
 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 4 

                    Documente utilizate la planificarea activităţilor specifice locului de muncă 

- fişa de lansare a produsului/serviciului  

- fişe tehnologice  

- grafice  

- diagrame  

- planuri  

Pentru programarea activităţilor specifice locului de muncă, este necesară cunoaşterea următoarelor 

elemente:  

a. desenul de execuţie;  

b. volumul producţiei;  

c. semifabricatul folosit  

d. utilajul de care se dispune;  

e. calificarea personalului muncitor;  

Desenul de execuţie trebuie să cuprindă toate datele şi indicaţiile necesare executării corecte a piesei.  

Volumul producţiei reprezintă cantitatea de piese ce trebuie fabricate într-un interval de timp şi este 

unul dintre factorii principali care determină procesul tehnologic.  

Forma şi dimensiunile semifabricatului determină tehnologia de execuţie.  

În cadrul analizării unei tehnologii, trebuie să se ţină seama de posibilităţile reale de lucru ale utilajului 

existent.  

Calificarea personalului muncitor trebuie cunoscută şi utilizată raţional. Categoria de încadrare a lucrării 

se va stabili în concordanţă strictă cu complexitatea lucrărilor ce trebuie efectuate de fiecare muncitor la 

locul de muncă. Fiecare operaţie va fi repartizată muncitorului care are calificarea corespunzătoare 

lucrării respective.  

Lansarea în fabricaţie 

Lansarea în fabricaţie reprezintă acea etapă în care se elaborează şi se transmite subunităţilor de 

producţie documentaţia referitoare la materiile prime, materiale tehnologice, cheltuielile de muncă vie 

pe operaţii, pe comenzi etc., care vor sta la baza realizării programelor de producţie.  

Lansarea în fabricaţie se corelează cu activitatea de programare propriu-zisă pe care o succedă.  

În cadrul acestei etape se întocmesc o serie de documente care conţin informaţii concrete şi riguroase în 

legătură cu normele de timp, cu normele de managementul întreprinderii şi consumul de materii prime.  

Principalele documente care se întocmesc în cadrul lansării în fabricaţie sunt următoarele:  

a. bonuri de materiale;  

b. bonuri de lucru pe operaţie sau piese;  

c. borderoul de manoperă;  

d. borderoul de materiale;  

e. fişa de însoţire a piesei sau a produsului;  

f. graficul de avansare a produsului.  

a. Bonurile de materiale permit procurarea materiilor prime şi materialelor necesare şi reprezintă 

documente justificative de ieşire a materialelor. Ele sunt utilizate pentru a se ţine contabilitatea 

materialelor şi permit repartizarea costurilor materiale pe diverse activităţi, produse etc. în cadrul 

contabilităţii analitice.  

b. Bonurile de lucru sunt stabilite pentru muncitor şi indică:  

- operaţiile necesare;  

- timpul afectat operaţiilor;  

- utilajul pe care se lucrează;  



- muncitorul care execută operaţia.  

Acesta permite stabilirea salariului personal, repartizarea costurilor cu salariile pe diverse produse şi 

controlul timpului de lucru.  

c) Fişa de însoţire însoţeşte produsul în cursul fabricaţiei, de la prima până la ultima operaţie. Ea arată 

posturile de lucru succesive şi indică diversele operaţii ce se efectuează asupra produsului.  

d) Graficul de avansare a produsului – în acest grafic se prezintă timpul şi posturile de lucru. Din grafic 

reies termenele, timpii prevăzuţi şi posturile de lucru corespunzătoare.  

Graficul este utilizat pentru:  

- stabilirea programului general de fabricaţie ţinând cont de disponibilul de mijloace de producţie;  

- stabilirea planului de încărcare a fiecărui post de lucru şi a fiecărui atelier;  

- controlul înaintării produsului;  

- stabilirea unor măsuri corective dacă apar întârzieri.  

La proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie trebuie să se respecte următoarele principii: 

tehnic, economic şi social.  

Conform principiului tehnologic, procesul tehnologic trebuie să asigure respectarea condiţiilor 

tehnice prevăzute în desenele de execuţie ale pieselor.  

Aceste condiţii se referă la:  

 precizia dimensiunilor, a formei geometrice şi poziţiei reciproce a suprafeţei  

 calitatea suprafeţelor etc.  

Conform principiului economic, execuţia pieselor trebuie să se realizeze cheltuieli minime de 

muncă, energie, materiale, adică piesele să se obţină Ia un o şi cu un volum de muncă minime.  

Respectarea condiţiilor tehnice prescrise şi a condiţiei de economicităţi fabricaţiei reprezintă 

factorii decisivi pentru proiectarea unui proces tehnologic optim  

În cazul mai multor variante de procese tehnologice pentru aceeaşi piesă, care asigură în egală 

măsură condiţiile tehnice, se alege varianta caracterizată printr-un cost minim.  

Conform principiului social, procesul tehnologic trebuie să asigure condiţii de lucru cât mai uşoare 

pentru personalul de deservire, eliberându-l, prin mecanizare şi automatizare, de prestarea unor munci 

grele şi monotone.  

Totodată trebuie avut în vedere ca tehnologia adoptată să nu polueze mediul ambiant.  

Proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie se realizează în două etape:  

a. studiul preliminar pentru determinarea variantelor optime;  

b. elaborarea documentaţiei tehnologice.  

Procesul cuprinde deci:  

 un memoriu de calcul;  

 materialul grafic însoţitor (documentaţia tehnologică).  

Principalele documente tehnologice care însoţesc proiectul unui proces tehnologic sunt 

prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

DENUMIREA 
 

SCOPUL CONŢINUTUL 

FIŞA TEHNOLOGICĂ  Stabilirea desfăşurării procesului 

tehnologic de prelucrare prin aşchiere, 

fără detalierea operaţiilor. Se foloseşte 

la fabricaţia de serie mică, pentru 

piese nu prea complicate.  

Formulare de evidenţă primară, cuprinzând: 

caracteristicile piesei (denumire, material, masă, 

număr desen etc.), desfăşurarea operaţiilor 

principale pentru executarea lor, schiţa piesei.  

FIŞA DE LUCRU 

SINGULAR  

Stabilirea sumară a desfăşurării 

procesului tehnologic de prelucrare 

prin aşchiere, cu amănunte mai puţine 

decât în fişa tehnologică. Se foloseşte 

la fabricaţia individuală.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

caracteristicile piesei, desfăşurarea operaţiilor cu 

unele date pentru executarea acestora (secţia sau 

atelierul, utilajul sau locul de muncă, timpul 

normat, unele indicaţii sumare de lucru etc.)  

PLAN DE OPERAŢII  Stabilirea detaliată a procesului Volum format din formulare de evidenţă primară, 



tehnologic de prelucrare cu amănunte 

mai multe decât în fişa tehnologică. Se 

foloseşte la fabricaţie în serie mare sau 

în masî precum şi pentru fabricaţia în 

serie mică sau individuală a unor piese 

complicate.  

cuprinzând: file de operaţii în care se dau 

denumirea şi caracteristicile piesei; schiţa piesei, 

cu indicarea suprafeţelor prelucrate în operaţia 

respectivă; utilajul cu caracteristicile lui; 

desfăşurarea fazelor operaţiei respective; date 

amănunţite ale executării fiecărei faze. 

FOAIA PENTRU 

CALCULUL TIMPULUI  

Stabilirea normelor de pentru fazele 

operaţiilor.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea şi caracteristicile piesei; schiţa piesei, 

cu indicarea suprafeţelor prelucrate în faza 

respectivă; regimul de aşchiere; elementele 

normei de timp.  

DESENE DE EXECUŢIE 

PENTRU SDVuri  

Stabilirea formei, a dimensiunilor, a 

materialelor şi a condiţiilor tehnice 

pentru scule, dispozitive şi 

verificatoare.  

Desene de execuţie pentru scule dispozitive, 

verificatoare şi elementele lor.  

EXTRAS DE MATERIALE  Stabilirea consumului unui material 

dat pentru fabricarea de produs.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea produsului denumirea şi caracteristicile 

materialului; denumirea şi numărul de bucăţi 

pentru reperele componente a produsului; necesar 

net şi brut, pe unitatea de produs.  

FIŞĂ DE CONSUM 

SPECIFIC DE MATERIALE  

Stabilirea consumului de materiale 

necesar pentru fabricarea unităţii de 

produs finit.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea produsului denumirea şi caracteristicile 

materialului necesar, consumurile specifice pe 

unitatea de produs.  

EXTRAS DE MANOPERĂ  Stabilirea încărcării unui timp de 

maşină sau loc de lucru.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea produsului, denumirea şi caracteristicile 

tipului de maşină sau ale locului de lucru, 

denumirile reperelor prelucrate la tipul de maşină 

sau locul de lucru respectiv; numărul de operaţii 

executate la fiecare reper; încărcarea tipului de 

maşină sau a locului de lucru.  

FIŞĂ DE MANOPERĂ 

SPECIFICĂ  

Stabilirea pe tipuri de utilaj şi locuri de 

lucru a manoperei pe unitate de 

produs; baza pentru calculul forţei de 

muncă şi al numărului necesar de 

maşini şi utilaje.  

Formulare de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea produsului, de numirea şi 

caracteristicile utilajelor şi locului de lucru; 

încărcarea utilajelor şi a locurilor de lucru pentru 

fabricarea unităţii de produs.  

FIŞĂ DE CONSUM 

SPECIFIC DE SDVuri 

(normate sau speciale)  

Stabilirea consumurilor de scule, 

dispozitive sau verificatoare normale 

sau speciale, pentru verificarea unităţii 

de produs.  

Denumirea produsului, denumirile, tipurile şi 

dimensiunile sculelor, dispozitivelor sau 

verificatoarelor, consumurile specifice pentru 

fabricare; unităţii de produs.  

 

Următoarea etapă este detalierea conţinutului principalelor documente tehnologice: fişa tehnologică şi 

planul de operaţii. 

Fişa tehnologică  ilustrează un proces tehnologic elaborat sumar şi se întocmeşte pentru producţiile de 

unicate şi serie mică. Ea trebuie să cuprindă următoarele categorii de date:  

 date generale;  

 date privind conţinutul procesului tehnologic, pe operaţii;  

 schiţa piesei (în cazuri speciale). 

Datele generale sunt următoarele: 

 întreprinderea şi secţia în care se execută prelucrarea; 

 numărul fişei tehnologice; 

 numărul comenzii de lucru; 

 numărul reperului; 



 data întocmirii fişei tehnologice;  

 produsul şi numărul de piese pe produs; 

 producţia pentru care este valabilă fişa tehnologică;  

 numele tehnologului şi normatorului;  

 materialul semifabricatului (masa, starea, standardul).  

Datele privind conţinutul procesului tehnologic, pe operaţii, sunt: 

 numărul operaţiei; 

 denumirea operaţiei; 

 atelierul; 

 maşina-unealtă şi SDV-urile;  

 indicaţii tehnologice sumare; 

 numărul de bucăţi prelucrate simultan; 

 categoria de calificare a muncitorului; 

 timpul normat: unitar şi de pregătire;  

 valoarea manoperei pe operaţie, corespunzătoare timpilor unitari şi de pregătire.  

Fişa tehnologică conţine, deci, informaţii tehnologice la nivelul operaţiei, nu şi la părţi componente ale 

operaţiei. Elaborarea fişei tehnologice se poate face actualmente cu ajutorul calculatorului: are 

înmagazinate în memorie toate variantele tehnologice realizabile în întreprindere pentru executarea 

reperului respectiv. 

                                
Planul de operaţii este sinteza unui proces tehnologic, detaliat în cele mai mici amănunte, şi este specific 

producţiilor de serie mijlocie, mare sau de masă. Are scopul de a pune la îndemâna muncitorilor un 

proces de prelucrare, astfel stabilit încât succesiunea operaţiilor şi fazelor de lucru să fie univoc şi 

complet determinate, scutind muncitorul sau maistrul de a adopta soluţii de moment. Elementul 

principal al planului este operaţia. 

 



Pentru fiecare operaţie se completează câte o filă, cu detalierea operaţiei pe faze, indicarea 

aşezărilor şi a poziţiilor piesei în decursul prelucrării, stabilirea indicaţiilor tehnologice amănunţite 

pentru executarea fiecărei faze, înlăturându-se sculele dispozitivele, verificatoarele, regimul de aşchiere, 

norma de timp etc. Conturul suprafeţelor prelucrate la operaţia respectivă se trasează pe schiţa 

operaţiei cu linie continuă groasă; pentru aceste suprafeţe se indică dimensiunile tehnologice 

(intermediare), toleranţele tehnologice şi rugozitatea suprafeţelor. Contururile suprafeţelor 

neprelucrate în operaţia respectivă se trasează cu linie subţire.  

Totalitatea filelor de operaţii care se referă la prelucrarea aceleiaşi piese formează planul de 

operaţii.  

Indicaţiile din planul de operaţii trebuie respectate întocmai. Nerespectarea lor înseamnă abateri de la 

disciplina tehnologică şi conduce la scăderea calităţii produselor.  

Planificarea activităţilor specifice locului de muncă presupune stabilirea indicatorilor de plan ai 

întreprinderii sau ai subunităţilor întreprinderii pentru perioade lunare, trimestriale sau anuale, funcţie 

de complexitatea lucrărilor şi de mijloacele materiale din dotare.  Aceste planuri sunt:  

1. Planul de producţie: cuprinde totalitatea producţiei ce trebuie realizată de unitatea industrială, adică 

planifică volumul lucrărilor şi al eventualelor activităţi auxiliare pentru executarea acestora:  

 planul producţiei de bază:  

- volumul producţiei globale (valoarea anuală a lucrărilor ce trebuie executate defalcată pe 

trimestre);  

- volumul producţiei nete (valoarea nou creată în activitatea productivă, obţinută prin 

scăderea cheltuielilor materiale din producţia globală);  

- lista de lucrări (enumerarea titlurilor ce revin spre execuţie întreprinderii, cu indicarea 

pentru fiecare titlu a valorii de realizat, a capacităţii şi a termenului de punere în funcţiune.  

 planul producţiei industriale proprii;  

 planul producţiei de prestaţii (totalitatea activităţilor depuse de o întreprindere în folosul altor 

unităţi, fără a fi legate de realizarea producţiei de bază şi fără a se obţine produse noi.  

2. Planul de investiţii şi reparaţii.  

Planul de investiţii conţine sarcini ale beneficiarului constând în:  

- valoarea investiţiei ce trebuie realizată într-o anumită perioadă;  

- capacitatea nou creată şi termenul de punere în funcţiune;  

- termenul de procurare şi demontare a utilajelor tehnologice;  

- durata şi termenul final al probelor mecanice;  

- durata şi termenul final al probelor tehnologice  

Planul de reparaţii conţine reparaţiile curente, care se succed la intervale de timp scurte, urmate de 

reparaţii capitale, la intervale mai îndelungate.  

3. Planul tehnic: ansamblul măsurilor care se adoptă în scopul introducerii şi extinderii tehnicii avansate. 

Cuprinde următoarele secţiuni:  

- planul tehnic propriu-zis;  

- planul de mecanizare;  

- planul de experimentare a noilor procedee tehnologice şi de modernizare a celor existente;  

- planul de asimilare a produselor noi şi de îmbunătăţire a celor realizate în mod curent;  

- planul de standardizare;  

- planul de elaborare şi revizuire a normativelor tehnice şi a normelor de consum de materiale;  

- planul de studii şi cercetări;  

- lista lucrărilor experimentale.  

4. Planul de transport: conţine sarcini privind exploatarea raţională a mijloacelor de transport.  



5. Planul de muncă şi de retribuire a muncii, care cuprinde: productivitatea muncii, planificarea forţei 

de muncă, planificarea pregătirii personalului.  

6. Planul de aprovizionare tehnico-materială.  

7. Planul de reducere a costului de producţie.  

8. Bugetul de venituri şi cheltuieli.  

 

SARCINI DE LUCRU:  

1. Completaţi spaţiile libere:  

Desenul de execuţie ………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Volumul producţiei …………………………………………………………………………………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Forma şi dimensiunile semifabricatului …………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Calificarea personalului muncitor……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

Lansarea în fabricaţie………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………  

 

2. Completaţi tabelul de mai jos: 

DENUMIREA 
 

SCOPUL CONŢINUTUL 

FIŞA TEHNOLOGICĂ   Formulare de evidenţă primară, cuprinzând: 

caracteristicile piesei (denumire, material, 

masă, număr desen etc.), desfăşurarea 

operaţiilor principale pentru executarea lor, 

schiţa piesei.  

DESENE DE 
EXECUŢIE PENTRU 
SDVuri  

  

PLAN DE OPERAŢII  Stabilirea detaliată a procesului 
tehnologic de prelucrare cu amănunte 
mai multe decât în fişa tehnologică. Se 
foloseşte la fabricaţie în serie mare sau în 
mas- precum şi pentru fabricaţia în serie 
mică sau individuală a unor piese 
complicate.  

 

FOAIA PENTRU 
CALCULUL TIMPULUI  

Stabilirea normelor de pentru fazele 
operaţiilor.  

Formular de evidenţă primară, cuprinzând: 

denumirea şi caracteristicile piesei; schiţa piesei, 

cu indicarea suprafeţelor prelucrate în faza 

respectivă; regimul de aşchiere; elementele 

normei de timp.  

FIŞĂ DE CONSUM 
SPECIFIC DE 
MATERIALE  

Stabilirea consumului de materiale 
necesar pentru fabricarea unităţii de 
produs finit.  

 

FIŞĂ DE CONSUM 
SPECIFIC DE SDVuri 
(normate sau 
speciale)  

Stabilirea consumurilor de scule, 
dispozitive sau verificatoare normale 
sau speciale, pentru verificarea unităţii 
de produs.  

 

 

 


