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     FIŞA TEHNICĂ 
Înlocuirea uleiului uzat din motor și a filtrului de ulei 

CALIFICAREA: MECANIC AUTO 

 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

 Lucrarea constă în înlocuirea uleiului uzat din motor și a filtrului de 
ulei.  

 Organizarea se face în felul urmator: sunt pregătite canistrele cu 
ulei așezate pe banc, cheia fixă de 30, tubulara de 13 și alături recipientul 
pentru uleiul uzat. 

ALEGEREA MATERIALELOR NECESARE EXECUTĂRII LUCRARII 

 Pentru efectuarea schimbului de ulei și a filtrului este nevoie de 
următoarele materiale: 

� Ulei de cea mai bună calitate (5w-40 și 10w-40) 

� Cheia fixă de 30  
� Tubulara de 13 
� Filtrul de ulei nou 
� Recipientul pentru uleiul uzat 

DESCRIEREA MODULUI  DE LUCRU PENTRU    EFECTUAREA LUCRĂRII 

 Se folosește cheia fixă de 30 pentru slăbirea filtrului de ulei, după 
care se îndepărtează filtrul uzat, apoi se înșurubează filtrul nou în poziția 
de lucru. 

 Se utilizează tubulara de 13 pentru slăbirea dopului de scurgere de-
o jumătete de tură , se plasează un recipient sub dopul de scurgere ,apoi 
se deșurubează complet. După  ce s-a scurs uleiul montăm dopul și îl 
strângem, apoi curățam zona. 
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Umplem motorul cu ulei prin gâtul de umplere și-l  lăsăm să 
funcționeze câteva minute. Verificăm nivelul uleiului 5 minute după 
oprirea motorului, folosind o jojă și adăugăm ulei, dacă este necesar. 

VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRII EXECUTATE 

 Verificarea se poate face printr-un test drive. 

NORME DE TEHNICĂ SECURITĂȚII MUNCII SPECIFICE 

  
� Introducerea sau scoaterea autovehiculului in/si din statia de 

gresare si schimb de ulei se va face cu o viteza de maximum 5 
km/h. 

 

� Inainte de scoaterea autovehiculului din statie se va verifica daca 
sculele si dispozitivele folosite in timpul lucrului au fost indepartate. 

 

Personalul statiei este obligat sa pastreze curatenia in incaperi si in 

perimetrul statiei, sa respecte normele de protectie a muncii si normele 

PSI privind locul de munca respectiv si sa poarte in permanenta 

echipamentul de protectie si echipamentul de lucru prevazute de 

normativele în vigoare. 

 

 

Disclaimer: 

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului financiar al SEE 2014-2021. 

Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectǎ opinia ofialǎ a Operatorului de 

Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informaţiile și opiniile exprimate reprezintǎ responsabilitatea exclusivǎ a autorului/autorilor.” 

 


