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LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE 

ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC



Povestea meseriei
de lăcătuș

Povestea meseriei de lăcătuș a inceput cu prima ușă

din antichitate care a cunoscut un mecanism ce

permitea închiderea și blocarea ei.

Meseria de lăcătuș a început cu 4000 de ani în urmă

în zonele Babilonului și ale Egiptului antic.

Istoria lăcătușilor din întreaga lume vorbește despre

lucrătorii metalurgici talentați și creativi, care au

lucrat cu minuțiozitate, manual, bucăți complicate de

metal pentru a face încuietori și mecanisme de

închidere.



L'histoire d'un 

serrurier

En France Les premiers ateliers de serrurerie

voient le jour sous le règne de Louis XIV. Picardie

devient le berceau de l’industrie de la serrurerie

contemporaine...

Cette région abrite aujourd’hui encore

plusieurs entreprises et elle apparaît toujours

comme le fief de la serrurerie en France.

C'est un métier que l'on retrouve partout dans

le monde .



Modern
locksmith history

Master locksmiths crafted new lock designs
which remained almost unchanged coming into
the 20th century. Local locksmiths today have a
long history to be proud of, and their job is
broader and more challenging than ever!

Today, you can find these tradesmen working
in security companies, car companies, and
construction companies or tending to the needs of
residential communities



Ce vom știi să facem ca Lăcătuș mecanic și unde ne putem 

angaja

 Termenul de lăcătuș s-ar putea să nu ne fie foarte familiar, dar trebuie să știm că în ultima perioada 

această specializare a devenit foarte solicitată pe piața muncii și putem profita de acest trend.

 Ca lăcătuș putem avea un venit destul de bun chiar dacă suntem angajați sau liber profesioniști 



Ce face un lăcătuș?

 Fabricile, uzinele, firmele de construcții și atelierele au nevoie de cel puțin un lăcătuș pentru desfășurarea activității,

care se ocupă în principiu, în funcție de specializare, cu toate activitățile ce țin de o bună funcționare a utilajelor,

mașinilor și construcțiilor metalice.

 Asigura reparațiile curente pentru mașinile și utilajele folosite în cadrul unității pentru a evita defectarea acestora.



Ce face un lăcătuș?

 Un lăcătuș se ocupă de construirea, montarea și instalarea diferitelor construcții metalice pe șantierul de 

construcții.

 Confecționează panourile folosite la cofragele pentru turnarea betonului

 Realizeaza construcții metalice având un caracter provizoriu sau definitiv

 Montează structuri metalice pentru schele

 Poate executa lucrări de vopsitorie după caz.



Ce face un profesionist în acestă meserie?

 Atunci când este nevoie de deblocarea mașinii, de debitarea, găurirea sau îndoirea elementelor metalice 
sau de deblocarea ușilor și a altor încuietori, cea mai bună soluție este să se apeleze la un lăcătuș.

 Majoritatea oamenilor asociază ideea de lăcătușerie strict cu lacătele și încuietorile, însă un lăcătuș face 
mult mai mult decât atât.

 Pe lângă lacăte și încuietori, lăcătușul poate să abordeze diverse alte specializări împărțite în mai multe 
categorii.



Ce face un astfel de profesionist în acestă meserie?

 Lăcătușul mecanic ce se ocupă de întreținere și de reparații, lucrează în ateliere specializate și se ocupă strict de 

întreținerea și repararea diverselor utilaje și instalații.

 Lăcătuș în construcții, implică debitarea, găurirea, polizarea, calibrarea, sudarea sau șlefuirea tuturor elementelor metalice 

folosite într-o construcție

 Lăcătuș în conștrucții metalice și navale. Scopul său este asemănător cu cel al lăcătușului în construcții, doar că 

modalitatea în care își realizează jobul este puțin diferită. Un lăcătuș in construcții metalice și navale confecționează elemente 

de structură și întreține tot ceea ce este parte metalică în structurile pe care le administrează.

 Lăcătuș mecanic, este cel care se ocupă, de regula, de lacăte și încuietori, dar și de prelucrarea diverselor alte elemente 

metalice. Acesta poate să taie și să ajusteze tot felul de profile și tevi metalice, având mereu la îndemână un ciocan și 

instrumente pentru fasonare, calibrare și etanșare.



 Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru
ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia
respectivă(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice)

 Montează piese, asamblează utilaje şi efectuează probele de funcţionare ale acestora

 Decupează, fasonează, nituieşte, sudează şi lipeşte elementele metalice şi execută încorporarea lor

 Verifică şi menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule

 Realizează desenele de execuţie, citeşte şi întreţine schiţele tehnice

 Supraveghează periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj pentru a se asigura de buna funcţionare a
acestuia.

Sarcinile lăcătușului mecanic 



Sarcinile lăcătușului mecanic 

 Confecţionează piese de schimb pentru utilaje şi efectuează întreţinerea şi repararea aceștora

 Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediază deficienţele apărute

 Efectuează proba de mers în gol şi proba de mers în sarcină, constată şi remediază eventualele defecte apărute

 Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi echipamentelor
pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform specificaţiilor tehnice

 Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor şi instrumentelor de măsură şi de control conform
instrucţiunilor de lucru specificate

 Reglează utilajele şi selectează parametrii regimului de prelucrare în funcţie de caracteristicile pieselor realizate



Ce înseamnă meseria de lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic?

 Lăcătușul nu ește un simplu manipulator de lacăte și încuietori, ci o persoană care se poate descurca cu orice 
piesă metalică, este un artist al metalului. 

 Atunci când este nevoie de deblocarea mașinii, de debitarea, găurirea sau îndoirea elementelor metalice sau de 
deblocarea ușilor și a altor încuietori, cea mai bună soluție este să se apeleze la un lăcătuș. Un lăcătuș modern se 
poate descurca inclusiv cu ușile ce dispun de sisteme de încuieri complexe, cum ar fi cele care se deschid 
electronic, printr-un cod sau cele care se deschid cu amprentă 

 În prezent, lăcătușul necesită o mare măiestrie mecanică, care poate fi predată doar prin educație practică. 
Lăcătușeria se referă mai puțin la forjarea metalului și mai mult la utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți 
sistemele de securitate.



Ce înseamnă meseria de lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic?

 În prezent, meseria de lăcătuș este foarte căutată pe piața muncii. Un astfel de post presupune experiență în 

domeniul lăcătușeriei precum și cunoștințe foarte bune de desen tehnic. Îndemânarea, atenția la detaliu și 

acuratețea în execuția produselor finale vor fi abilitățile necesare ocupării unui astfel de post într-o societate 

comercială axată pe producerea construcțiilor metalice. Responsabilitatile postului de lăcătuș confectii metalice 

sunt:

 executarea operațiilor de tăiere-debitare, găurire-filetare, fasonare, îndoire, ajustare, montaj;

 lucru în atelier pentru execuție și asamblare piese componente

 verificarea calității produselor și remedierea defectelor constatate;

 activități de întreținere și service echipamente și menținerea curățeniei locului de muncă

 prioritizarea operațiilor pentru îndeplinirea obiectivelor în termenele limită

 gestionarea materielor, uneltelor și utilajelor din dotarea spațiului de producție

 orientarea spre rezultate și calitate



Învățăm de la profesioniști!

 Liceul Tehnologic ,,1Mai”, Municipiul Ploiești colaborează în acest an școlar la învățământul

profesional dual cu firma SC INSPET SA, PLOIEȘTI și cu firma J.CHRISTOF E & P SERVICES

SRL, PLOIEȘTI.

 INSPET SA - descendenta directă a unei istorii de șapte decenii în industria românească de specialitate este

cea mai mare companie cu activitate de construcții-montaj și antrepriză generală în infrastructura de 

petrol și gaze naturale. 



Învățăm de la profesioniști!

 Elevii care au optat pentru aceaștă pregătire profesională vor învăța secretele meseriei de la cei mai buni 

profesioniști în domeniu din județul Prahova, care îi vor pregăti și îi vor susține prin acordarea de burse 

profesionale, pe parcursul desfășurării celor 3 ani de studiu .

 Meseria de lăcătuș necesită o calificare în domeniu, o diplomă sau un certificat recunoscut de Ministerul 

Muncii cât și recunoaștere la nivel european.

 J.CHRISTOF E & P SERVICES SRL este cel mai mare furnizor de servicii din Europa de Sud Est legate 

de sisteme complexe de conducte care a înființat lângă Ploiești  centrul industriei petroliere locale ,un 

centru de service total pentru acestea



Material realizat de elevii clasei X P2:

Albu Ștefănuț 

Albu Vlad

Șerban Cristian

Prof. coordonator: Ivan Amalia


