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Vă rugăm să bifaţi situaţia corespunzătoare pentru: 

Nr. 
A.C. 

UCG 1: 
„ Asigurarea condiţiilor sigure de lucru”

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.1 

Cunoaște NSSM şi pentru situaţii de urgenţă specifice locului de muncă. 
Aplică permanent prevederile legale, referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 
specific activităţilor. 
Utilizează corect echipamentul de lucru şi protecţie specific activităţilor. 

A.C.2 

Verifică cu atenție starea tehnică şi modul de păstrare ale mijloacelor de protecţie şi de 
intervenţie. 
Analizează corect situațiile de pericol. 
Cunoaște obligațiile privind situațiile de pericol care nu pot fi eliminate. 

A.C.3 
Identifică imediat factorii de risc în funcţie de particularităţile locului de muncă. 
Cunoaște reglementările în vigoare privind înlăturarea factoriilor de risc. 

A.C.4 Respectă permanent procedurile de urgență și de evacuare. 
Cunoaște modul de aplicare ale măsurilor de evacuare și prim ajutor. 

Nr. 
A.C. UCG 2: “Asigurarea protecţiei mediului la locul de muncă” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.5 

Cunoaște normele specifice de protecţie a mediului. 
Identifică adecvat situaţiile problemelor de mediu. 

Aplică corect normele de protecţie a mediului. 
Evită permanent impactul nociv asupra mediului înconjurător. 

A.C.6 
Recuperează cu atenție materialele refolosibile adecvate specificului activităţii. 
Manipulează conform procedurilor interne reziduurile rezultate. 

 A.C.7 
Intervine cu promptitudine pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător. 
Identifică cu responsabilitate situaţiile în care se pot produce pierderi necontrolate de 
resurse naturale.  

A.C.8 Utilizează judicios resursele naturale. 
Diminuează permanent pierderile de resurse naturale. 

Nr. 
A.C. UCG 3: “Aplicarea procedurilor de calitate” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.9 

Cunoaște metodele standard de asigurare a calităţii ale tehnologiei de lucru. 
Cunoaște normele privind abaterile şi toleranţele admisibile la operaţiile tehnologice de 
execuţie. 
Identifică corect cerinţele de calitate  ale lucrărilor efectuate din documentaţia tehnică, 
fişele tehnologice, desenul de execuţie şi procedurile / planurile de control. 

A.C.10 Aplică permanent procedurile tehnice de asigurare a calităţii pe întreaga derulare a 
lucrărilor. 

A.C.11 
Verifică cu exigență caracteristicile tehnice ale lucrărilor executate. 
Utilizează corect dispozitivele şi verificatoarele specifice necesare verificării calităţii 
lucrărilor executate. 

A.C.12 Remediază permanent defectele constate lucrărilor executate. 

Completat de Doamna / Domnul 

în calitate de la 

asupra activităţii desfăşurate de d-na/d-ul 

RAPORT DIN PARTEA ALTOR PERSOANE 
(fişa pentru raportor) 
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Nr. 
A.C. UCG 4: “Organizarea locului de muncă” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.13 Identifică cu pricepere particularităţile locului de muncă în funcție de tipul lucrării de 
executat şi de metoda de lucru utilizată. 

A.C.14 Identifică corect SDV – urile, materialele, semifabricatele și echipamentele de lucru  pe 
baza fişelor tehnologice ale lucrărilor executate. 

A.C.15 
Aprovizionează locul de muncă cu materiale și semifabricate  în funcție de necesități. 
Verifică permanent la preluare  starea tehnică a utilajelor şi a echipamentelor de lucru. 

A.C.16 Degajează cu responsabilitate locul de muncă în vederea curățeniei. 
Depozitează ordonat deșeurile rezultate din activitățile efectuate. 

A.C.17 Utilizează sculele și uneltele adecvat scopului pentru efectuarea curățeniei. 

Nr. 
A.C. UCG 5: “Întreţinerea echipamentelor de lucru” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.18 

Cunoaște funcţionarea echipamentelor de bază utilizate în activităţile specifice, parametrii 
și instrucţiunile de exploatare. 
Verifică cu atenție starea echipamentului de lucru conform instrucţiunilor proprii și 
procedurilor specifice. 

A.C.19 
Știe să remedieze deficiențele minore conform atribuțiilor proprii. 
Îndepărtează cu promptitudine echipamentele de lucru defecte în vederea înlocuirii. 

A.C.20 Menţine permanent durata normală de lucru a echipamentelor conform procedurilor de 
întreţinere.  

A.C.21 Știe să informeze clar persoanele abilitate asupra deteriorării/defectării echipamentului de 
lucru. 

Nr. 
A.C. UCS 6: “Debitarea semifabricatelor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.22 

Verifică cu responsabilitate materialele necesare conform documentației tehnologice. 
Confruntă permanent datele de pe eticheta de identificare ale materialelor cu cele din fişa 
tehnologică a pieselor de executat.  
Cunoaște caracteristicile materialelor metalice și procedurile de verificare a calităţii 
materialelor.  

A.C.23 
Identifică corect cotele necesare trasării în desen pe baza documentației tehnice. 
Trasează cu precizie contorul semifabricatului după șablon. 
Utilizează în siguranță echipamentele pentru trasat. 

A.C.24 

Decupează cu îndemânare contorul trasat al materialelor. 
Cunoaște prevederile privind metodele de tăiere/decupare. 
Utilizează cu atenție echipamentul de lucru pentru tăiere conform instrucţiunilor de 
exploatare.  

A.C.25 Cunoaște tehnicile de îndreptare. 
Îndreaptă cu îndemânare  semifabricatele conform procedurilor tehnologice adecvate. 

Nr. 
A.C. UCS 7: “Deformarea semifabricatelor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.26 

Cunoaște modul de utilizare a sculelor, dispozitivelor și ale utilajelor specifice 
deformărilor. 
Identifică corect echipamentele necesare deformării. 
Verifică și reglează permanent  echipamentele necesare deformării. 

A.C.27 
Cunoaște noţiuni de desen tehnic, montaj şi execuţie. 
Respectă cu rigurozitate  procedeul tehnologic indicat de documentaţia tehnică privind 
deformarea semifabricatelor. 

A.C.28 

Cunoaște sistemele de toleranţe, abateri dimensionale, de formă şi de poziţie. 
Compară permanent forma pieselor cu prevederile documentaţiei tehnice. 
Verifică cu rigurozitate  deformăriile realizate cu instrumentele de măsurare şi 
verificatoare speciale avizate.  

mailto:office@calificat.ro
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Nr. 
A.C. UCS 8: “Găurirea semifabricatelor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.29 

Cunoaște modul de utilizare a sculelor, dispozitivelor și utilajelor specifice găuririi pieselor. 
Identifică corect echipamentele necesare găuririi  în funcţie de caracteristicile 
semifabricatului de găurit.  
Verifică şi reglează cu atenție echipamentele necesare găuririi pieselor. 

A.C.30 

Cunoaște prevederile specifice din tehnologia materialelor utilizate în tinichigerie și 
găurirea materialelor. 
Găurește cu responsabilitate semifabricatele conform  procedeului tehnologic indicat de 
documentaţia tehnică.  
Respectă cu acuratețe instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor de găurire. 

A.C.31 

Cunoaște sistemele de toleranţe,  abateri dimensionale, de formă şi de poziţie privind 
găurirea semifabricatelor. 
Verifică minuțios semifabricatele prin comparare cu instrumentele de măsurare uzuale şi 
verificatoare speciale. 

Nr. 
A.C. UCS 9: “Finisarea semifabricatelor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.32 

Cunoaște prevederile specifice din tehnologia materialelor utilizate în tinichigerie, finisarea 
prelucrărilor. 
Pregătește cu responsabilitate echipamentele necesare finisărilor. 
Repară în timp util echipamentele defecte necesare finisărilor. 

A.C.33 

Cunoaște modul de utilizare a sculelor şi dispozitivelor ajutătoare pentru redresarea 
semifabricatelor. 
Redresează cu îndemânare semifabricatele conform procedurilor de lucru și documentației 
tehnologice. 
Verifică amănunțit semifabricatele redresate. 

A.C.34 

Cunoaște modul de utilizare a sculelor şi dispozitivelor ajutătoare pentru debavurarea 
semifabricatelor. 
Efectuează cu atenție operații de debavurare conform  procedurii de lucru adecvate și 
documentaţiei tehnologice.  
Verifică amănunțit semifabricatele debavurate  conform procedurii de control specifice. 

A.C.35 
Cunoaște abaterile dimensionale, de formă şi de poziţie la ajustarea semifabricatelor. 
Ajustează cu îndemânare semifabricatele cu respectarea prevederilor din fișa tehnologică. 
Verifică cu rigurozitate calitatea execuției de ajustare. 

Nr. 
A.C. UCS 10: “Asamblarea semifabricatelor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.36 
Cunoaște prevederile specifice din tehnologia materialelor utilizate în tinichigerii. 
Identifică și verifică cu atenție sculele, dispozitivele, utilajele și verificatoarele necesare 
operaţiilor de asamblare ale semifabricatelor. 

A.C.37 

Cunoaște îmbinările demontabile şi nedemontabile. 
Cunoaște utilajele specifice pentru operaţiile de asamblare în tinichigerie. 
Cunoaște componentele specifice aviatice folosite pentru realizarea îmbinărilor în 
tinichigerie.  
Cunoaște noţiunile privind metalele şi proprietăţile acestora. 
Asamblează  cu responsabilitate semifabricatele cu echipamentul de lucru adecvat 
procedeului tehnologic.  

A.C.38 
Cunoaște metodele de verificare a îmbinărilor la lucrările de tinichigerie. 
Verifică cu rigurozitate îmbinările, cotele de interschimbabilitate și ansamblul cu 
instrumentele speciale avizate, conform cerințelor de calitate. 

A.C.39 
Cunoaște metodele de remediere a îmbinărilor la lucrările de tinichigerie. 

Remediează cu operativitate eventualele neconformități de asamblare a semifabricatelor. 

Nr. 
A.C. UCS 11: “Depozitarea semifabricatelor/pieselor necesare aeronavei” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
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A.C.40 

Cunoaște modul de funcţionare a echipamentelor, instalaţiilor şi dispozitivelor specifice de 
manipulare şi aşezare. 
Cunoaște procedurile tehnice privind utilizarea instalaţiilor de ridicat sub incidenţa ISCIR. 
Transportă și așează cu atenție piesele identificate între punctele de lucru conform  
procedurilor specifice referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în manipulare. 

A.C.41 

Cunoaște normele specifice de SSM privind manipularea semifabricatelor. 
Cunoaște modul de manipulare a dispozitivelor specifice pentru aşezarea şi fixarea 
pieselor.  
Depozitează cu responsabilitate semifabricatele/ piesele în spaţiile special amenajate, în 
poziții optime. 

A.C.42 
Cunoaște consecinţele nerespectării prescripţiilor de manipulare, fixare şi depozitare. 
Completează corect fișele de însoțire/condiționare. 
Descarcă în siguranţă piesele de pe dispozitivele specifice. 
Evită permanent deteriorarea semifabricatelor sau producerea accidentelor. 

 Semnătura  raportorului _____________         Modalitatea de contactare    (adresă, nr. de telefon, e-mail): 

Ştampila  (după caz)          ___________________________________________     

  ___________________________________________ 
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