanic, 

specialitatea Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanţa 

drumurilor auto sunt identice cu programele de formare profesională a următoarelor calificări: 
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- tehnician diagnosticare auto; 

- tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto;  
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4. PROFILURI OCUPAŢIONALE 

4.1 PROFILUL OCUPAŢIONAL 

 

OCUPAŢIA: Tehnician maşini şi utilaje                      COD 311527 
       (conform CORM 2014)   (conform CORM 2014) 

 

Atribuţii Sarcini de lucru Responsabilităţi 
Instrumente, unelte, maşini, 

materiale, documente 
Cunoştinţe şi capacităţi 

1 2 3 4 5 

1. Planifică şi 

organizează 

activităţile proprii şi 

a angajaţilor din 

subordine 

1.1. Realizează planul zilnic de activitate în 

corespundere cu indicaţiile persoanelor 

ierarhice superioare 

Distribuirea uniformă a 

sarcinilor de lucru 

subalternilor ; 

Eficientizarea utilizării 

timpului de lucru şi 

excluderea pierderilor 

de timp; 

Respectarea de către 

subalterni a 

programului zilnic de 

activitate şi disciplinei 

de muncă; 

Respectarea şi 

îndeplinirea  deciziilor, 

dispozițiilor, 

instrucțiunilor scrise 

sau verbale transmise 

de conducerea 

întreprinderii; 

Îndeplinirea cu simţ de 

răspundere îndatoririle  

Fişe tehnologice, instrucţiuni 

Fişa de post a angajatului 

Cunoştinţe:  

De bază în domeniul 

mecanic, hidraulic ; 

Calculator; 

Capacităţi: 

De gândire practică; 

De a aplica metode 

tehnologice eficiente, care 

asigură o productivitate 

sporită la locul de muncă; 

De a identifica şi rezolva 

probleme complexe; 

De a evalua rezultate 

obţinute. 

De orientare către rezultat 

şi soluționarea 

problemelor; 

De a lucra în echipă şi 

relaționare. 

 

1.2. Întocmeşte planul de activitate pentru 

angajaţii din subordine 

1.3. Stabileşte soluţii pentru realizarea 

lucrărilor 

1.4. Repartizează sarcinile zilnice de lucru a 

angajaților din subordine 

1.5. Propune soluţii pentru optimizarea 

procesului de lucru 

1.6. Monitorizează ordinea, disciplina la locul 

de muncă, respectarea programului de lucru şi 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către 

angajaţii din subordine 

1.7. Înaintează propuneri la persoanele 

ierarhice superioare vizînd menţionarea sau 

sancţionarea angajaților din subordine 

1.8. Identifică necesităţile de formare continuă 

a angajaților din subordine 

1.9. Analizează şi elaborează rapoarte vizînd 
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1 2 3 4 5 

 rezultatele activităţii subdiviziunii conduse de serviciu de către 

subalterni; 

Respectarea Codului 

Muncii al RM 

  

2. Organizează 

atelierul de 

producere  şi  

locurile de muncă 

2.1. Analizează elementele componente ale 

atelierului şi a locurilor de muncă 

Prezentarea schiţelor de 

amplasare a elemen-

telor componente ale 

atelierului şi a locurilor 

de muncă; 

Prezentarea graficului 

detaliat de utilizare 

eficientă a utilajelor 

existente în dotare; 

Prezentarea graficului 

executantului 

(individual, colectiv, 

executant - maşină); 

Respectarea normelor 

de organizare a 

atelierului şi locului de 

muncă; 

Utilizarea raţională a 

timpului efectiv de 

lucru în atelierul de 

producere; 

Modernizarea tehnolo-

gică a atelierului şi 

locurilor de muncă 

cerută de tehnologiile  

Planul atelierului de producere 

Lista de utilaje şi instrumente 

existente  

Fişe tehnologice, cataloage cu 

scule şi echipamente service 

auto 

Documentaţia de proiectare în 

construcţia întreprinderilor 

auto 

Instrucţiuni de utilizarea a 

utilajelor şi utilajelor 

Cunoştinţe: 

Interpretarea desenelor 

tehnice; 

Clasificarea şi caracteristicile 

utilajelor, dispozitivelor şi 

instrumentelor pentru 

întreţinerea tehnică şi 

repararea maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii; 

Calculul necesarului de 

utilaje şi instrumente pentru 

dotarea atelierului şi locurilor 

de muncă; 

Calculatorul. 

Capacităţi: 

De a lua decizii – propuneri 

tehnice, identificarea  

variantei de lucru optime; 

De utilizare a utilajelor şi 

instrumentelor în dotare în 

cadrul executării procesului 

tehnologic de producere; 

De amplasare tehnologică a 

utilajului în atelierul de 

producere; 

De adaptare rapidă la nou,  

2.2. Stabileşte dotarea existentă şi 

performanţele impuse de procesul tehnologic 

2.3. Determină numărul de utilaje şi 

instrumente pentru satisfacerea necesităţilor 

procesului de producţie 

2.4. Apreciază gradul de folosire a dotării 

existente şi care sunt cauzele utilizării incomplete 

2.5. Stabileşte amplasarea utilajelor şi 

satisfacerea cerinţelor procesului de producţie  

2.6. Pregăteşte utilajele, instalaţiile pentru 

executarea sarcinilor programate 

2.7. Organizează aprovizionarea ritmică  a 

locurilor de muncă cu materiale, piese, etc 

2.8. Identifică uzarea fizică şi morală a 

utilajului şi instrumentului în dotare 

2.9. Asigură dotarea cu echipament şi scule 

prevăzute de tehnologie 

2.10. Asigură cu echipament de protecţie 

adecvat condiţiilor de lucru în atelier şi la 

locurile de muncă 

2.11. Înştiinţează imediat persoanele ierarhice 

superioare asupra existenţei unor nereguli, 

abateri şi greutăţi în organizarea atelierului de  
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1 2 3 4 5 

 producere şi a locului de muncă şi propune  

măsuri de remediere şi de prevenire a unor 

asemenea situații 

performante; 

Organizarea, 

reorganizarea sau 

reconstrucţia atelierului 

şi locurilor de muncă; 

Completarea, după 

necesitate, atelierului 

de producere cu utilaje 

şi instrumente. 

 

Elevatoare, echipamente de 

mecanică generală, scule, 

testere şi utilități: aer 

comprimat, lubrifianți, 
exhaustare; echipamente de 

service-roţi, standuri de reglaj 

direcție, standuri de verificare 

şi reglare a hidraulicii şi 

pneumaticii, echipamente 

pentru linia de Inspecție 

Tehnică Periodică, utilaje şi 

scule de tinichigerie, cabina de 

vopsit şi echipamente pentru 

 atelierul de vopsitorie,  

echipamente de curățat şi 

pentru dotarea spălătoriei 

maşinilor. 

Cască rezistentă la şoc şi 

penetraţie, combinezon/ 

pantalon cu pieptar/ salopetă 

ajustată pe corp cu elastic la 

mâneci şi talie, mănuşi 

electroizolante, cizme 

electroizolante, bocanci 

rezistenţi la uzură, căciulă fără 

apărători pentru urechi sau 

capişon, scurtă impermeabilă 

cu glugă. 

asimilarea noilor informații în 

derularea proiectului şi 

integrarea lor rapidă; 

De a înțelege şi învăța 

principii tehnice de 

funcționare a echipament a 

echipamentelor. 

3. Asigură procesul 

de producere cu  

3.1. Prognozează necesităţile de piese de 

schimb şi materiale 

Preluarea comenzilor 

de piese de schimb de  

Catalogul de piese de schimb 

şi materiale 

Cunoştinţe: 

Construcția şi funcţionarea  
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1 2 3 4 5 

piese de schimb, 

materiale 

3.2. Fundamentează planurile şi programele 

de asigurare cu piese de schimb, materiale 

la lăcătuşi; 

Identificarea pieselor 

de schimb şi a 

referințelor în catalogul 

de piese şi în sistemul 

de gestiune; 

Transmiterea de oferte 

de piese de schimb 

către lăcătuşi; 

Menținerea legăturii cu 

furnizorii de piese de 

schimb; 

Realizarea diverselor 

raportări. 

 sistemelor tehnice; 

Componenţa parcului de 

maşini şi procese din atelierul 

de producere; 

Procesul tehnologic de 

producere a întreţinerii 

tehnice şi reparaţii; 

MS Office; 

Capacităţi: 
De planificare şi organizare a 

activității; 
De comunicare şi empatie 

faţă de client; 

De analiză şi sinteză 

3.3. Înştiinţează imediat persoanele ierarhice 

superioare asupra existentei unor lipsuri în 

aprovizionarea procesului de producere cu piese 

de schimb şi materiale şi propune măsuri de  

completare 

3.4. Primeşte piesele de schimb şi materialele 

tehnice 

3.5. Distribuie piesele de schimb şi 

materialele tehnice pentru asigurarea 

permanentă, la timp şi în volum complet, a 

cantităţilor necesare exploatării maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii, executării 

întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor la acestea 

3.6. Monitorizează utilizarea corectă şi 

eficientă a pieselor şi materialelor tehnice 

distribuite 

4.Supraveghează 

executarea, 

corectarea 

execuţiilor eronate a 

lucrărilor de 

întreţinere tehnică şi 

reparaţie a maşinilor 

şi utilajelor pentru 

construcţii 

4.1. Foloseşte integral şi cu maxim de 

eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu 

Întreținerea maşinilor 

şi utilajelor înainte de 

plecarea în cursă; 

Urmărirea stării tehnice 

a maşinilor şi utilajelor 

şi sesizarea unor 

defecțiuni; 

Realizarea reparațiilor 

necesare la maşini şi 

instalaţii; 

Realizarea corectă şi la 

timp a reparațiilor  

Normative privind 

periodicitatea, fişe 

operaţionale 

Fişe tehnologice de întreţinere 

tehnică şi reparaţie a maşinilor 

şi utilajelor pentru construcţii 

Cărţi tehnice de întreţinere şi 

reparare, instrucţiuni de 

exploatare 

Recomandări de la 

producătorul de maşini şi  

Cunoştinţe: 

Construcţia şi funcţionarea 

maşinilor şi utilajelor; 

Operaţiunile de întreţinere 

tehnică a maşinilor şi 

utilajelor; 

Operaţiunile de reparaţii; 

Ungerea sistemelor tehnice; 

Exploatarea maşinilor şi 

utilajelor; 

Documentaţia tehnologică; 

 

4.2. Respectă normele de muncă şi 

prescripțiile de calitate stabilite 

4.3. Stabileşte lucrările de întreținere şi 

reparații ale maşinilor şi instalațiilor 

4.4. Urmăreşte însuşirea şi respectarea 

procesului tehnologic şi de muncă caracteristic 

locului în care îşi desfăşoară activitatea şi cele 

desfăşurate de către angajaţii din subordine 

4.5. Verifică aplicarea normelor de exploatare  
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1 2 3 4 5 

 a maşinilor şi instalațiilor maşinilor şi utilajelor;  

Respectarea Codului 

Muncii al RM; 

instalaţii Capacităţi: 

De executare a întreţinerilor 

tehnice şi reparaţii; 

De detectare a defecţiunilor; 

Gîndire critică şi rezolvare de 

probleme; 

4.6. Analizează folosirea mașinilor, utilajelor 

şi instalațiilor încredinţate la parametrii de 

funcţionare prevăzuţi în documentația tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă 

4.7. Evaluează lucrările conform standardelor 

de calitate din domeniu şi normativelor de timp 

4.8. Stabileşte un comportament corect în 

cadrul relaţiilor de serviciu, promovează 

rapoartele colegiale de colaborare şi asigură 

unui climat de disciplină 

4.9. Organizează şi menţine zilnic ordinea şi 

curățenia la locul de muncă, în spaţiile de acces 

şi a grupurilor sanitare. 

5. Perfectează şi 

elaborează 
documente necesare 

pentru desfăşurarea 

activităţii şi pentru 

evidenţa lucrărilor 

realizate 

5.1. Selectează documentaţia tehnică specifică 

proceselor tehnologice 

Întocmirea planului de 

operaţii a procesului 

tehnologic; 

Elaborarea fişelor 

tehnologice de operaţii; 

Modernizarea 

permanentă a fişelor de 

operaţii în 

corespundere cu 

apariţia tehnicii şi 

tehnologiilor mai 

productive; 

Reprezentarea 

cerinţelor tehnice la 

elaborarea procesului 

tehnologic; 

Cărţi tehnice, fişe tehnologice, 

documente şi proiecte de 

execuţie 

Cărţi tehnice, fişe tehnologice, 

proiecte de execuţie, CDuri, 

arhive, baze de date 

Cărţi tehnice, fişe tehnologice, 

suport informatic 

Cunoştinţe: 

Interpretarea desenelor 

tehnice; 

Standardele în vigoare de 

identificare a fişelor de 

operaţii; 

Microsoft Office; 

Capacităţi: 
De completarea fişelor de 

operaţii; 

De a lucra individual; 

De  a lua decizii. 

 

5.2. Adaptează documentaţia tehnică la 

condiţiile concrete de desfăşurare a proceselor 

tehnologice 

5.3. Coordonează procesele tehnologice în 

baza documentaţiei tehnico-economice 

specifice 

5.4 Evaluează calitatea documentaţiei prin 

eficienţa proceselor tehnologice 

5.5. Asigură protecţia şi integritatea 

patrimoniului tehnologic şi informațional ce i-a 

fost încredințat în vederea desfăşurării 

activităţii de cercetare şi/sau producţie 
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1 2 3 4 5 

  Normarea tehnică a 

operaţiilor procesului 

tehnologic; 

  

6. Respectă şi aplică 

normele de protecția 

muncii, protecția 

mediului precum şi 

cele privind folosirea 

echipamentului de 

protecție 

6.1. Respectă normele de protecție a muncii la 

desfășurarea lucrărilor din ateliere de producere 

şi la locurile de muncă 

Luarea la evidență  a 

subalternilor ce au luat 

cunoştinţă cu 

instrucţiunea de 

protecţie a muncii; 

Luarea la evidență  a 

subalternilor ce au luat 

cunoştinţă cu 

instrucţiunea de 

prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

Luarea deciziilor de 

organizare a activităţii 

de prevenire şi 

protecție; 

Instrucţiuni de securitate şi 

sănătate în muncă pentru 

lucrul în atelierele de 

producere 

Instrucțiuni de prevenire şi 

stingere a incendiilor, panou 

antiincendiar 

Plan de evacuare în caz de 

incendiu 

Instrucţiuni de utilizare a 

echipamentului la locul de 

muncă 

Pubele de colectare a 

deşeurilor, mătură, făraş. 

Cunoştinţe: 

Măsurile pentru protecţia 

muncii; 

Măsurile pentru prevenirea şi 

stingerea incendiului; 

Protecţia mediului ambiant; 

Capacităţi: 
De acordarea primului ajutor; 

De utilizarea mijloacelor 

individuale de protecţie; 

De a aplicarea mijloacelor 

pentru stingerea incendiilor.  

6.2. Respectă măsurile pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor în atelierele de producere 

6.3. Asigură amenajarea posturilor şi locurilor 

de muncă în interiorul atelierului în așa fel încât 

să existe spaţiu care să permită evacuarea 

rapidă în caz de incendiu 

6.4. Interzice introducerea în atelierele de 

reparații a maşinilor încărcate cu materiale uşor 

inflamabile 

6.5. Respectă regulile de acces la locurile de 

muncă unde intrarea este permisă numai în 

anumite condiţii 

6.6. Asigură prin toată activitatea sa (inclusiv 

modul de stocare al deșeurilor) condiții pentru 

protecția mediului ambiant 

 

Calităţi profesionale: 

Dexteritate manuală şi digitală; 

Percepţie spaţială; 

Aptitudini auditive (capacitatea de detecţie fină a sunetelor şi de a procesa informaţia auditivă); 

Atenţie concentrată şi susţinută; 

Forţă şi rezistenţă la efort fizic; 

https://www.scribd.com/doc/130997489/Plan-de-Evacuare-in-Caz-de-Incendiu-Model-Cadru-Din-Anexa-Nr-2-La-OMAI-Nr-163-2007
https://www.scribd.com/doc/130997489/Plan-de-Evacuare-in-Caz-de-Incendiu-Model-Cadru-Din-Anexa-Nr-2-La-OMAI-Nr-163-2007
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Flexibilitate şi extensie corporală; 

Activ; 

Responsabil; 

Punctualitate; 

Putere de luare a deciziilor; 

Receptiv; 

 

Tendinţe şi perspective de dezvoltare profesională: 

Să ţină pasul în corespundere cu performanţele actuale; 

Să iniţieze utilizarea tehnologiilor la cel mai înalt nivel; 

Autoinstruire permanentă pentru sporirea productivităţii şi calităţii muncii; 
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4.2 PROFILUL OCUPAŢIONAL 
 

OCUPAŢIA  Agent de vînzări                     COD 332201 
       (conform CORM 2014)  (conform CORM 2014) 

 

Atribuţii Sarcini de lucru Responsabilităţi 
Instrumente, unelte, maşini, 

materiale, documente 
Cunoştinţe şi capacităţi 

1 2 3 4 5 

1. Planifică 

activitatea 

individuală zilnică 

1.1. Stabileşte priorităţile zilnice  în 

corespundere cu indicaţiile şefului ierarhic 

Respectă graficul 

regimului de lucru; 

Respectă toate 

instrucţiunile de 

producere; 

Execută toate 

indicaţiile date de şeful 

ierarhic; 

Respectă normele de 

protecţia muncii şi 

tehnica securităţii; 

Respectă codul muncii 

al RM; 

Calculator; Cunoştinţe:  

Elementele de planificare şi 

organizare a activităţii; 

Domeniul de activitate – 

marketing, vînzări; 

Nomenclatorul pieselor de 

schimb şi accesorii/serviciilor 

destinate vînzării; 

Limba de comunicare 

internaţională; 

PC şi Microsoft Office; 

Capacităţi: 

De utilizare a calculatorului / 

programelor specifice 

activității; 
De analiză şi sinteză. 

1.2. Identifică priorităţile zilnice în 

corespundere cu nivelul de urgenţă privitor la 

vînzarea pieselor de schimb şi accesorii 

1.3. Stabileşte traseul zilnic în funcţie de 

indicaţiile şefului ierarhic 

1.4. Asigură un raport optim de deservire între 

clienţii existenţi şi potenţiali 

1.5. Gestionează eficient timpul alocat pentru 

vînzare în cazul unui număr mare de clienţi 

2. Primirea şi 

comunicarea cu 

clientul 

2.1. Salută respectuos  clientul Respectă vestimentaţia 

ce reprezintă compania; 

Negociază contractele 

şi răspunde pentru 

corecta executare a 

contractelor şi 

acordurilor încheiate cu 

clienții; 

Telefon, fax, reţele de 

calculatoare 
Cunoştinţe:  

Schema organizatorică, 

raporturile ierarhice şi 

funcţionale; 

Terminologia specifică; 

Construcţia, exploatarea, 

întreţinerea şi repararea a 

unităţilor tehnice; 

2.2. Comunică faţă în faţă cu clientul 

2.3. Comunică prin telefon, e-mail sau în scris 

cu clientul 

2.4. Informează şi consultă clienţii într-un 

limbaj adecvat, redactare corectă şi operativă 

2.5. Oferă clienţilor recomandări şi consultări 

cu privire la piesele de schimb şi lucrările de  
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1 2 3 4 5 

 reparaţii Efectuează controlul 

clienţilor debitori 

înainte de vînzarea 

produsului; 

 

Instrucţiune specială Limba de comunicare 

internaţională; 

PC şi Microsoft Office 

Capacităţi: 

De a negocia; 

De a comunica la toate 

nivelele; 

De a lucra în condiţii de stres; 

De a rezolva probleme şi de a 

le anticipa; 

De a utiliza programe de 

identificări piese de schimb; 

De a lua decizii; 

2.6. Asigură adresări politicoase şi cu multă 

amabilitate 

2.7. Înregistrează cererile şi reclamaţiile 

clientului 

2.8. Rezolvă probleme în discuţie cu membrii 

echipei de lucru sau persoanele ierarhice  

2.9. Respectă dreptul la opinie al celorlalţi 

participanţi 

2.10. Argumentează clar şi se expune fără 

reţinere 

2.11. Rezolvă divergențele apărute într-un mod 

calm şi politicos 

3. Vinde şi livrează 

piesele de schimb şi 

accesorii 

3.1. Verifică stocurile de piese de schimb la 

depozitele companiei şi rezervarea acestora 

Verifică 

disponibilitatea în stoc 

a piesei de schimb şi 

rezervarea acesteia pînă 

la sosirea clientului la 

companie; 

Informează imediat 

clientul în caz de 

întîrziere a comenzii 

efectuate; 

Răspunde de 

întocmirea 

documentelor de livrare 

(facturi fiscale în 

conformitate cu 

acordurile încheiate cu 

clienții); 

Calculator, Instrucţiune 

specială 

Calculator, imprimantă 

Instrucţiune specială 

Calculator, baza de date 

Instrucţiune specială 

Cunoştinţe: 
Marketing şi management; 

Terminologia specifică; 

Construcţia, exploatarea, 

întreţinerea şi repararea 

unităţilor tehnice; 

Limba străină (preferabil 

engleza); 

PC şi Microsoft Office; 

Capacităţi: 

De a lucra în echipă; 

De a lua decizii – propuneri 

tehnice, identificarea  

variantei de lucru optime; 

Adaptare rapidă la nou; 

De asimilare a noilor 

informaţii în derularea  

3.2. Pregăteşte, completează şi expediază 

conturile provizorii la plata pentru piesele de 

schimb 

3.3. Comandă piesele de schimb de la depozit 

3.4. Înregistrează vitrinele comerciale 

3.5. Urmăreşte şi informează clientul despre 

sosirea înainte de timp a comenzii efectuate 

3.6. Livrează piesele de schimb de la depozit  

3.7. Încheie tranzacţia prin stabilirea acordului 

ambelor părţi, furnizor/client şi utilizarea unor 

documente specifice 
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1 2 3 4 5 

  Asigură controlul de 

încasare a banilor în 

corespundere cu 

procedurile companiei; 

Efectuează controlul 

fizic al pieselor de 

schimb înainte de a 

transmite clienților; 

 activităţii şi integrarea lor 

rapidă; 

De comunicare, coordonare, 

organizare, rezistenţă la stres. 

4. Monitorizează 

clienţii 

4.1. Constituie baza de date în corelaţie cu 

politica de vînzări a companiei 

Introduce în baza de 

date clienții noi în 

timpul completării 

comenzii; 

 

Calculator, Instrucţiune 

specială 

Calculator, Instrucţiune 

specială 

Calculator, Instrucţiune 

specială 

Calculator, Instrucţiune 

specială 

Cunoştinţe: 
Marketing, management şi 

economie; 

PC şi Microsoft Office;  

Structura produselor / 

serviciilor vândute; 

 

Capacităţi: 
De completare a 

documentelor pentru 

înregistrarea datelor; 

De informări relevante 

privind clienţii; 

De a negocia şi de a lua 

decizii; 

De orientare către rezultat şi 

soluționarea problemelor; 

4.2. Realizează diferenţiat baza de date în 

funcţie de tipul de clienţi 

4.3. Include în baza de date a tuturor 

informaţiilor relevante cu privire la clienţi 

4.5. Actualizează permanent baza de date, în 

funcţie de natura clienților şi modificările 

parvenite 

4.6. Analizează relaţia dintre furnizor şi client 

pentru stabilirea obiectivelor eficiente de 

vînzare 

4.7. Propune soluţii pentru eliminarea operativă 

a divergenţilor în relaţie cu clienţii 

4.8. Stabileşte şi dezvoltă relaţiile profesionale 

cu clienţii 

4.9. Urmăreşte atragerea permanentă de noi 

clienţi 

5. Identifică 

reclamaţiile 

parvenite de la 

clienţi/cumpărător 

5.1. Identifică reclamaţiile în corelaţie cu tipul 

clientului şi necesităţile acestuia 

Păstrează inventarul şi 

bunurile materiale ce 

aparţin companiei; 

Răspunde material  

Instrucţiune specială Cunoştinţe: 
Procedeele de comunicare şi 

negociere; 

Psihologie; 
5.2. Identifică reclamaţiile în corelaţie cu tipul 

piesei de schimb 
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1 2 3 4 5 

 5.3. Observă direct reclamaţiile formulate de 

client 
asupra acțiunilor 

proprii ce au dus la 

distrugerea produsului; 

 Bazele legislaţiei în ramură; 

Caracteristicile reprezentative 

ale produselor/serviciilor 

oferite spre vânzare; 

Capacităţi: 
De a restabili relaţiile cu 

clienţii; 

De a gîndi strategic şi flexibil; 

5.4. Participă la procesul de returnarea pieselor 

de schimb de către cumpărător 

5.5. Contracarează reclamaţiile utilizînd metode 

specifice după caz 

6. Identifică 

necesităţile proprii 

de perfecţionare 

profesională 

6.1. Stabileşte necesitatea proprie de 

perfecţionare în corelaţie cu cerinţele de la locul 

de muncă şi obiectivele proprii 

Participă la traininguri 

şi cursuri organizate în 

cadrul companiei; 

Se deplasează la 

traininguri în 

corespundere cu 

îndreptarea de către 

companie; 

Publicaţii de specialitate; 

Internet; 
Cunoştinţe: 

Tendinţele de dezvoltarea 

profesională; 

Capacităţi: 
De a identifica punctele slabe 

care ar avea nevoie de 

cunoştinţe suplimentare; 

De orientare spre 

performanţă; 

De a înţelege şi învăţa 

principii tehnice de 

construcţie, funcționare, 

întreţinere şi reparaţie a 

unităţilor tehnice; 

6.2. Se autoinstruieşte în mod continuu utilizînd 

sursele disponibile 

6.3. Participă la cursurile de formare 

profesională în corespundere cu necesităţile 

progresului tehnico-ştiinţific 

6.4. Susţine tehnic vînzătorii-consultanţi, 

inginerii şi lăcătuşii auto 

7. Realizează 

promovarea imaginii 

companiei 

7.1. Urmăreşte realizarea planului de vînzări 

lunar şi anual stabilit 

Îndeplineşte cerinţele 

standardelor de la 

producător şi compania 

ce furnizează serviciile; 

Îmbunătăţeşte 

permanent cunoştinţele 

în domeniul de piese 

auto, accesorii şi  

Calculator; 

Internet; 
Cunoştinţe: 

Modul de execuţie al 

sarcinilor; 

PC (Word, Excel, 

PowerPoint, Internet)  la nivel 

avansat; 

Capacităţi: 
De orientare spre atingerea  

7.2. Negociază cu debitorii 

7.3. Întocmeşte  periodic materiale de sinteză 

(rapoarte, statistici) şi de prezentare (bugete 

estimative) 

7.4. Participă activ la ședințe interne şi 

colective, împreună cu clienții şi partenerii 
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1 2 3 4 5 

 7.5. Asigură clienţii/cumpărătorii cu o gamă 

vastă de piese de schimb şi accesorii propuse 

spre vînzare, servicii de înaltă calitate 

reparare a mijloacelor 

de transport; 

 rezultatelor; 

De adaptare rapidă la 

schimbări; 

 

Calităţi profesionale:  

Inteligent;  

Sociabil;  

Disciplinat;  

Autocontrol; 

Încredere în sine;  

Flexibil;  

Prezentabil;  

Perseverent;  

Ingenios; 

Sincer;  

Onest;  

Responsabil; 

 

Tendinţe şi perspective de dezvoltare profesională: 

Să ţină pasul în corespundere cu performanţele actuale; 

Să iniţieze utilizarea tehnologiilor la cel mai înalt nivel; 

Autoinstruire permanentă pentru sporirea productivităţii şi calităţii muncii; 
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5. DESCRIEREA FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI A COMPETENŢELOR 

Competenţe transversale(CT) 

Descriptori generici ai 

competenţelor transversale 
Finalităţi de studiu 

CT2.1 Competenţe de dezvoltare personală şi profesională 

CT 2.1.1 Identificarea 

necesităţilor de dezvoltare 

profesională, dezvoltarea 

personală şi a subalternilor 

Cunoştinţe: 

Sursele de informare vizînd cerinţele şi reglementările actuale; 

Metodele şi mijloacele de formare profesională continuă; 

Abilităţi: 

Evaluează sistematic nivelul competenţelor subalternilor; 

Identifică necesităţile de formare profesională continuă; 

Identifică formele de realizare a formării continuă; 

Instruieşte subalternii vizînd noile tehnologii şi cerinţe în domeniu 

de activitate; 

Aptitudini: 

Inteligentă; 

Perseverenţă; 

Responsabilitate; 

Putere de analiză şi decizie; 

Receptivitate; 

Iniţiatoare; 

CT1.2 Abilităţi manageriale/interacţiune socială 

CT 1.2.1 Managementul şi 

marketingul atelierului 
Cunoştinţe: 

Procesele de management; 

Principii generale ale managementului unităţilor de producere; 

Componentele sistemului de management al unităţilor de 

producere; 

Caracteristicile si instrumentele managementului unităţilor de 

producere; 

Activitatea de marketing; 

Activitatea de vînzare a serviciilor, materialelor şi pieselor de 

schimb; 

Abilităţi: 

Coordonează şi realizează activităţi de management a atelierului; 

Efectuează analiza de marketing a atelierului; 

Participă la elaborarea politicii de produs, de preţ şi a celei de 

promovare a serviciilor prestate; 

Participă la elaborarea planul de marketing al firmei; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Inteligentă; 

Coerenţă; 

Obiectivitate; 

Perseverenţă; 

Responsabilitate; 

Punctualitate; 

Seriozitate; 

Putere de analiză şi decizie; 

Receptivitate; 

Iniţiatoare; 

Operativitate; 
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CT 1.2.2 Managementul 

relaţiilor profesionale 
Cunoştinţe: 

Activitatea psihică umană; 

Procesele psihice cognitive; 

Formarea şi dezvoltarea personalităţii; 

Arta relaţiilor interumane; 

Cultura comunicării asertive; 

Stresul şi efectele lui asupra muncii; 

Abilităţi: 

Stabileşte şi menţine relaţii profesionale de colaborare; 

Soluţionează conflicte; 

Consolidează echipa; 

Aptitudini: 

Atenţie; 

Sociabile; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Onestitate; 

Responsabilitate; 

Receptivitate; 

Politeţe; 

Inteligentă; 

Obiectivitate; 

Punctualitate; 

CT 1.2.3 Gestionarea relaţiilor 

cu clienţii  

 

Cunoştinţe: 

Drepturile clienţilor; 

Documente ce reglementează relaţiile client – furnizor de servicii; 

Componentele preţului de prestare a serviciilor; 

SOFT-urile de gestionare a serviciilor prestate; 

Abilităţi: 

Respectă drepturile clientului; 

Informează clientul despre serviciile/produsele oferite; 

Consultă clientul cu privire la utilizarea serviciilor/ produselor 

realizate; 

Estimează preţul de cost a serviciilor prestate; 

Stabileşte modurile şi termenii de achitare a serviciilor prestate; 

Perfectează şi eliberează clientului documentele ce reglementează 

relaţiile client – furnizor de servicii; 

Aptitudini: 

Atenţie; 

Sociabile; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Onestitate; 

Responsabilitate; 

Receptivitate; 

Politeţe; 

Inteligentă; 

Obiectivitate; 

Punctualitate; 

CT1.1 Autonomie şi responsabilitate în activitate 

CT 1.1.1 Planificarea 

activităţilor proprii şi a 

subalternilor 

Cunoştinţe: 

Prevederile Codului Muncii vizînd contractul de muncă, timpul de 

muncă şi odihnă, drepturile şi obligaţiunile angajaţilor; 



25 

 

 Instrucţiunile şi reglementările specifice domeniului de activitate; 

Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; 

Abilităţi: 

Elaborează planul de acţiuni de durată lungă şi scurtă; 

Distribuie sarcini de lucru subalternilor; 

Elaborează orare de lucru, realizează evidenţa prezenţei la 

serviciu; 

Întocmeşte rapoarte şi statistici a activităţii desfăşurate; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Putere de analiză şi decizie; 

Inteligentă; 

Coerenţă; 

Solicitudine; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

Obiectivitate; 

Punctualitate; 

CT 1.1.2 Organizarea 

atelierului şi a locurilor de 

muncă  

 

Cunoştinţe: 

Schema procesului tehnologic de prestare a serviciului; 

Proiectarea tehnologică a atelierelor şi locurilor de muncă de 

complexitate medie; 

Cerinţele ergonomice la organizarea locurilor de muncă; 

Normele de securitate şi sănătate în muncă; 

Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în muncă; 

Măsurile de protecţie a mediului; 

Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; 

Procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi situaţiilor 

excepţionale; 

Abilităţi: 
Stabileşte spectrul de utilaje/echipamente şi scule conform 

lucrărilor executate; 

Elaborează proiecte de complexitate medie vizînd organizarea, 

reorganizarea atelierului, locurilor de muncă; 

Coordonează amenajarea atelierului şi a locurilor de muncă; 

Aplică şi monitorizează respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă; 

Stabileşte factorii de risc la locurile de muncă şi înlătură; 

Aplică mijloacele de protecţie individuale şi colective în 

corespundere cu condiţiile de muncă; 

Utilizează adecvat mijloacele de stingere a incendiilor; 

Aplică procedurile de urgenţă în cazul accidentului de muncă şi 

situaţiilor excepţionale; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Putere de analiză şi decizie; 

Inteligentă; 

Coerenţă; 

Solicitudine; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

Obiectivitate; 

Punctualitate; 
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Competenţe profesionale (CP) 

Descriptori generici ai 

competenţelor profesionale 
Finalităţi de studiu 

CP2.3 Conduită creativ-inovativă 

CP 2.3.1 Modernizarea 

tehnologiilor aplicate în 

corelaţie cu cerinţele actuale 

Cunoştinţe: 

Tendinţele de dezvoltare în domeniu de activitate; 

Sursele de informare cu tehnologiile performante în domeniu; 

Abilităţi: 

Propune forme progresive de organizare a muncii; 

Propune soluţii reorganizare, reamenajare a atelierului, posturilor 

de muncă; 

Identifică spectru de servicii noi ce pot fi prestate; 

Implementează tehnologiile şi echipamentele moderne; 

Aptitudini: 

Creative; 

Inovatoare; 

Inteligentă; 

Gîndire critică; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Responsabilitate; 

CP2.2 Reflecţie critică şi constructivă 

CP 2.2.1 Asigurarea calităţii 

serviciilor prestate 
Cunoştinţe: 

Noţiuni de calitate a serviciilor; 

Proceduri tehnice de asigurare a calităţii; 

Documentaţia tehnică şi fişele tehnologice a serviciilor supuse 

procedurilor de calitate; 

Sursele informaţionale vizînd determinarea normelor de timp 

pentru serviciile prestate; 

Metodele de control; 

Instrumentele de măsură şi control; 

Abilităţi: 

Identifică cerinţele de calitate specifice; 

Verifică calitatea lucrărilor executate; 

Asigură respectarea termenilor de verificare metrologică a 

instrumentelor şi aparatelor de măsură şi control; 

Perfectează şi eliberează actele de confirmare a calităţii serviciilor 

prestate; 

Soluţionează cazurile de prestare a serviciilor necalitative; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Gîndire critică; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

CP 2.1 Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme 

CP 2.1.1 Organizarea şi 

coordonarea activităţilor de 

întreţinere a maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii, 

mentenanţa drumurilor auto 

Cunoştinţe: 

Periodicitatea întreţinerilor tehnice a maşinilor şi utilajelor pentru 

construcţii; 

Spectru de lucrări realizate la întreţinerea tehnică a maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii; 
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 Echipamente şi scule pentru întreţinerea tehnică a maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii; 

Materiale de exploatare auto; 

Abilităţi: 

Determină tipul intervenţiei ce trebuie să fie realizată; 

Stabileşte starea tehnică a maşinilor şi utilajelor pentru construcţii; 

Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; 

Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; 

Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor de 

maşini şi instalaţii; 

Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei 

problemelor complexe; 

Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea 

timpilor de execuţie; 

Execută lucrările de întreţinere tehnică; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

Solicitudine; 

Punctualitate; 

Dexteritate; 

Rezistenţă la efort fizic; 

CP 2.1.2 Organizarea şi 

coordonarea activităţilor de 

reparare a maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii, 

mentenanţa drumurilor auto 

Cunoştinţe: 

Metodele şi mijloacele de depistare a defectelor caracteristice; 

Metodele de remediere a defectelor; 

Echipamente şi scule utilizate la reparaţia maşinilor şi utilajelor 

pentru construcţii; 

Reglementări tehnice la reparaţia maşinilor şi utilajelor pentru 

construcţii; 

Abilităţi: 

Identifică defectul şi stabileşte natura apariţiei acesteia; 

Consultă recomandări, instrucţiuni, softw-uri a producătorilor de 

maşini şi instalaţii pentru construcţii; 

Stabileşte modul de intervenţie în funcţie de defecţiunea 

constatată; 

Identifică mijloacele tehnice necesare intervenţiei stabilite; 

Identifică materialele şi piesele de schimb necesare; 

Acordă suportul necesar subalternilor în cazul apariţiei 

problemelor complexe; 

Monitorizează executarea lucrărilor planificate şi respectarea 

timpilor de execuţie; 

Execută lucrările de reparaţie; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 
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 Solicitudine; 

Punctualitate; 

Dexteritate; 

Rezistenţă la efort fizic; 

CP 2.1.3 Coordonarea 

activităţii de întreţinere a 

utilajelor/echipamentelor de 

lucru 

Cunoştinţe: 

Tipurile de echipamente utilizate la mentenanţaa maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii; 

Construcţia şi principiile de funcţionare a 

utilajelor/echipamentelor de lucru; 

Caracteristica parametrilor constructivi şi de funcţionare a 

utilajelor/echipamentelor de lucru; 

Regulile de exploatare a utilajelor/echipamentelor de lucru; 

Periodicitatea şi spectrul de lucrări pentru întreţinerea 

utilajelor/echipamentelor de lucru; 

Abilităţi: 

Identifică uzarea fizică şi morală a echipamentului şi sculelor în 

dotare; 

Asigură materialele de exploatare necesare pentru funcţionarea şi 

întreţinerea utilajelor; 

Coordonează activitate de întreţinere tehnică a 

utilajelor/echipamentelor de lucru; 

Execută lucrări de ajustare şi reglare a utilajelor/echipamentelor 

de lucru; 

CP 1.2 Explicaţie şi interpretare 

CP 1.2.1 Analizarea 

construcţiei, funcţionării şi a 

stării tehnice a maşinilor şi 

utilajelor pentru construcţii, 

mentenanţa drumurilor auto 

Cunoştinţe: 

Construcţia şi principiile de funcţionare a componentelor 

maşinilor şi utilajelor pentru construcţii, mentenanţa drumurilor 

auzo; 

Parametrii de funcţionare; 

Materialele utilizate la confecţionare pieselor; 

Defectele caracteristice a componentelor şi cauzele apariţiei 

acestora; 

Abilităţi: 

Identifică componentele mașinii şi instalaţiei pentru construcţii; 

Analizează comparativ soluţiile constructive; 

Argumentează cauzele apariţiei defectelor şi factorii de influenţă; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

Punctualitate; 

Solicitudine; 

Dexteritate; 

Rezistenţă la efort fizic. 
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CP1.1 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific 

CP 1.1.1 Comunicarea 

profesională 

interactivă în limba de stat 

Cunoştinţe: 
Terminologia specifică domeniului de activitate; 

Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă; 

Abilităţi: 

Recepţionează mesaje orale şi scrise; 

Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; 

Întocmirea documentelor specifice domeniului de activitate; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Gîndire critică; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 

CP 1.1.2 Comunicare 

profesională într-o limbă de 

circulaţie internaţională 

Cunoştinţe: 
Terminologia specifică domeniului de activitate; 

Metodele şi mijloacele de comunicare orală şi scrisă; 

Abilităţi: 

Recepţionează mesaje orale şi scrise; 

Formulează mesaje orale şi scrise fluent şi coerent; 

Susţinerea spontană  de conversaţii pe teme de activitate 

profesională; 

Aptitudini: 

Autonomie; 

Atenţie; 

Gîndire critică; 

Putere de analiză şi decizie; 

Coerenţă; 

Corectitudine; 

Responsabilitate; 
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6. Stabilirea volumul de muncă pentru programele tipice de formare,exprimat în 

credite ECVET  [în formă tabelară]: 

 

 1 credit ECTS= 30 ore de lucru ale elevului 

Profesional tehnic postsecundar 120 ECTS 

 

 

7. Orientări şi diferenţe în spaţiul european al învăţământului profesional tehnic 

postsecundar: 

 

Programele de formare în învăţământul profesional tehnic postsecundar au drept 

obiectiv pregătirea specialiştilor calificaţi cu caracter aplicativ pentru domeniile reale a 

economiei, orientîndu-se la necesităţile şi cerinţele actuale a agenţilor economici din domeniu. 

Acest obiectiv major este în vigoare atît în spaţiul european cît şi în Republica Moldova.  

Diferenţele în învăţământului profesional tehnic postsecundar sunt dictate de nivelul 

de dezvoltare a economiilor naţionale a ţărilor din spaţiul european. Comparativ cu Republica 

Moldova în ţările din spaţiul european formarea profesională este axată pe: 

- cointeresarea şi implicarea activă a agenţilor economici în procesul de formare; 

- predomină aspectul practic în procesul de formare(se realizează învăţămîntul dual); 

- se pune accentul pe dezvoltarea competenţelor profesionale; 

- motivarea tinerilor pentru obţinerea calificărilor profesionale, care asigură un nivel 

de trai decent. 

 


