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 FISA POSTULUI | DTP 08 (1 post) 
 834106 |  Operator la colectatul si manipulatul lemnului – OPERATOR INCARCATOR TELESCOPIC 

712407 |  COLECTARE – SORTARE – DEPOZITARE DESEURI LEMNOASE 

DESCRIEREA ROLULUI Operatorii de masini agricole si forestiere conduc, actioneaza si supravegheaza unul sau mai multe tipuri de 
masini si echipamente mobile motorizate cu destinatie speciala utilizate in activitatile agricole, horticole si 
forestiere. 

RELATII FUNCTIONALE Interne:  
a) subordonat fata de: conducatorul formatiei de lucru 
b) superior pentru: nu este cazul.  
c) cooperare cu:  cu personalul de executie din cadrul unitatii de productie 
Externe:  
a) cu autoritati si institutii publice, AM, OI etc.: nu este cazul 
b) cu institutii financiare si financiar-bancare:  nu este cazul  
c) cu persoane fizice si juridice, private: nu este cazul 

EDUCATIA SOLICITATA Liceu si curs de calificare, scoala profesionala in domeniu, scoala generala si curs de calificare / 3 ani 

EXPERIENTA 
SOLICITATA 

Experienta conducator auto de minim 2 ani.  
Experienta pe post nu este absolut necesara. Persoana se va instrui la locul de munca.  

ATRIBUTII Atributiile principale si sarcinile specifice: 
– realizarea sarcinii din deseuri din lemn, in format compact cu pre-sortare, in concordanta cu capacitatea 

utilajului de colectare si incarcare; 
– deplasarea mijlocului de colectare la locul unde a fost realizata sarcina din deseuri din lemn; 
– incarcarea materialului lemnos in acord cu functionalitatile mijlocului de colectare;  
– manipularea utilitajului de colectare plin pana la locul de descarcare sau incarcare pe banda de 

prelucrare, respectiv depozitare;  
– intretinerea utilajului de colectare si a echipamentelor de lucru.  
Atributii privind respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a 
incendiilor: 
– insusirea si aplicarea corecta si la timp a legislatiei, normelor generale si specifice de sanatate si 

securitate in munca; 
– participarea la instruirea periodica privind sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea 

incendiilor; 
– desfasurarea activitatii la locul de munca respectand normele de sanatate si securitate in munca, 

normele PSI, regulile de sanatate si igiena individuala la locul de munca; 
– utilizarea utilajelor de munca cu respectarea instructiunilor de folosire a normelor specifice de securitate 

a muncii; 
– utilizarea, intretinerea, pastrarea si depozitarea echipamentului de protectie in conformitate cu 

procedurile specifice locului de munca; 
– cunoasterea factorului de risc si a bolilor profesionale specifice locului de munca; 
– identificarea pericolelor care apar la locul de munca si raportarea acestor pericole persoanei competente 

sa ia masuri, conform procedurilor specifice locului de munca; 
– acordarea primului ajutor rapid si corect in conformitate cu tipul accidentului produs; 
– respecta procedurile de urgenta si de evacuare, semnaleaza eventualele accidente prin contactarea cu 

promtitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice, contacteaza serviciile 
de urgenta in cazul unui accident semnalat; 

– cunoaste si aplica procedurile de urgenta si evacuare, atunci cand este nevoie, utilizeaza echipamentul 
de interventie conform normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor PSI; 

– respecta intocmai planul de evacuare a fabricii in caz de urgenta; 
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– actioneaza in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in baza 
informarii si instruirii periodice de catre cei avizati in domeniul prevenirii si protectiei, din cadrul 
societatii, si participa la programele de instruire si testare organizate. 

SARCINI / 
RESPONSABILITATI 

Legat de atributiile principale si specifice: 

− utilizarea mijloacelor de colectare;  

− adunarea materialului lemnos;  

− manipularea materialului lemnos;  

− incarcarea – descarcarea materialului lemnos cu furci / cupa utilajului;  

− controlul calitatii materialului lemnos manipulat;  

− asigurarea mentenantei utilajului de colectare din dotare.  
Legat de disciplina muncii, raspunde de: 

− imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; 

− pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; 

− pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor  existente exclusiv in interesul firmei; 

− respectarea normelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; 

− utilizarea, pastrarea  si intretinerea echipamentelor de protectie si a echipamentelor de interventie in 
caz de urgenta. 

COMPETENTE Productie si prelucrare  

Cunoasterea materiilor prime, a proceselor de productie, a controlului calitatii, a costurilor si a altor tehnici 

pentru maximizarea productiei si distribuirii efective a bunurilor. 

Mecanica 

Cunoasterea masinilor si a instrumentelor, inclusiv desenele, utilizarile, reparatiile si intretinerea acestora. 

Biologie & Geografie 

Cunoasterea plantelor si a organismelor vii, a tesuturilor, celulelor, functiilor, interdependentelor si 

interactiunilor dintre ele si mediul inconjurator. Cunoasterea principiilor si metodelor de descriere a 

caracteristicilor masei terestre, a apei si aerului, inclusiv a caracteristicilor lor fizice, a locatiilor, 

interdependentelor si distributiei vietii plantelor, animalelor si omului. 

ABILITATI PRINCIPALE Timpul de reactie - abilitatea de a reactiona rapid (cu mana, degetul sau piciorul) la un semnal (sunet, lumina, 
imagine) atunci cand acesta are loc  
Controlul preciziei - capacitatea de a ajusta rapid si in mod repetat   
comenzile unei masini / echipament tehnologic pentru pozitiile exacte. 
Dexteritatea mainilor - capacitatea de a muta rapid mana, mana impreuna cu bratul, sau doua maini pentru a 
prinde, manipula, sau asambla obiecte si materiale. 
Perceptia adancimii -  abilitatea de a judeca si decide care dintre obiectele prezentate sunt mai aproape sau 
mai departe, sau a judeca distanta dintre persoana sa si obiect.  
Coordonarea membrelor - capacitatea de a coordona doua sau a mai multor membre (de exemplu, doua 
brate, doua picioare sau un picior si un brat), in pozitie statica, in picioare sau culcat.  

LIMBI STRAINE 
SOLICITATE Limba 

Intelegere Vorbire 
Scriere 

Auditie Scriere Conversatie Pronuntie 

Engleza  A1 A1 A1 A1 A1 
 

CONDITII DE MUNCA Statutul angajatului:  (x) Permanent,  ( ) Temporar, ( ) Colaborare externalizata. Norma: 8 ore / zi 
Locul desfasurarii muncii: Municipiul Toplita, STR. MESTEACANULUI, Nr. 13/I, Judetul HARGHITA, la sediu si 
terti 


