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REZUMAT. Articolul prezintă unele modalitaţi de ridicare a nivelului profesional al lucrătorilor din domeniul 
acţionărilor hidraulice şi pneumatice. S-a constatat şi se constată că s-a ajuns în situaţia nefavorabilă în care 
lucratorii din domeniu nu mai pot nici macar întreţine şi repara echipamentele şi utilajele importate. Lipsa de 
pregătire din domeniu este cauzată şi de slaba pregătire profesională a inginerilor implicaţi în întreţinerea şi 
reparaţia sistemelor hidraulice. În ultimii ani, s-a constatat o creştere a deficitului de lucrători specializaţi, 
simultan cu creşterea nivelului tehnic al echipamentelor hidropneumatice importate direct, sau aflate in 
componenţa unor utilaje complexe. Urmarea este că, de cele mai multe ori, dupa încercari eşuate de 
mentenanţă şi reparaţii cu diverşi pseudospecialişti, posesorii acestor utilaje şi echipamente au fost obligaţi să 
apeleze la specialiştii străini. Cheltuielile cu aceştia au devenit foarte mari, conducând la o creştere artificială şi 
nedorită a produselor şi serviciilor realizate cu aceste utilaje şi echipamente. Practica a dovedit că lucrătorii 
nostri au probleme nu doar cu hidropneumatica, ci şi cu mecanica fină şi cu ansamblurile mecano-hidraulice. 
Colectivul de cercetatori din INOE 2000-IHP işi propune să dezvolte o metodologie de perfecţionare profesională 
a inginerilor mecanici, pornind de la metodologia europeană propusă de CETOP pentru specialiştii din domeniile 
hidropneumaticii, care se bazează pe parcurgerea unui număr de niveluri de perfectionare profesională. 

Cuvinte cheie: educaşie şi inginerie, formare profesională, acţionări hidraulice şi pneumatice. 

ABSTRACT. The paper presents some modalities for upgrading the professional level of the employees from 
the fluid power field. It has been constantly remarked that the employees are not capable anymore of 
performing the required maintenance and repairing activities for the main equipment and installations. The 
lack of appropriate training is caused by the low qualification of the engineers involved in the maintenance 
and repairing activities of the hydraulic systems..In the late years, it has been noticed an increase of the deficit 
of specialized workers, while the technical level of  the hydropneumatic equipment, directly imported or which 
is integrant part of the structure of complex systems, has been significantly increased. The result was that 
after several failed attempts at receiving maintenance and repairing from various pseudospecialists, the 
owners of such equipment and installations had to address to foreign specialists. The expenses with these 
became very high, leading to an undesired artificial increase of the costs related to the use of these products 
and the afferent services provided by them . Practice has proven that our specialists have problems not only 
with the hydropneumatics but with the fine mechanics and the mechano hydraulic assemblies as well. The 
reasearch team, from INOE 2000-IHP Institute, aims to develop a metodology of professional upgrading of the 
mechanical engineers, starting from the european methodology proposed by CETOP for the specialists from 
the fluid power field, which has at the base the coverage of several training levels.  

Keywords: engineering and education, professional training, hydraulics and pneumatics systems. 

1. INTRODUCERE 

În ultimii ani, hidraulica şi pneumatica au cu-
noscut o creştere nemaîntâlnită în istorie şi simultan 
o dezvoltare calitativă, tehnico-ştiinţifică,  greu de  
asimilat chiar şi de oamenii cu preocupări în domeniu. 
Introducerea pe scară largă a electronicii şi informa-
ticii în sistemele hidropneumatice, diversificarea şi 
multiplicarea funcţiilor echipamentelor  au condus la 
relansarea discuţiilor privind pregătirea profesională 
a lucrătorilor din domeniu. La o analiză atentă şi 
obiectivă se constată că numărul specialiştilor cu 
pregătire superioară şi medie a scazut la limite 

alarmante. Este interesant că la nivelul absolvenţilor 
de invăţământ superior problemele se cantonează în 
zona calităţii pregătirii şi a interesului pentru domeniu 
după absolvire, în timp ce la tehnicieni şi muncitori, 
problemele apar încă de la început prin lipsa şcolilor 
de specialitate sau a unor cursuri de pregătire spe-
cifică de perfecţionare sau de reconversie. În anii 
1990-2000 aveam specialişti cu o pregătire îndelun-
gată în vechile unităţi de producţie sau în unităţile de 
cercetare-proiectare, specialişti selectaţi dintre cei 
peste 30.000 de lucrători din domeniu. Întrucât aceea 
a fost o perioadă de cădere a hidraulicii, ca de altfel 
a întregii industrii, nu s-a mai pus nici o clipă pro-
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blema creării de noi specialişti, astfel că în ultimul 
timp numărul acestora s-a diminuat foarte mult, fie 
pe căi naturale (pensionări), fie prin migrarea spre 
domenii mai interesante financiar. Singura ramură 
care s-a dezvoltat în acest timp a fost cea a vân-
zărilor, dar şi aici au aparut multe probleme legate 
de număr şi de nivelul pregătirii. Ideea că nu mai e 
chiar aşa mare nevoie de tehnicieni,  pentru ca 
producţia a scăzut la aproximativ o zecime faţă de 
anul 1989, a fost şi este eronată, fiind posibil să nu 
mai fim capabili nici să exploatam echipamentele 
fabricate de alţii. Să nu uităm că timpul în care poate 
fi pregătit un bun specialist în domeniu, indiferent de 
nivelul tehnico-ştiinţific la care ajunge, este de ordinul 
a 2-3 ani în condiţiile în care lucrează în permanenţă 
în domeniu. Din păcate, la ora actuală hidraulică şi 
pneumatică au puţine argumente (evident financiare) 
prin care ar putea face un tânăr să intre într-un pro-
gram intens de pregatire poate în afară de obţinerea 
unui certificat care să-i permită angajarea la orice 
firmă europeană membră a CETOP. Interesant este 
ca problemele legate de lipsa specialiştilor în dome-
niu sunt acut resimţite şi în restul ţărilor europene, 
motiv pentru care asociaţia de specialitate CETOP a 
pornit o acţiune intensă de stabilire a unor metode de 
ridicare a nivelului profesional, care să permită celor 
care trec printr-o anumită pregatire şi evaluare să 
capete o recunoaştere valabilă la nivel continental.   

2. CORELAREA PERFECŢIONĂRII 
PREGĂTIRII PROFESIONALE CU 
CERINŢELE ECONOMIEI  

Sistemele de acţionare hidraulice sunt folosite pe 
scară largă într-un număr mare de aplicaţii datorită 
posibilitătii de a obţine cupluri şi forţe mari pentru 
un gabarit redus sau pentru obţinerea unor parametrii 
mecanici (pozitii, viteze, acceleraţii, forţe, cupluri, 
puteri, etc.) în condiţii de precizie şi dinamică ridi-
cată. Îndeplinirea condiţiilor de precizie şi dinamică 
ridicată nu este posibilă fără utilizarea elementelor 
electronice/informatice şi a conceptului de mecatro-
nică. 

O altă gamă de aplicaţii este legată de robotică 
industrială şi sisteme flexibile de fabricaţie.  

Există mai multe necesităţi pentru obţinerea unor 
specialişti în acest domeniu şi nu numai:: 

– necesitatea perfecţionării profesionale a lucră-
torilor din domeniu, pornind de la larga răspândire a 
acţionărilor hidropneumatice pe toate utilajele mobile 
şi pe majoritatea celor fixe, şi de la creşterea nivelu-
lui tehnico-stiinţific al echipamentelor şi sistemelor; 

– necesitatea înfiinţării unor centre dotate cu 
personal şi laboratoare capabile să desfăşoare o 
astfel de perfecţionare; 

– obligativitatea alinierii pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din ţară în domeniul hidraulicii la nivelul 
cerinţelor europene; 

– situaţia reală existentă în ţară care face ca să nu 
se poată trece la o perfecţionare în domeniul hidra-
ulicii fără o perfecţionare prealabilă în domeniul 
mecanicii fine. 

Echipamentele şi utilajele complexe care includ 
mişcare, au nevoie de un sistem de acţionare care, 
tradiţional, poate fi mecanic, electric, hidraulic sau 
pneumatic, dar de cele mai multe ori o combinaţie a 
acestora. Există o competiţie acerbă între aceste tipuri 
de sisteme, dar câştigătorul este dat de performanţă 
tehnică, de calculul economic şi mai nou şi de 
performaţa de ecologie-mediu. Competiţia aceasta 
suplimentară competiţiei dintre producători a condus 
la o dezvoltare interesantă a sistemelor hidropne-
umatice, cu consecinţe pozitive în nivelul tehnic al 
utilajelor complexe. Creşterea nivelului tehnico-şti-
inţific s-a realizat mai ales în domeniile pneumaticii şi 
sistemelor de ungere centralizată. 

Principalele tendinţe, care vor implica mo-
dificări structurale în pregătirea lucrătorilor din 
domeniu sunt următoarele: 

– electronizarea şi informatizarea echipamentelor 
şi subansamblelor. Aceasta soluţie a fos,t deja, aplica-
tă în zona pneumaticii şi a echipamentelor de ungere 
centralizată făcând din acestea o bază importantă a 
mecatronicii. Hidraulica deşi a pornit actiunea de mai 
mult timp încă îşi mai caută elementele tehnice efi-
ciente economic. Această tendinţă a mărit în România 
discrepanţa dintre nivelul tehnic ridicat al echipa-
mentelor şi nivelul profesional scăzut al lucrătorilor 
din domeniu; 

– utilizarea materialelor noi cu performanţe 
ridicate în fabricaţia echipamentelor hidropneumatice. 
Primele efecte au fost acelea de a putea fi ridicaţi 
parametri funcţionali de tipul presiunilor, forţelor şi 
momentelor pentru echipamente de acelaşi gabarit. 
Această tendinţă necesită o abordare nouă mai ales la 
nivelul protecţiei muncii; 

– utilizarea unor tehnologii de fabricaţie moderne. 
Aceste noutăţi au condus la creşterea performanţelor 
de tipul debitelor şi vitezelor, permiţând schimbări şi 
la nivelul comenzilor. Modificările de acest tip au 
mari influenţe asupra pregătirii profesionale a lucră-
torilor în privinţa mentenanţei şi a protecţiei muncii; 

– utilizarea unor fluide de lucru biodegradabile sau 
nepoluante. Schimbarea fluidelor de lucru asigură o 
şansă în plus hidraulicii de a scapă de necazul im-
pactului negativ asupra mediului, dar şi o modificare 
a gândirii tehnologice a producătorilor şi utilizatori-
lor de astfel de echipamente. 

În ultimii ani, s-a constatat o creştere a deficitului 
de lucrători specializaţi simultan cu creşterea nivelului 
tehnic al echipamentelor hidropneumatice importate 
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direct sau în componenţa unor utilaje complexe. 
Urmarea este că de cele mai multe ori după incercări 
eşuate de mentenanţă şi reparaţii cu diversi pseudo-
specialişti, posesorii acestor utilaje şi echipamente 
au fost obligaţi să apeleze la specialiştii străini. 
Cheltuielile cu aceştia au devenit foarte mari condu-
când la o creştere artificială şi nedorită a produselor 
şi serviciilor realizate cu aceste utilaje şi echipa-
mente. Practica a dovedit că lucrătorii noştri au 
probleme nu doar cu hidropneumatica ci şi cu meca-
nica fină şi cu ansamblurile mecano-hidraulice. 

De asemenea, lucrătorii, precum şi conducătorii 
acestora încă nu au înţeles importanţa ecologizării 
activităţii şi necesitatea aplicării unor tehnologii de 
lucru şi de mentenanţă care să permită si să asigure 
evitarea impactului negativ asupra mediului.  Toate 
aceste acţiuni preconizate trebuie să se desfăsoare cu 
o mare atenţie privind protecţia muncii, date fiind 
noutăţile tehnice şi pericolele implicate asupra per-
sonalului de intreţinere. 

3. EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ  
ÎN PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII 
SPECIALISTILOR DE INTREŢINERE 

La nivel European cursurile de perfecţionare în 
domeniul acţionărilor hidro-pneumatice sunt la un 
nivel foarte ridicat. Ţările cu industrie dezvoltată şi-
au dat seama de necesitatea instruirii continue a spe-
cialistilor  pentru a ţine pasul cu noile descoperiri în 
domeniu. În Europa, sunt centre de pregătire în 
domeniu în ţări ca Germania, Anglia, Italia, Franta, 
Spania si Polonia, figura 1.. Toate aceste Centre de 
perfecţionare respectă recomandările Comisiei de 
educaţie a CETOP.  

 

 
 

Fig. 1. Centre de pregătire în domeniu hidraulicii şi pneumaticii. 
 

  Relaţia dintre pregătirea teoretică şi cea 
practică la nivel European. Analizând situaţia 
pregătirii profesionale din domeniul hidraulicii şi 
pneumaticii s-a constatat la nivel european o situaţie, 

de altfel asteptată, în care cei care ştiu teorie nu prea 
au capacitatea de a transfera în practică ceea ce ştiu, 
iar cei cu o indemânare acceptabilă nu au inţelegerea 
teoretică a fenomenelor pe care le supraveghează. 
Pornind de la aceste date, la nivelul CETOP s-a 
decis că perfectionarea pregătirii profesionale să fie 
în aşa fel structurată încât personalul să se trans-
forme în specialişti numai când există o corelare 
foarte exactă a cunoştinţelor teoretice necesare cu o 
bună îndemanarea şi capacitatea de a le aplica în 
practică. Aceasta idee arătat faptul ca structura cursu-
rilor trebuie sa fie adaptata în consecinţă, iar evaluarea 
să cuprindă în egală măsura ambele aspecte.  

  Este de mare interes să ştim că indiferent de 
nivelul de pregătire ce urmează a fi acreditat, este 
implicată o bună cunoastere a structurii echipamen-
telor şi sistemelor, precum şi capacitatea intervenţei 
directe şi calificate. Cursurile de pregătire în dome-
niu sunt echilibrate ca număr de ore între teorie şi 
practică şi se vor finaliza întotdeauna cu o evaluare 
completă. Orice examen pentru a fi trecut trebuie să 
consemneze şi reuşita la teorie şi reuşita la 
practică. Nu există posibilitatea acordării unei trepte 
de specializare, dacă nu sunt indeplinite baremurile 
la ambele părţi ale cursului. Acest lucru va obliga pe 
cei care se ocupă de perfecţionarea pregătirii 
profesionale să structureze cursurile în acest sens şi 
să dispună de facilităţi minime atât pentru partea 
teoretică dar şi pentru partea practică.   

 

Propunerea de educare şi formare şi iniţiative 
de armonizare pentru  EUROPA. Odată cu nevoia 
ridicată din Europa şi din lume pentru o mână de 
lucru competentă şi bine educată, capabilă să men-
ţină şi să manevreze sisteme hidraulice, CETOP a 
preluat initiaţiva de a lansa o propunere pentru a 
dezvolta un program de a instrui mâna de lucru pe 
domeniul respectiv.  

Scopul acestui program consta în realizarea unei 
structurii agreate şi acceptate de „Baza de califi-
care a competenţelor“ reflectând nevoile persoanelor 
care se află în categoriile 1,2 şi 3 acoperite de 
Nivelul Ocupaţional. Această structură, reflectă 
nevoile persoanelor angajate sau care se pregatesc să 
se angajeze intr-un domeniu particular. 

Din punct de vedere istoric, un număr mare de 
persoane au obţinut o calificare care atestă  nivelul 
lor academic şi nu evidenţiază abilitatea acelei per-
soane de a pune în aplicare cunoştinţele dobândite. 
Abilităţile asociate domeniului de Management şi 
Mentenanţă a sistemelor hidraulice  sunt: Planificarea 
şi pregătirea; Instalarea; Punerea în funcţiune; 
Testarea; Mentenanţa; Diagnoza şi rectificare; 
Înlocuirea şi modificarea; Demontarea şi asamblarea. 

Pentru a realiza aceste activitâţi la diferite nive-
luri ocupaţionale şi pentru a realiza un nivel de 
performanţă şi repetabilitate într-un timp dat, ne-
cesită ca acea persoană să fie COMPETENTĂ. 
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O Calificare pe Bază de Competenţe, va consta 
dintr-o combinare de cunoştinţe şi aplicarea cuno-
ştinţelor, susţinute de experienţa practică la locul de 
muncă sau în domenii simulate. 

4. NIVELELE OCUPAŢIONALE VERSUS 
PROGRAMELE DE STUDII    

În continuare se prezintă; o exemplificare a 
diferenţelor dintre cunoştinţele bazate pe nivelurile de 
consideraţiune. Ca exemplu este folosită o supapă de 
siguranţă şi această ANALOGIE evidenţiază diferenţa 
de cunoaştere,  necesară la diferite niveluri, şi indică 
clar modul în care pregătirea şi experienţa fac dife-
renţa, şi anume:  
● la nivelul 1 – candidaţii trebuie să ştie ce este o 

supapă de siguranţă, rolul ei, şi scopul utilizării 
(Funcţiile de Bază); 
● la nivelul 2 – candidaţii trebuie să ştie în plus 

faţă de cei de la nivelul 1 şi modul în care func-
ţionează (Funcţii de Bază şi Acţionare)  
● la nivelul 3 – candidaţii trebuie să ştie şi 

diferitele modalităţi de folosire a valvei de siguranţă 
(control proporţional, golire), şi ce erori pot apărea 
(Noţiuni, Operaţii, Aplicaţii şi Specificaţii Tehnice). 
● la nivelul 4 – candidaţii trebuie să cunoască 

toate detaliile de la nivelul 3 si ar putea fii implicaţi 
şi în stadiul de proiectare şi selectarea componente-
lor compabilitate. 
● la nivelul 5 – candidatul trebuie să aibe toate 

cunoştinţele celorlalte nivele şi în plus priceperea şi 
cunoştinţele care să-i permită să proiecteze sau să 
restructureze supapa de siguranţă.  

Folosind exemplul dat se poate observa faptul că 
deşi o persoană de nivel 5 trebuie să aibă aceleaşi 
cunoştinţe ca o persoană de nivelul 1, există  diferenţă 
de amploare şi profunzime. Nivelul 1 reprezintă o 
abordare sumară a subiectului, pe când nivelul 5 

reprezintă o abordare în profunzime şi acoperirea 
unei varietăţi de subiecte adiacente.  

Diferenţa dintre nivelul de bază şi nivelul 1, este 
dată de educaţie şi formare profesională, activită-
ţile de bază fiind repetitive, urmărind  proceduri bine 
stabilite, experienţa şi cunoştinţe minime de alte do-
menii  Trecerea de la nivelul 1 la nivelul 2 necesită 
educare şi formare la un nivel de competenţe care să 
intrunească Cerinţele ocupaţionale de nivel 2. 

De la nivelul doi la nivelul 3 este necesar o apro-
fundare a cunoştinţelor mai mare decât cea necesară 
pentru nivelul 2, completate cu alte domenii adiacente 
hidraulicii. La nivelul 3, competenţele profesionale ar 
trebui să reflecte în mod clar un nivel de experienţă, 
capabil să facă faţă unei game de activităţi nu-
meroase şi complexe pentru a respecta atribuţiile 
ocupaţionale al acestui nivel. 

Nivelul 4 şi nivelul 5 necesită cunoştinţe şi 
pricepere în alte domenii inginereşti şi o cunoaştere 
aprofundată a domeniului. Acoperind astfel domenii 
ca: materiale, calcule de rezistenţă, matematică, fizică, 
specificaţii tehnice şi tehnologii 

Pentru etapa actuala CETOP a pastrat active doar 
nivelele 1, 2 şi 3. 

 

Corelarea  pregătirii în România cu modalităţile 
europene de pregătire. În România este în derulare 
un proiect pe programul POSDRU  în care se dezvoltă 
o reţea de Centre de pregătire şi perfecţionare 
profesională, reţea ce va fi recunoscută de Forurile 
competente din Europa. Iniţiativa va  permite angajato-
rilor să identifice nivelele de competenta, aptitudinile, 
si cunostinţele unei persoane care deţine un certificat 
de competente CETOP, şi furniza o garanţie mărită a 
asigurării calităţii pe parcursul activităţii. 

Calificările CETOP trebuie să devină o referinţă 
in educarea şi formarea în acţionările hidraulice din 
Europa, şi totodată să asigure oportunităţi mărite pentru 
angajări şi transfer de aptitudini în interiorul Europei.  

 

 
Fig. 2. Centre recomandate CETOP. 

 
 

Fig. 3.  Metode recomandate de evaluare. 
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Responsabilitatea implementării şi managementul 
armonizarii programului (odata dezvoltat şi aprobat) 
va fi a Membrilor Asociaţiei CETOP (asociatiile 
profesionale nationale – in Romania, FLUIDAS). 
Este recomandat că fiecare membru să colaboreze cu 
diverse instituţii de invăţământ şi formare din interiorul 
ţării, ca să se asigure că toate aspectele de asigurarea 
calitâţii, validare şi verificarea sunt conforme re-
comandărilor CETOP. 

Intenţia este ca fiecare membru CETOP să atingă 
în structura învătământului naţional punctele dorite, 
oferiind fiecarei organizaţii flexibilitate şi control total 
pentru a dezvolta şi implementa modalităţile necesare 
pentru atingerea obiectivului 

Membrii asociaţiei vor fi, de asemenea, responsabili 
pentru recomandarea şi avizarea organizaţiilor de 
instruire să realizeze propunerea şi să asiste com-
paniile membre în asigurarea şi suţinerea resurselor 
necesare. 
 

 
 

Fig. 4. Model de implementare a calificărilor CETOP. 
 

Fiecare membru CETOP va înmâna certificate in-
dividuale care să ateste nivelul de pregătire dobândit. 
Acest certificat va reprezenta o calificare recunoscută 
pe plan european. Pe durata perioadei de studiu şi de 
dobândire a competenţelor, toţi candidaţi vor fi obli-
gaţi să menţină un raport individul de aptitudini. 
Acesta ar trebuii să formeze un portofoliu al cunoştin-
ţelor şi competenţelor obtinute, aparţinând nivelului  

ocupaţional personal. Toate aceste rapoarte trebuiesc 
semnate pentru autenticitate şi vor deveni bazele 
dezvoltarii profesionale continue. 

Va fi responsabilitatea „Centrelor recomandate“ 
să asigure informare şi indrumare referitor la 
nevoile personale, luand în considerare noţiunile şi 
experienţa precedentă. Aceasta nu înseamnă că o 
persoană cu nivel ocupational 3 este capabil să 
urmeze un program de studiu de nivel 3. Persoane 
diferite, vor avea nevoie de pregătire educaţională şi 
profesională diferită depinzând de: 

a) cunoştinţele actuale, aptitudinile, experienţa, şi 
statutul salarial, şomer sau angajat 

b) aşteptările angajatorului în funcţie de înca-
drarea la locul de muncă sau de aptitudinile doriţela 
locul de muncă (de exemplu: pentru un absolvent în 
domeniul electronic este necesară o cunoştere sumară 
în domeniul hidraulicii, încat o instruire de nivelul 1 
ar putea satisface nevoile persoanei respective) 

Centrele de formare trebuie să asigure oportuni-
tăţi egale candidaţilor la toate nivelurile, şi să asigure 
diferite metode de instruire, variind de la: 

– cursuri scurte şi module; 
– program de învăţământ la distanţă; 
– studiu personal. 
Prima grupă pilot, organizată de Fluidas, a 

susţinut cu succes examenul de absolvire a cursului, 
participanţii dovedind o bună întelegere a teoriei 
precum şi punerea în practică a acesteia (fig. 4). 

Dupa acest curs pilot, am perfecţionat metodele 
de predare şi programa astfel încât la cursurile 
următoare s-a putut răspunde prompt cerinţelor şi 
problemelor cursanţilor.  

Pe parcursul acestui an, vor avea loc şi alte 
cursuri în următoarele luni: septembrie şi octombrie. 
Aceste cursuri se adresează angajaţilor din domeni-
ile ce utilizează acţionări hidraulice şi pneumatice. 
Surpriza avută de organizatori a fost ca la primele 
cursuri s-au inscris foarte mulţi angajati cu pregă-
tire superioară, idea fiind marea lipsă a lucrătorilor 
cu pregătire profesională medie tehnică in cadrul 
intreprinderilor. Chiar şi în această situaţie cursul 
este prezentat la nivel accesibil tuturor salariaţilor 
dornici să devină specialişti în domeniul hidraulicii 
şi pneumaticii.  

 

 
Fig. 4.  Instruire practică in laboratoare. 
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5. CONCLUZII 

În general, la nivel european, Se admite că, 
gradul de pregătire profesională asigurat de scoală 
nu spune nimic despre capacitatea unei persoane de 
a aplica în practică toate sau măcar o parte din 
cunoştinţele teoretice acumulate. De aici, decurge 
nevoia de pregătire profesională, de training 
specializat, care să contribuie la îmbunătăţirea capa-
cităţii de adaptare a intreprinderilor şi a angajaţilor 
la realităţile tehnologice, ca şi la cele economice, 
spre a-şi găsi locul pe o piaţă a muncii dinamică şi 
competitivă, aşa cum este cea actuală. De asemenea, 
nici lucrătorii şi nici managerii acestora încă nu au 
înţeles importanţa ecologizării activităţii şi necesitatea 
aplicării unor tehnologii de lucru şi de mentenanţă 
care să permită şi să asigure evitarea impactului 
negativ asupra mediului.  Un deziderat în plus al 
activităţii de training pentru mentenanţa în domeniul 
acţionărilor hidraulice, îl constituie aceste noi tendinţe.  

Un alt motiv, pentru care e necesar training spe-
cializat în domeniu, este acela ca la nivel national nu 
a existat şi nu există şcoli pentru lucrătorii din acest  

mare câmp de activitate şi, ca urmare, aşa-zişii 
specialişti sunt proveniţi din personal calificat la locul 
de muncă. 

Universitatile tehnice trebuie sa ia in mod serios 
structura specialistilor necesari economiei nationale 
care acum şi în următorii câţiva ani vor cere cu 
precadere ingineri specializati în mentenanţă şi mai 
puţini specialişti în cercetarea şi proiectarea echipa-
mentelor. 

Prin toate cele menţionate, trainingul pentru men-
tenanţă în FLUID POWER devine tot mai necesar 
daca se vrea ca domeniul şi specialiştii săi să se 
adapteze şi să se dezvolte şi în timp de criză. 
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