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OCUPAŢIA: STIVUITORIST 
 
 

Descrierea ocupaţiei 
 
Prezentul standard ocupaţional se referã la totalitatea competenţelor tehnice şi 
organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a vehiculelor pentru 
transportul mărfurilor paletizate. 

 
Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare precum şi maşinistul la alte 
maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze 
electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi 
destinaţia acestora. Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de 
foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, 
calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa 
transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea 
normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului 
înconjurător. 
 
Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este 
necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea 
autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional. 
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OCUPAŢIA: STIVUITORIST  

 
 

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 
 
 
 
 

Domenii de competenţă Unităţi de competenţă 
Competenţe fundamentale 1. Perfecţionarea pregătirii profesionale 

 
Competenţe generale pe 
domeniul de activitate 

2. Respectarea normelor PM, PSI şi a 
Prescripţiilor tehnice ISCIR; 
3. Completarea documentelor 
 

Competenţe specifice 
ocupaţiei 

4. Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru 
lucru 
5. Efectuarea transporturilor şi manipulării  
mărfurilor 
6. Identificarea defectelor apărute 
7. Predarea utilajului şi a documentelor 
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UNITATEA 1 
Perfecţionarea pregătirii profesionale 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară identificării nevoilor de instruire precum şi a 
metodelor de perfecţionare a pregătirii profesionale. 
 
 

 Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică nevoile de instruire. 1.1 Autoevaluarea nivelului de pregătire se face 

permanent prin raportare la cerinţele tehnice şi 
reglementările privind noile tipuri de utilaje 
apărute şi/sau reglementările aferente. 
1.2 Necesarul de pregătire este evaluat corect 
prin compararea nivelului de cunoştinţe propriu, 
cu evoluţia şi cerinţele din domeniu. 
  

2.  Identificã sursele de 
autoinstruire. 

2.1 Publicaţiile de specialitate sunt identificate şi 
studiate periodic, în urma selectării atente a 
subiectelor de interes. 
2.2 Autoinstruirea (acumularea de cunoştinţe) se 
face eficient, astfel încât să se asigure 
satisfacerea necesarului de instruire identificat. 
2.3 Autoinstuirea se face permanent, utilizând 
toate mijloacele accesibile. (ziare, cărţi, reviste, 
radio, TV, Internet). 
2.4 Autoinstruirea asigur cunoştinţele cerute de 
ritmul schimbării echipamentului din dotare sau a 
schimbării documentaţiilor şi a instrucţiunilor de 
exploatare şi/sau a altor reglementări.  
 

3. Participã la cursuri. 3.. Participarea la cursuri este obligatorie, activã  
şi eficientã , cunoştinţele predate fiind însuşite în 
totalitate. 
3.2. Instruirea asigurã nivelul de cunoştinţe cerut 
de progresul tehnic în domeniu precum şi de 
noile reglementãri apărute.  
3.3. Evaluarea rezultatelor instruirii dovedeşte 
însuşirea corect a cunoştinţelor predate şi 
capacitatea de a le aplica. 
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GAMA DE VARIABILE   
 

  Surse de informare pentru instruire: reviste şi publicaţii de specialitate, ziare, 
cursuri de specializare, Internet 

 
  Mijloace de autoinstruire: 
-studierea revistelor şi publicaţiilor de specialitate, ziare, radio, TV, Internet; 
-vizitarea expoziţiilor/saloanelor specializate ; 
-studierea instrucţiunilor de operare/exploatare a utilajelor  nou achiziţionate. 
-studierea legislaţiei specifice, precum şi punerea la punct cu modificările survenite. 
-studierea Prescripţiilor tehnice ISCIR – care se referã la cerinţele tehnice pentru 
montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnicã a 
stivuitoarelor. 
 

 
GHID PENTRU EVALUARE   
 

  La evaluare se va urmări: 
-capacitatea de a identifica sursele de instruire şi a le exploata eficient; 
-capacitatea de autoevaluare a cunoştinţelor şi a nevoii de instruire; 
-exploatarea corectã a noilor autovehicule din dotare; 
-participarea la cursuri de pregătire profesionala şi aplicarea în practicã a cunoştinţelor 
însuşite. 

 
  Cunoştinţe: 
-noutăţile tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, echipamente); 
-reglementari tehnice 
 -documentele necesare transportului; 

 
  Aptitudini / atitudini 
-putere de autoevaluare; 
-obiectivitate; 
-capacitate de analizã şi sintezã ; 
-preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 
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UNITATEA 2 
 Respectarea normelor de PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice 

ISCIR 

Descriere:  
Unitatea se referă la competenţele necesare pentru aplicarea normelor de protecţia muncii, 
aplicarea Prescripţiilor ISCIR şi PSI în scopul asigurării desfăşurării unei activităţi lipsite 
de riscuri ce pot deriva din lipsa de concentrare, din caracterul periculos al mărfurilor 
transportate sau din nerespectarea atribuţiilor specifice locului de muncă.   
 

 Elemente de competenţã Criterii de realizare 
1. Aplică normele de protecţia 
muncii , PSI şi P.T. - ISCIR 

1.1 Participã la toate întâlnirile de instruire şi îşi 
însuşeşte corect normele şi recomandările privind 
PM, PSI şi ISCIR 
1.2 Vehiculul şi amenajările / dotările speciale 
care îl deservesc sunt exploatate în condiţii de 
siguranţã , respectând întocmai regulamentele / 
cărţile de exploatare, NPM şi ISCIR aplicabile. 
1.3 Materialele şi mijloacele de intervenţie 
privind stingerea incendiilor sunt păstrate 
conform reglementãrilor şi folosite corespunzător 
în cazul apariţiei unui incendiu. 
1.4 Componentele de securitate indicate în 
Prescripţiile tehnice ISCIR, sunt verificate zilnic, 
cu maximă atenţie, pentru eliminarea riscurilor ce 
pot rezulta din utilizarea utilajului. 
  

2. Sesizează pericolele şi aplică 
procedurile de urgenţă. 

2.1 Sursele de pericol sunt identificate, analizate 
cu atenţie şi eliminate imediat. 
2.2. Sursele de pericol ce nu pot fi eliminate sunt 
raportate cu promptitudine persoanelor abilitate 
în luarea deciziilor. 
2.3. Accidentele / incidentele sunt semnalate şi 
raportate cu promptitudine prin contactarea 
tuturor persoanelor abilitate. 
2.4. In caz de accident, ia mãsuri de blocare de 
securitate a vehiculului până la sosirea 
inspectorului de specialitate ISCIR. 
2.5. Mãsurile de prim ajutor sunt aplicate rapid şi 
adecvat tipului de accident / incident produs. 
2.6. Mãsurile de urgenţã  şi evacuare sunt 
aplicate corect şi cu luciditate, respectând 
procedurile specifice. 
 

 



Stivuitorist – 7 unităţi 

 8

GAMA DE VARIABILE  
  

  NPM se referã la: 
- norme generale de protecţie a muncii; 
- norme specifice locului de muncã; 
 

  NPSI se referã la: 
- norme generale; 
- norme departamentale ; 
- norme specifice locului de muncã; 
 

  Prescripţii tehnice ISCIR – se referã la: Cerinţele tehnice privind montarea, punerea 
în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnicã a stivuitoarelor. 

 
  Mijloace de primã intervenţie pentru PSI: stingătoare cu praf şi CO2 
  Tipuri de accidente: accidente mecanice (loviri, răniri, fracturi) , arsuri, arsuri 

chimice etc. 
  Măsurile de prim ajutor sunt cele specifice tipurilor de accidente menţionate. 
  Surse potenţiale de pericol: mărfuri - toxice, inflamabile, explozive, perisabile, 

agabaritice; Defecţiuni ale componentelor de securitate.  

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la: 

- NPM şi NPSI (generale şi specifice locului de muncã ); 
- regulamentele de întreţinere şi exploatare a vehiculelor; 
- prescripţii tehnice ISCIR   
 

  La evaluare se va urmări: 
 - utilizarea echipamentelor şi a materialelor din dotare în condiţii de securitate ; 
- capacitatea de a identifica sursele de pericol; 
- cunoaşterea şi aplicarea normelor de PM şi PSI; 
- cunoaşterea şi aplicarea normelor privind manipularea cu maximã siguranţã a mărfurilor 
în funcţie de natura acestora (toxice, inflamabile, explozive, perisabile, agabaritice, fragile, 
etc.); 
- cunoaşterea şi aplicarea mãsurilor de evacuare şi a mãsurilor de prim ajutor în caz de 
accidente; 
- corectitudinea şi responsabilitatea cu care executã lucrările pentru evitarea accidentelor 
(modul de încărcare / descărcare, transport, remedierea defectelor apărute etc.).                              
 
 

  Aptitudini / atitudini: 
 

- atenţie; 
- promptitudinea reacţiilor; 
- echilibru şi stăpânire de sine. 
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UNITATEA 3 
 

 Completarea documentelor 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesare obţinerii şi completării documentelor  necesare 
transportului intern şi manipulării de mărfuri, precum şi a întocmirii unor rapoarte privind 
comportamentul tehnic al vehiculului dar şi asupra unor alte evenimente petrecute pe 
timpul efectuării transportului; 
 

 Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Obţine documentele necesare 
transportului. 

1.1 Documentele necesare transportului, sunt 
obţinute conform tipului de marfă transportată, în 
funcţie de dotările necesare asigurării securităţii 
şi stabilităţii sarcinii şi în urma verificărilor 
tehnice de specialitate. 
1.2. Autorizaţiile speciale privind transportul 
anumitor mărfuri cu grad ridicat de risc, sunt 
solicitate angajatorului, pentru a fi obţinute de la 
autorităţile competente, în timp util. 
 

2.  Completează documentele 2.1. Documentele necesare efectuării 
transporturilor sunt completate corect 
respectându-se metodologia sau recomandările 
emitentului. 
2.2. Documentele/formularele sunt completate 
clar şi citeţ . 
2.3. Datele înscrise în documente sunt exacte şi 
complete. 
 

3. Întocmeşte rapoarte. 3.1. Rapoartele referitoare la comportamentul 
tehnic al vehiculului sau la evenimentele 
petrecute pe cãile de rulare în timpul 
transportului, sunt complete şi conţin toate 
informaţiile necesare. 
3.2. Rapoartele sunt redactate într-un limbaj clar 
şi concis. 
3.3. Rapoartele sunt întocmite la termenele 
cerute ,din proprie iniţiativã sau la cererea 
autorităţilor ierarhice. 
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GAMA DE VARIABILE   
 

  Tipuri de documente: 
- documente referitoare la vehiculul utilizat în procesul de transport; 
- grafice de transport; 
- documente privind gestiunea şi evidenţa mărfii transportate; 
- documente privind autorizările necesare privind transportul mărfurilor periculoase; 
- rapoarte privind starea şi comportamentul tehnic al vehiculului; 
- rapoarte privind alte evenimente petrecute pe timpul efectuării transportului; 
 

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la: 

 
- tipuri de documente (pe categorii); 
- metodologii de întocmire / completare. 
 

  La evaluare se urmăreşte:    
 
- cunoaşterea tipurilor de documente; 
- capacitatea de selectare a informaţiilor; 
- întocmirea corect a documentelor / rapoartelor; 
- respectarea termenelor de întocmire a documentelor; 
- exactitatea datelor din documentele întocmite. 
 

  Atitudini/aptitudini: 
 

- responsabilitate; 
- operativitate; 
- corectitudine; 
- obiectivitate; 
- atenţie. 
 
 
 



Stivuitorist – 7 unităţi 

 11

UNITATEA 4 
 

 Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru 

Descriere  
Unitatea se referă la competenţa necesară pregătirii vehiculului în vederea începerii lucrului, 
care constã în verificarea condiţiilor tehnice la principalele sisteme ale vehiculului, 
asigurarea întreţinerii zilnice si verificarea şi păstrarea documentelor necesare transportului. 
Sunt de asemenea descrise cunoştinţele, aptitudinile si abilităţile necesare acestei 
competenţe. 
 

 Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Pregăteşte vehiculul pentru 
lucru. 

1.1 Condiţiile tehnice al principalelor sisteme ale 
vehiculului, sunt verificate cu atenţie; 
1.2 Dotările speciale ale vehiculului sunt 
inventariate şi verificate cu atenţie; 
1.3 Zona de încărcare/descărcare  este degajată  
cu grijă de orice obstacole; 
1.4 Dotările speciale şi piesele de schimb 
necesare sunt verificate cu atenţie şi asigurate din 
timp conform instrucţiunilor. 
  

2. Asigurã întreţinerea zilnicã a 
vehiculului.  

2.1 Curăţenia interioarã şi exterioarã a 
vehiculului este efectuatã zilnic; 
2.2 Nivelul de combustibil, ulei de transmisie / 
hidraulic şi agent de răcire este verificat şi 
completat, pentru asigurarea funcţionãrii normale 
a vehiculului; 
2.3 Nivelul şi densitatea electrolitului din 
acumulatoare este verificat şi adus la valorile 
normale. 
 

3. Asigurã documentele necesare 
pentru transportul intern şi 
pentru depozitare. 

3.1Documentele necesare transportului şi 
depozitãrii sunt verificate cu atenţie  pentru 
asigurarea  compatibilităţii vehiculului cu tipul 
mărfii transportate şi a traseului stabilit; 
3.2 Documentele sunt păstrate cu grijã în timpul 
efectuării încărcării, transportului şi depozitării 
mărfurilor şi prezentate la solicitarea personalului 
însărcinat cu verificarea şi/sau completarea 
acestora. 
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GAMA DE VARIABILE   
  Principalele sisteme ale vehiculului sunt: sistemul de rulare, sistemul de frânare, 

sistemul de iluminare şi semnalizare, sistemul de comandã, sistemul de încălzire şi 
ventilaţie, componentele de securitate, mecanismele de ridicare, sistemele de alimentare 
cu energie; 

  Dotări speciale: sistemul de ancorare şi fixare, sistemul de închidere paleţi, materiale 
PSI, materiale PM, piese de schimb necesare, scule, etc.; 

  Parametrii tehnici impuşi vehiculului; 
  Consumuri specifice; 

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la:  

- Noţiuni de mecanicã şi hidraulicã;  
- Noţiuni de electricitate;  
- Cunoştinţe referitoare la funcţionarea şi întreţinerea vehiculului;  
- Legislaţia privind PM şi PSI specificã locului de muncã;   
- Prescripţii tehnice ISCIR aplicabile în vigoare, specifice deservirii vehiculului;  
- Atribuţii de serviciu dispuse prin reglementãri interne.  

 
  La evaluare se urmăreşte: 
 - atenţia cu care verificã sistemele tehnice ale vehiculului înainte de pornire şi în 
 timpul efectuării cursei; 

 - Conştiinciozitatea cu care asigurã întreţinerea zilnicã a vehiculului; 
 - Atenţia cu care verificã existenţa şi valabilitatea documentelor necesare; 

- Respectarea tuturor reglementãrilor şi/sau indicaţiilor referitoare la asigurarea 
 încărcării / destivuirii, transportării şi descărcării/stivuirii mărfurilor; 

-  Respectarea codurilor de semnalizare şi a marcajelor de avertizare. 
 

  Atitudini / Aptitudini 
 - conştiinciozitate; 
 - punctualitate; 
 - asumarea responsabilităţii; 
 - operativitate; 
 - atenţie; 
 - îndemânare; 
 - ordine 
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UNITATEA 5 
 Efectuarea transportului şi a manipulării mărfurilor. 

Descriere  
Unitatea se referă la competenţa necesară efectuarea transportului şi manipularea 
mărfurilor conform comenzilor primite. Stivuitoristul asigură şi supraveghează încărcarea / 
destivuirea şi descărcarea/stivuirea mărfurilor, asigurã transportul acestora în codiţii de 
siguranţã maximã obţinând autorizările necesare în cazuri de depăşire a normelor de 
încărcare sau a gabaritelor. 

 Elemente de competenţã Criterii de realizare 
1. Asigurã şi 
supraveghează încărcarea 
/ destivuirea mărfurilor. 

1.1 Utilajul este oprit în poziţia cea mai potrivitã în 
vederea încărcării mărfurilor din depozit sau din 
mijlocul de transport. 
1.2. Sistemele de securitate sunt acţionate în vederea 
asigurării stabilit\]ii utilajului pe timpul încărcării / 
destivuirii; 
1.3. Mărfurile sunt încărcate şi poziţionate respectându-
se normele privind sarcina pe osie (axã), gabaritul şi 
stabilitatea în timpul deplasării. 
 1.4. Mărfurile sunt fixate şi / sau ancorate cu 
dispozitivele speciale din dotare, pentru creşterea 
siguranţei în timpul deplasării. 

2.  Executã transportul. 2.1. Comanda de transport primitã de la seful ierarhic, 
este studiatã cu atenţie. 
2.2. Transportul este executat pe rutele şi traseele 
indicate, eliminând întreruperile nejustificate. 
2.3. Viteza de circulaţie este adaptatã la restric- 
 ţiile impuse de traseu, de timp precum şi de tipul mărfii 
transportate. 
2.5. Solicitã mãsuri speciale de ghidare / protejare în 
cazuri de circulaţie deosebitã (pante/rampe foarte mari, 
trasee denivelate, spaţii înguste şi / sau insuficient 
luminate, etc.). 

3. Asigurã şi 
supraveghează 
descărcarea/stivuirea 
mărfurilor. 

3.1. Vehiculul este parcat în poziţia cea mai sigurã, în 
vederea descărcării mărfurilor în deplinã siguranţã. 
3.2. Sistemele de securitate sunt acţionate în vederea 
asigurării stabilităţii utilajului pe timpul 
descărcării/stivuirii; 
Sistemul de blocare de securitate este acţionat în 
vederea asigurării utilajului pe timpul descărcării; 
3.3. Mărfurile sunt degajate de sistemele de fixare şi 
ancorare. 
3.4. Mărfurile sunt descărcate cu ajutorul dispozitivului 
de manipulare şi depozitate în locurile indicate în 
comandã. 
3.5. Supraveghează descărcarea în condiţii de maximã 
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siguranţã a mărfurilor ce sunt specificate ca fiind: 
fragile, toxice, inflamabile, etc. 
3.6. Vehiculul este curăţat imediat după descărcare 
(dacã este necesar), în vederea efectuării unei alte curse. 
3.7. Obţine toate documentele necesare, care atestã 
efectuarea în bune condiţii, conform comenzii  a 
transportului mărfurilor specificate. 

GAMA DE VARIABILE   
  Restricţii la încărcarea mărfii : încărcare pe osie, gabarit, caracteristicile tehnice ale 

utilajului; 
  Caracterul mărfurilor: fragile, toxice, inflamabile, explozive, perisabile, agabaritice, 

etc.; 
  Tipuri  de vehicule de transport : stivuitoare autopropulsate şi a translatoare- 

stivuitoare 
  Documente necesare: Manual de utilizare stivuitor; autorizaţie ISCIR.  

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la: 

- documente şi acte necesare transportului; 
- cunoştinţe tehnice despre utilaj; 
- cunoştinţe referitoare la caracterul mărfii transportate; 
- utilizarea optimã a comenzilor de manevrare a utilajului; 
- utilizarea în condiţii de securitate deplinã şi efectuarea manevrelor fără risc pentru 
stivuitor şi alte persoane din raza de acţiune; 
- cunoaşterea codurilor de semnalizare şi a marcajelor de securitate şi avertizare; 
- cunoaşterea tehnicilor de manipulare ale utilajului in condiţii de stabilitate maximã; 

- câştigarea automatismelor manipulării şi conducerii utilajului, în combinarea 
mişcărilor. 

-  
  La evaluare se va urmări:  

- comportamentul şi relaţiile cu personalul implicat în operaţiunile de încărcare, transport, 
descărcare: 
- preocuparea pentru realizarea corectã a încărcării, transportului şi descărcării mărfurilor; 
- asigurarea, completarea şi predarea tuturor documentelor de transport conform 
reglementãrilor, atribuţiilor şi dispoziţiilor primite; 
- respectarea regulilor de circulaţie internã.  Adaptarea vitezei la condiţiile impuse de traseu 
şi natura mărfii transportate.   
 

  Atitudini/aptitudini: 
 

- atenţie; 
- responsabilitate; 
- îndemânare; 
- asumarea responsabilităţii; 
- adaptarea la situaţii neprevăzute; 

- rezistenţã la stres şi obosealã.
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UNITATEA 6 
 

 Identificarea defectelor apărute 

Descriere  
Unitatea se referă la competenţa necesarã identificării şi localizării defectelor tehnice ce pot 
sã apară în timpul efectuării transportului, precum şi mãsurile de urgenţã ce trebuie aplicate 
în funcţie de defectul apărut. 
 

 Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Localizează şi analizează 
defectul apărut. 

1.1 Defectul apărut este identificat şi localizat cu 
rapiditate luând în consideraţie: indicaţiile 
aparatelor de bord, semnalele acustice, optice sau 
comportamentul specific al vehiculului. 
1.2 Vehiculul este imobilizat în afara zonelor de 
trafic sau de manipulare a produselor (dacă este 
posibil), cu sistemele de securitate acţionate.  
1.3. Efectele şi cauzele care au produs 
defecţiunea sunt identificate cu precizie. 
1.4. Piesele defecte sunt identificate cu precizie. 
1.5. Echipa de intervenţii şi reparaţii este 
informată despre defecţiunea constatată şi este 
solicitată intervenţia imediată. 
 

2.  Adoptã mãsuri de urgenţã 2.1. Ia mãsuri de protecţie şi/sau asigurare  a 
mărfurilor transportate pe timpul efectuării 
reparaţiilor. 
2.2. Ia mãsuri privind descărcarea în condiţii de 
securitate a mărfurilor transportate, atunci când 
reparaţiile trebuie efectuate in ateliere 
specializate. 
2.3. Asigurã cu promptitudine mãsuri de prim 
ajutor în cazul când defecţiunea apăruta a produs 
accidentarea unor persoane.  
2.4. Asigurã mãsurile de PSI în cazul în care 
marfa transportatã poate provoca incendii sau 
explozii. 
 

 
 
GAMA DE VARIABILE   
 
  Defecţiunile pot sã apară la: sistemul de rulare, sistemul de frânare, sistemul de 

iluminare şi semnalizare, sistemul de comandă, sistemul de acţionare; sistemul de 
încălzire şi ventilaţie, dispozitivele de siguranţă, suspensie, alimentare cu combustibil, 
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componentele de securitate, mecanismele de ridicare, sistemele de alimentare cu 
energie etc.; 

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la:  

 
- Noţiuni de: mecanicã, electricitate, hidraulicã, pneumatică; 
- identificarea şi repararea defecţiunilor stivuitoarelor; 
- Reglementările tehnice ISCIR, aplicabile; 

 
 

  La evaluare se urmăreşte:   
 

- corectitudinea şi rapiditatea identificării defectului; 
- corectitudinea identificării pieselor defecte; 
- operativitatea şi claritatea cu care informează echipa de intervenţii şi reparaţii; 
- atenţia şi seriozitatea cu care aplică mãsurile de urgenţă;  
 

  Aptitudini / atitudini: 
- atenţie; 
- îndemânare; 
- putere de analiză şi decizie; 
- inventivitate; 
- asumarea responsabilităţii. 
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UNITATEA 7 
 

 Predarea utilajului şi a documentelor 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesarã privind acţiunile care trebuie întreprinse la 
sfârşitul programului de lucru şi care constau în predarea  şi asigurarea utilajului la locul 
stabilit, precum şi completarea/întocmirea unor documente  care descriu starea tehnicã a 
utilajului sau evenimentele deosebite petrecute în timpul efectuării serviciului.  
 

 Elemente de competenţã Criterii de realizare 
1. Predã documentele. 1.1. Documentele de încheiere a activităţii sunt 

completate corect şi operativ şi predate organelor 
ierarhice în termenul prevăzut. 
1.2. Documentele sunt verificate cu mare atenţie 
pentru identificarea tuturor activităţilor efectuate 
conform comenzii. 
1.3. Problemele tehnice apărute în timpul 
exploatării sunt descrise amănunţit într-un raport 
cu propuneri de remediere şi predat în timp util 
sefului de echipă. 
 

2.  Predã utilajul 2.1. Vehiculul este predat la garaj sau la locul 
indicat de seful de echipă, imediat după 
încheierea activităţii.   
2.2. La predare , vehiculul va fi descărcat de 
sarcină şi va avea sistemele de securitate 
adecvate, acţionate. 
 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 

  Documente ce se predau la încheierea activităţii: 
- instrucţiuni de operare vehicul; 
- comenzile primite pentru efectuarea transporturilor; 
- rapoarte întocmite ca urmare a apariţiei unor evenimente. 
- documente de gestiune şi evidenţã. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 
  Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipurile de documente necesare pe tipuri de transport; 
- modul de asigurare şi predare a documentelor; 
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- cunoaşterea documentelor şi a obligaţiilor cu privire la completarea, încheierea şi 
predarea lor; 
 

  La evaluare se urmăreşte:    
- respectarea reglementãrilor şi atribuţiilor cu privire la circuitul documentelor; 
- soluţionarea problemelor tehnice apărute pe parcurs; 
- modul corect de raportare a defecţiunilor tehnice şi corectitudinea soluţiilor adoptate; 
- corectitudinea cu care asigurã vehiculul în vederea predării 
 

  Aptitudini / Atitudini : 
 
- atenţie; 
- corectitudine; 
- asumarea responsabilităţii; 
- putere de analizã şi decizie; 
- cinste. 


