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Maistru în industrializarea lemnului
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Aplicarea formei de lucru în echipă
Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii
Aplicarea normelor şi a principiilor de protecţie a muncii
Aplicarea procedurilor de calitate
Comunicarea interactivă la locul de muncă
Interpretarea desenului tehnic
Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă

Competenţe specifice

Asigurarea încadrării în normele de consum, de materii prime,
materiale, energie şi combustibili
Asigurarea securităţii în desfăşurarea procesului de producţie
Colaborarea cu compartimentele funcţionale ale secţiei şi cu
proiectanţii tehnologi, cu maiştrii din sectoarele anterioare /
posterioare
Coordonarea muncitorilor şi a şefilor de brigadă sau echipă
Efectuarea operaţiunilor de organizare în domeniul resurselor
Instruirea muncitorilor din subordine
Participarea la procesul de producţie
Preluarea / predarea sarcinilor către schimbul următor
Raportarea operativă către şeful ierarhic superior a stadiului
realizării programului de producţie
Răspunde pentru disfuncţionalităţile depistate

Aplicarea formei de lucru în echipă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Contribuie la definirea rolurilor
specifice ale muncii.

2. Contribuie la planificarea activităţii.

3. Munceşte împreună cu ceilalţi
membrii ai echipei.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifica membrii echipei şi rolurile lor, activitatea în grup
bazându-se pe informatii şi instructiuni despre obiective, criterii de
performanta şi proceduri.
1.2. Contributia consta în asistarea la definirea rolurilor specifice şi a
responsabilităţilor pentru finalizarea cu succes a activităţii.
2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a
contribui la planificarea activitatii şi a proceselor asociate.
2.2. Pregateşte locul de munca inclusiv cu utilajele necesare într-o
manieră corespunzătoare asigurării unei productivităţi maxime.
3.1. Sunt folosite forme de comunicare adecvată corespunzătoare
activităţii.
3.2. Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea
activităţii.
3.3. Se aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4. În funcţie de specific munca este prestată individual sau în grup.

4. Se recomandă o cale specifică de
acţiune.

3.5. Sugestiile pentru îmbunatatirea proceselor sunt facute şi discutate în
4.1. Responsabilitatea este asumată individual sau în echipă pentru
strângerea datelor necesare pentru analiză.
4.2. Datele sunt colectate sunt revizuite şi introduse în procesul de
îmbunătăţire a îndeplinirii sarcini pe bază individuală sau colectivă.
4.3. Pe baza îmbunătăţirii îndeplinirii procesului de muncă în echipă se
recomanda un curs specific de actiune, raportat la activitatea desfaşurata
şi se propune întregului colectiv.

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se aplică numai locurilor de muncă în care lucrul se desfăşoară în echipă.
Unitatea se referă la puterea de adaptare a indivizilor la lucrul în echipă, contribuţia personală la îndeplinirea
sarcinilor echipei şi asumarea responsabilităţilor
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea ansamblului de operaţii executate de echipă;
cunoaşterea succesiunii operaţiilor;
cunoaşterea folosirii dotaţiei specifice fiecărei operaţii;
cunoaşterea normelor NTS şi PSI.
Aptitudinii necesare:
spirit de întrajutorare (echipă);
promptitudine;
capacitatea de adaptare.
_

Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigură respectarea regulilor de
protecţia muncii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Studiază cu atenţie legislaţia de protecţia muncii necesară activităţii
specifice.
1.2. Participă la toate instructajele periodice de protecţia muncii
specifice locului de munca pentru însuşirea cît mai corecta a acestora.
1.3. Foloseşte echipamentul de protectie din dotare conform
instrucţiunilor primite.

2. Informarea avariilor apărute la locul
de muncă

1.4. Respecta cu strictete simbolurile de protectie de la locul de munca şi
întreţine materialul din dotare.
2.1. Verifică cu atenţie existenţa materialelor de protecţie la preluarea
locului de munca şi raporteaza aspectele identificate şefului ierarhic
superior.
2.2 În cazul apariţiei avariilor din cauza echipamentelor sau materialelor
de protectie, întreprinde masurile de urgenta necesare şi raporteaza pentru
acordarea ajutorului necesar.

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se referă la cunoaşterea şi aplicarea normelor şi principiilor de tehnica securităţii muncii, cerinţă
obligatorie în orice activitate de producţie, atât pentru om cât şi pentru mijloacele fixe utilizate.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
legislaţia de protecţia muncii;
însuşirea şi aplicarea instructajelor de protecţia muncii la care a participat;
folosirea şi întreţinerea corespunzătoare a echipamentului de protecţia muncii;
maşinile cerute pentru cazuri de urgentă şi acordarea primului ajutor.
Aptitudinii necesare:
operativitate;
conştiinciozitate;
promptitudine.
_

Aplicarea normelor şi a principiilor de protecţie a muncii

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Urmează practicile impuse de
normele de protecţie a muncii.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Munca se desfaşoara în siguranta şi în acord cu specificul fabricii şi cu
prevederile legislaţiei.
1.2. Responsabilitatea şi sarcinile angajatilor sunt întelese şi demonstrate
în activităţile de fiecare zi.
1.3. Echipamentul de protectie al personalului este folosit şi depozitat
conform specificului locului de muncă.

1.4. Toate operatiunile manuale sunt efectuate cu cerintele legale şi cu
normele naţionale de protecţie a muncii.
2. Raportează pericolul care apare la
3.2.1. Identifica pericolele care apar la locul de munca în timpul muncii şi
locul de muncă.
le raportează persoanei corespunzătoare conform instrucţiunilor.
3. Urmarea procedurile de urgenţă şi de 3.1. Se contacteaza personalul şi serviciile de urgenta corespunzatoare în
evacuare.
cazul unui accident semnalat.
3.2. Procedurile de urgenta şi evacuare sunt întelese şi se aplica atunci
când este nevoie.
3.3. Planul de evacuare al fabricii este urmat în caz de urgenţă.
Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi
fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se referă la cunoaşterea şi aplicarea normelor şi prevederilor de protecţia muncii. Acestea sunt specifice
locului de muncă şi pot fi: cunoaşterea amplasamentului dulăpiorului sau trusei de prim ajutor, cunoaşterea
cerinţelor privind acordarea primului ajutor, etc.
Echipamentele de protecţia muncii sunt specifice locului de muncă şi anume: şorţuri, mănuşi, ochelari, dopuri
antifon.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea prevederilor legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii în sectorul în care-şi desfăşoară activitatea
persoana evaluată;
cunoaşterea echipamentului de protecţie;
cunoaşterea planului de evacuare al fabricii, atelierului;
cunoaşterea procedurilor de urgenţă, de prim ajutor şi de evacuare.
_

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Înţelegerea şi aplicarea cerinţelor de
calitate la locul de muncă.
2. Verifică rezultatele muncii.

3. Asumarea responsabilităţii pentru
lucrările efectuate.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Efectuează toate lucrările respectând cerinţele impuse de tehnologia
de lucru specifică locului de muncă.
2.1. Confruntă rezultatul muncii prin folosirea obligatorie a S.D.V. puse
la dispozitie cu cerintele tehnologice şi ia masurile ce se impun în caz de
neconcordanţă.
2.2. Raporteaza toate deficientele de calitate şi cauzele, urmarind
înlăturarea lor.
3.1. Se preocupa continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor.
3.2. Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate la locul de munca şi se
preocupă permanent de îmbunătăţirea lor.

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului , tâmplar universal, şef de echipă, maestru, tapiţer,
operator cherestea, operator fabricarea plăcilor fibro-lemnoase care-şi desfăşoară activitatea în fabrici de profil,
respectiv fabrici de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci fibro-lemnoase,
ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se aplică la cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor de calitate la locul de muncă, verificarea rezultatelor
muncii, remedierea deficienţelor şi asumarea responsabilităţilor.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea cerinţelor de calitate pentru materia primă şi materialele utilizate;
cunoaşterea cerinţelor de calitate pentru lucrările executate;
cunoaşterea documentaţiei de execuţie (din punct de vedere al cerinţelor de calitate);
cunoaşterea sculelor şi echipamentelor în vederea asigurării unor lucrări de calitate);
cunoaşterea standardelor de calitate pentru maestru şi dacă este cazul şi pentru operatori.
_

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Comunică informaţii despre sarcini,
posibilităţi, evenimente, legate de locul
de muncă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date :
discuţii de la om la om, rapoarte scrise sau verbale.
1.2. Identifica şi utilizeaza sursele corecte de informare.
1.3. Informatiile sunt selectate şi analizate corespunzator.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe.
1.5. Utilizeaza limbajul specific activitatii pe care o desfaşoara.
1.6. Când este necesar dă rapoarte scrise sau verbale.

2. Participă la discuţiile în grup pentru
a obţine rezultate corespunzătoare în
muncă.

3. Prezintă altora opiniile grupului.

1.7. Comunicarea se face atât în situatii familiare, cât şi nefamiliare şi
atât cu indivizi bine cunoscuti, cât şi mai putin cunoscuti.
2.1. Cauta raspunsuri şi le ofera partenerilor de discutii.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2.3. Contribuţiile constructive se fac în termenii procesului de producţie
despre care se discută.
3.1. Comunica deschis parerile şi dorintele altora.
3.2. Parerile şi opiniile sunt întelese şi respectate.

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase, tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se aplică la modul în care se efectuează comunicarea interactivă la locul de muncă.
Unitatea se referă la rolul şi efectele comunicării în antrenarea şi participarea întregului colectiv la îndeplinirea
sarcinilor de producţie în deplina lor cunoaştere.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea şi utilizarea limbajului specific domeniului;
stilul de comunicare funcţie de situaţie şi interlocutor;
respectul şi înţelegerea faţă de părerile altor persoane.
Aptitudinii necesare:
selectivitate fată de informaţiile primite şi transmise;
politeţe;
capacitate de înţelegere;
receptivitate faţă de părerile altora.
_

Interpretarea desenului tehnic

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1 analizarea desenului tehnic

2 interpretarea desenului tehnic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Primeşte desenul tehnic şi îşi clarifica cu atentie aspectele necesitate
de cerinţele produsului respectiv.
1.2. Analizează concentrat corectitudinea desenului tehnic.
2.1. Identifică corect reperele, elementele, subansamblele componente
ale produsului din desenul tehnic.
2.2. Analizeaza cotele, operatiile de executat şi marcajele necesare pentru
a asigura concordanţa cu standardele în vigoare.

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase, tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se aplică interpretării desenului tehnic, şi se referă la citirea, înţelegerea şi analiza critic a acestuia, în
vederea identificării elementelor, complexelor subansamblelor din produsele de executat.
Unitatea este obligatorie pentru toţi lucrătorii din sectoarele menţionate.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
reguli generale ale desenului tehnic
cotarea în desenul tehnic specific domeniului;
înscrierea toleranţelor în desenele produsului;
scările uzuale în domeniu la care se prezintă produsele şi detaliile;
simbolurile pentru marcarea calităţii suprafeţelor produselor de executat.
Aptitudinii necesare:
capacitate şi înclinaţii spre tehnică;
perspicacitate;
rigurozitate.
_

Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea cerinţelor sarcinilor si
procedurilor de executat.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Întelege sarcinile, instructiunile şi procedurile de lucru.
1.2. Clarifica eventualele neîntelegeri ale sarcinilor şi instructiunilor.
1.3. Identifică obiectivele de realizat.

2. Planificarea activităţii.

1.4. Verifica normativul de timp alocat şi identifica timpul necesar si
categoria lucrării acordate realizării lucrării.
2.1. Stabileşte etapele şi modul de abordare, în functie de sarcinile de
îndeplinit şi timpul disponibil.
2.2. Planifică succesiunea fazelor de lucru în conformitate cu cerinţele
tehnologiei.
2.3. Cercetează planificarea pentru a satisface mai bine cerinţele

Gama de variabile
Unitatea se aplică se aplică lucrătorilor din industria lemnului ( tâmplar universal, operator cherestea, operator
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase tapiţer maistru, şef de echipă) ce-şi desfăşoară activitatea în sectoarele de
producţie ale fabricilor de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici de cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea şi fabrici de plăci fibro-lemnoase.
Unitatea se aplică la modul de planificare a sarcinilor proprii şi a timpului de muncă pentru atingerea obiectivelor
cerute prin fişa postului.
Unitatea este obligatorie pentru toţi lucrătorii din sectoarele menţionate.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea sarcinilor şi a timpului alocat;
cunoaşterea timpului necesar realizării fiecărei lucrări (cunoaşterea operaţiilor, fazelor, etc).
Totodată sunt necesare aptitudini privind:
aprecierea corectă a complexităţii sarcinilor;
aprecierea corectă a timpului necesar;
atenţie;
puterea de previzionare a eventualelor perturbaţii în producţie;
revizuirea planificării şi adaptarea din mers la situaţii neprevăzute apărute.
_

Asigurarea încadrării în normele de consum, de materii prime, materiale, energie şi combustibili

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Informarea asupra documentelor ce
cuprind materialele de consumat

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Ridica fişele limita (documentele) de la conducerea sectiei în
conformitate cu produsele de executat.

2. Aprovizionarea cu materii prime şi
materiale

1.2. Verifică existenţa tuturor materialelor necesare si corectitudinea
calităţii / cantităţii necesare în conformitate cu documentaţia primită.
2.1. Ridica de la depozit cantitatile prescrise în fişe pentru executarea
produselor în conformitate cu programul de execuţie stabilit.

3. Repartizarea materialelor la
subordonaţi

2.2. Depozitează materialele în magazia sectorului conform normelor de
securitate şi protectie a muncii în vigoare.
3.1. Repartizează la subordonaţi cantitatea necesară pentru un schimb de
lucru.

4. Programează modul de încadrare în
consum la energii

3.2. Urmareşte respectarea folosirii eficiente a materialelor pentru
încadrarea în normele de consum.
4.1 Urmareşte timpul de functionare activa a utilajelor pentru a elimina
risipa de energie
4.2. Programează responsabilii cu respectarea consumului de energie
electrica şi termica în sector , pentru încadrarea în normele de consum

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă
şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la modul în care-şi organizează activitatea pentru a se încadra în normele de consum de
materii prime, materiale şi energie, demonstrându-şi cunoştinţele prin verificarea conţinutului fişelor limită şi a
existenţei materialelor necesare în depozite şi magazii, corecta şi economica lor utilizare. Încadrarea în
consumurile energetice va fi asigurată prin cunoştinţe privind folosirea corectă a utilajelor şi eliminarea mersului
în gol a utilajelor şi instalaţiilor de exaustare.
Maestrul trebuie să stăpânească perfect înţelegerea documentaţiei elaborată pentru consumuri, să aibă o atenţie
distribuită şi operativitate în acţiune.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
normele de consum de materii prime şi materiale;
randamentele la cherestea (fag 40 %, răşinoase 45 %, stejar 35 %);
pierderile admise la materiale 1-2 %;
randamentele la plăci aglomerate 91 % - 96 %;
consumurile de energie normate pe produs;
soluţii pentru încadrarea în consumuri.
Maistrul trebuie să aibă autoritatea profesională, operativitate şi dinamism.
_

Asigurarea securităţii în desfăşurarea procesului de producţie

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Prelucrarea regulilor de securitatea
muncii şi PSI.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Prezintă verbal regulile de securitate a muncii subordonaţilor, în
conformitate cu cerinţele locului de muncă.
1.2. Demonstrează practic regulile de securitate a muncii si P.S.I. pentru
a reduce greşelile subordonatilor.

2. Aprovizionarea cu echipament de
securitatea muncii adecvat locului de
muncă.

1.3.Asigura luarea la cunoştinta sub semnatura pe o fişa speciala lunara si
ori de câte ori este necesar, de către toţi subordonaţii, a măsurilor
respective pentru întărirea răspunderii individuale.
2.1. Identifică locurile de muncă pentru stabilirea echipamentului de
protecţie si dispozitivelor necesare locului de muncă.
2.2. Întocmeşte actele necesare pentru aprovizionarea cu materialele de
protecţie.
2.3 Ridică de la magazie materialele de protecţie pentru a le distribui
subordonaţilor.

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă
şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la asigurarea aplicării normelor NTS şi PSI prin instruirea personalului din subordine
(interzicere fumat în secţie şi asigurarea echipamentului de protecţie (mănuşi, şorţuri, ochelari, dopuri antifon,
etc.) şi a antidoturilor(lapte, etc.).
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
normele NTS şi PSI;
echipamentul de protecţie;
echipamentul PSI şi folosirea lui.
_

Colaborarea cu compartimentele funcţionale ale secţiei şi cu proiectanţii tehnologi, cu maiştrii din
sectoarele anterioare / posterioare

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Preluarea (primirea) de la
conducerea secţiei a comenzilor de
produse de executat

2. Preluarea de la conducerea secţiei a
fişelor de consum , a materiilor prime
şi a materialelor
3. Comunicarea cu maistrul din
sectorul anterior / posterior asupra
cerinţei de fabricaţie si cu locul de
aprovizionare central.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. I se înmânează direct de la conducerea secţiei comanda pe care
trebuie să o execute , sub forma unui document(opis) specific ce cuprinde
: denumirea produsului , numarul de comanda, cantitatea şi perioada de
execuţie.
1.2. Analizeaza vizual comanda şi face obiectii , dupa caz , daca se poate
încadra în termen sau nu.
2.1. I se comunică în scris caracteristicile comenzii , a documentaţiei
tehnice şi cantitatea de materie prima sau material ce urmeaza a fi
ridicată de la magazie în funcţie de comenzile primite.
3.1. Stabileşte cu maistrul din sectorul anterior ordinea reperelor din
produsul respectiv in conformitate cu cerinţele de complexitate a
lucrarilor , existenta materialelor în depozit şi a sculelor prelucratoare.
3.2 Încunoştinteaza maistrul din sectorul posterior pentru aprovizionarea
cu sculele şi materialele necesare
3.3. Întreţine legături permanente cu locul de aprovizionare central

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă
şi alte produse finite din lemn, ateliere din tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la asigurarea bunei activităţi în sectorul coordonat prin:
preluarea comenzilor cu analizarea conţinutului;
primirea şi analizarea fişelor de consum pentru asigurarea de la magazie şi încadrarea în prevederile lor;
colaborarea cu maeştri din sectoarele care preced şi succed sectorul lui de activitate precum şi cu depozitul de
cherestea şi magazie de materiale tehnice.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se poate face prin teste orale şi scrise, observare, raportare,
autoevaluare.
Cunoştinţele necesare sunt:
condiţiile de calitate prevăzute de standardele în vigoare privind materia primă (STAS 1961-60 cherestea fag clase
de calitate, STAS 1928-90 cherestea stejar, STAS 1949-86 cherestea răşinoase, STAS - 3575-86 cherestea arin,
plop, salcie şi tei, STAS 6709-86 cherestea de arţar, carpen, jugastru, mesteacăn şi salcâm) materialele, modul de
folosire, utilajele şi sculele de duritate, prelucrare, presare, finisare, asamblare şi reglarea lor;
normele NTS şi PSI;
spiritul de colaborare şi operativitatea în decizii.

Coordonarea muncitorilor şi a şefilor de brigadă sau echipă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1 Stabilirea şi confirmarea prezenţei
muncitorilor din subordine

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifică in maniera specifică persoanele prezente.
1.2. Verifica concordanta intre ceea ce este înscris in bonul de lucru (fişa
pontaj) şi personalul existent în ziua respectiva.

2. Repartizarea activităţilor pe
persoane sau grupuri de persoane.

1.3. Consemnează situaţia corespunzătoare a fiecărui subordonat
încadrându-se în rubricile documentului respectiv (justificativ).
2.1. Stabileşte verbal sarcinile precise în functie de urgenta comenzii de
fabricaţie, comanda necesarului de produse, ordinea de amplasare a
utilajelor si ordinea operaţiilor de executat.
2.2. Comunică fiecărui muncitor (sau grup de muncitori) sarcinile pe care
le are de îndeplinit în conformitate cu cerinţele descrise anterior.
2.3. Înlocuieşte, dupa caz, eventualii absenti.

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrul din industrializarea lemnului privind activitatea de coordonarea muncitorilor, a
şefilor de brigadă sau echipă din fabricile de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la verificarea şi consemnarea prezenţei la lucru, repartizarea sarcinilor fiecărui subordonat şi
Ghid pentru evaluare
Verificarea competenţilor pentru această unitate se referă la spiritul de colaborare, cunoaşterea personalului,
conştiinciozitatea înscrierii prezenţei, corectitudinea repartizării sarcinilor şi operativităţii înlocuirilor.
_

Efectuarea operaţiunilor de organizare în domeniul resurselor umane

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Analizarea personalului din

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informează cu atenţie asupra structurii personalului din subordine
pentru formarea orientării asupra capacităţii lor.
1.2. Repartizează subordonaţii pe utilaje în funcţie de pregătirea
profesionala şi capacitatea de munca.

2. Solicitarea repartizării personalului
la angajare în funcţie de cerinţele
locurilor de muncă din sectorul de
activitate

1.3. Efectuează schimbarea subordonaţilor din locurile de muncă , în
functie de aptitudinile dobândite în timp şi randamentul dat ( demonstrat
2.1. Informeaza corect şeful ierarhic superior despre necesarul de
personal pentru acoperirea tuturor locurilor de muncă.
2.2. Propune metode pentru îmbunătăţirea
pregătirii profesionale a personalului în conformitate cu cerinţele în
vigoare.

Gama de variabile
Unitatea se aplică maestrului industrializarea lemnului care-si desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă si alte
produse finite din lemn, ateliere tâmplărie, etc;
Unitatea se referă la organizarea personalului în vederea folosirii lui eficiente pentru rezolvarea sarcinilor de
plan. În acest scop repartizează personalul pe locuri de muncă funcţie de pregătirea profesională, capacitatea de
muncă, aptitudini, rezultate si nevoile sectorului.
Maestrul trebuie să desfăşoare activ si permanent munca pentru o acoperire optimă a locurilor de muncă cu
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţei în această activitatea va ţine seama de cunoştinţele despre:
gradul de cunoaştere a aptitudinilor si capacităţii profesionale a personalului subordonat;
necesarul de personal pe fiecare utilaj si loc de muncă si măsurile luate de acoperire personal si prin consultare cu
şeful ierarhic;
preocuparea pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului coordonat.
_

Instruirea muncitorilor din subordine

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Anunţarea propunerilor pentru
îmbunătăţirea normelor de muncă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Informează muncitorii asupra rezultatelor obţinute la locurile de
muncă în conformitate cu normele practicate.
1.2. Informează muncitorii despre modernizările făcute la locurile de
muncă în conformitate cu programările făcute.

2. Instruirea muncitorilor pentru
respectarea calităţii

1.3. Anunţă îmbunătăţirea adusă normelor de muncă în conformitate cu
realizarile şi modernizarile facute.
2.1. Înştiinteaza muncitorii despre cerintele de calitate în conformitate cu
controlul încheiat şi documentele în vigoare privind calitatea produselor.

2.2. Indică modul de folosire a uneltelor (sculelor) din dotare pentru a
obţine o calitate superioară.
2.3. Informează muncitorii despre necesitatea executării operaţiilor în
Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă
şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la informarea muncitorilor privind rezultatele activităţii lor, modernizările făcute în scopul
îmbunătăţirii normelor de muncă în condiţiile respectării cerinţelor de calitate.
Maestrul trebuie să fie la curent cu realizarea normelor şi cerinţelor de calitate, aplicând permanent soluţii de
îmbunătăţire.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţei în această activitatea va ‘ine seama de cunoştinţele despre:
procesul tehnologic în sectorul considerat
modernizările aplicate ;i efectele lor asupra normelor;
instruirea muncitorilor în strânsă corelare cu gradul lor de înţelegere şi cerinţele tehnologice;
cerinţele de calitate pentru produsul executat.
Se va evalua eficienţa instructajelor făcute, existenţa privind calitatea şi operativitatea în aplicarea
modernizărilor.

Participarea la procesul de producţie

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigurarea realizării ritmice a
sarcinilor de plan.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Asigura aprovizionarea cu materii prime şi materiale în conformitate
cu planul de productie şi comenzi.
1.2. Asigură sculele tăietoare (unelte) necesare pentru executarea
operaţiilor în funcţie de specificul operaţiilor de executat.

2. Organizarea locului de muncă.

1.3. Asigura documentatia de executie pentru analiza şi documentare
asupra produsului de executat.
2.1. Stabileşte repartizarea muncitorilor pe utilaje conform pregatirii
profesionale şi a îndemânarii în executarea operatiilor.
2.2. Stabileşte ordinea de executie a operatiilor pentru a evita crearea
locurilor înguste în prelucrarea pieselor.

3. Dirijarea operaţiilor complexe.

2.3. Îndruma muncitorii pentru mentinerea odinei şi curateniei la locul de
muncă în conformitate cu normele de tehnica securităţii muncii , P. S. I.
Şi igienico-sanitare
3.1 Ajută la reglarea utilajului pentru executarea corectă a operaţiilor cu
grad mare de dificultate.
3.2. Verifică precizia de execuţie a operaţiilor pentru respectarea cotelor
date , calităţii lucrărilor.

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă şi alte produse finite din
lemn, precum şi în ateliere de tâmplărie, etc. prin participare la procesul de producţie. Participarea constă în
asigurarea tuturor condiţiilor pentru realizarea sarcinilor, respectiv:
aprovizionarea cu materii prime, cherestea, PAL, placaj, PFL, PAL furnire; aprovizionarea cu materiale, adezivi,
abrazivi, baituri, lacuri, diluanţi, feronerie, materiale ambalaj;
aprovizionarea cu scule tăietoare, pânze circulare, pânză panglică, cuţite plane, freze simple şi placate, burghie;
repartizarea muncitorilor pe utilaje şi locuri de muncă;
instruirea în scopul păstrării curăţeniei şi respectării NTS şi PSI;
verifică calitatea lucrărilor executate.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se poate face prin teste orale, observare, raportare şi teste scrise.
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea materiilor prime folosite, standarde de …. şi calitate;
cunoaşterea materialelor folosite, prescripţii privind condiţiile de păstrare şi folosire, reţete, etc.
cunoaşterea utilajelor şi sculelor precum şi reglarea utilajelor;
cunoaşterea condiţiilor de calitate cerute produsului executat;
cunoaşterea NTS şi PSI;
perspicacitate şi operativitate în decizii.
_

Preluarea / predarea sarcinilor către schimbul următor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Informarea asupra stării utilajelor
din sector

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Analizează informaţiile primite de la schimbul anterior pentru
rezolvarea lor în timp util.

2. Completarea documentelor de
predare a schimbului

1.2. Anunta defectele mecanice şi electrice aparute şi nerezolvate pentru
a fi rezolvate de către schimbul următor.
2.1. Înscrie în documentele sectorului datele aferente activităţii din ziua
respectivă în conformitate cu cerinţele secţiei.

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului pentru cooperarea cu schimbul precedent ;i următor
pentru cunoaşterea şi transmiterea sarcinilor.
Unitatea se referă la modul în care sunt analizate şi rezolvate informaţiile primite de la schimbul anterior şi cum
întocmeşte documentele pentru schimbul următor privind activitatea depusă de sectorul coordonat.
Ghid pentru evaluare

Se bazează pe cunoştinţe privind:
activitatea de producţie a sectorului coordonat, utilaje, scule, reglări în procesul tehnologic urmărit;
relaţia tehnologică cu schimbul anterior şi următor;
corectitudinea şi operativitatea
_

Raportarea operativă către şeful ierarhic superior a stadiului realizării programului de producţie

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Selectarea problemelor apărute în
timpul programului de lucru

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informează asupra problemelor rămase de la schimbul anterior
pentru rezolvarea lor.
1.2. Analizează problemele care nu se pot rezolva la nivelul lui pentru
informarea şefului ierarhic.

2. Analizarea realizărilor programului
de lucru

1.3. Întocmeşte un document cu problemele ce trebuiesc rezolvate la
nivel superior lui pentru prezentare şefului ierarhic superior.
2.1. Culege cu atenţie datele de la subordonaţi , privind realizarea
sarcinilor de productie pentru înregistrarea şi evidenta lor.

3. Informarea şefului ierarhic superior
asupra problemelor şi a realizărilor

2.2. Întocmeşte documentele necesare privind realizarile , pentru a preda
productia sectorului urmator şi a informa şeful situat pe nivelul ierarhic
superior.
3.2. Primeşte de la şeful superior informatiile necesare asupra modului de
rezolvare a problemelor şi a programului de lucru

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului privind raportarea către şeful ierarhic a realizării
programului de producţie.
Unitatea se referă la analiza permanentă a stadiului realizării programului de producţie şi colaborării cu şeful
ierarhic superior prin informări scrise şi verbale pentru soluţionarea operativă a problemelor care-l depăşesc.
Ghid pentru evaluare
Verificarea competenţelor pentru această unitate se referă la spiritul de colaborare cu şeful ierarhic superior pentru
rezolvarea problemelor care-l depăşesc legate de realizarea programului de producţie, vizând corectitudinea
informaţiilor culese şi redate, operativitatea cu care acţionează şi aplicativitatea soluţiilor propuse.
_

Răspunde pentru disfuncţionalităţile depistate

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Organizarea dezbaterilor pentru
disfuncţionalităţile apărute

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Informează în cadrul dezbaterilor specifice pe subalterni despre
disfuncţionalităţile apărute în tehnologia de fabricaţie pentru a fi
cunoscute de către toţi.
1.2. Demonstreaza practic greşeala facuta, pentru a o face cunoscuta
tuturor subordonaţilor.
1.3. Dispune subalternilor analizarea cauzelor care au dus la apariţia
disfuncţionalităţilor pentru prevenirea lor.

2. Luarea măsurilor necesare pentru
înlăturarea disfuncţiilor apărute

2.1. Analizează cu reprezentanţii C.T.C., responsabilii cu protecţia
muncii, responsabilii P.S.I. disfuncţiile apărute pentru a întocmi corect
documentele necesare.
2.2. Întocmeşte documentele necesare pentru a înlocui piesele degradate ,
în timp util şi pentru recuperarea materialelor folosite.
2.3. Ia măsuri specifice de sancţionare a subalternilor în funcţie de gradul
disfunctionalitatii savârşite.

Gama de variabile
Unitatea se aplică pentru maestrului industrializarea lemnului care-şi desfăşoară activitatea în fabricile de mobilă
şi alte produse finite din lemn privind disfuncţionalităţilor apărute si răspunderea ce-i revine pentru eliminarea si
răspunderea ce-i revine pentru eliminarea si evitarea apariţiei lor.
Întocmirea documentului privind disfuncţiile apărute si înlocuirea pieselor degradate se bazează pe analiza
personală si cea efectuată cu responsabilii CTC, cu protecţia muncii si PSI.
Măsurile de sancţionare se aplică cu obiectivitate si pentru creşterea spiritului de răspundere fată de muncă,
materie primă, materiale si energia consumate.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competentei în această activitate va tine seama de:
cunoaşterea temeinică a dotatei folosite;
operativitatea în depistarea cauzelor disfuncţionalităţilor aparente si soluţiile pentru eliminarea lor;
colaborarea cu responsabilii CTC, PSI si NTS;
obiectivitatea sancţiunilor date si efectul obţinut;
operativitatea în acţiune, spiritul de colaborare si obiectivitatea sancţiunilor.
Se va evalua operativitatea în acţiune, spiritul de colaborare si obiectivitatea sancţiunilor.

