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Descriere: lefuirea, respectiv lustruirea sunt opera ile de finisare care se aplic suprafe elor
plane sau neregulate ale rocilor ornamentale, sco înd în eviden frumuse ea natural a acestora.
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional t ietor marmur grup COR 7113.
Ocupa iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
-

Cioplitor în piatr $i marmur
Cioplitor montator piatr , marmur
Gaterist la t iat blocuri piatr , marmur
T ietor, $lefuitor, lustruitor piatr , marmur
Restaurator piatr

Lustruitorul de roci ornamentale î$i desf $oar activitatea în domeniul industriei materialelor de
construc ii, executând opera ia de $lefuire – lustruire, manual sau automat, care se aplic
suprafe elor prelucrate ale rocilor ornamentale.
Acest operator utilizeaz pentru lustruire, respectiv $lefuire abrazivi de diferite granula ii
aplicîndu-i într-o ordine corespunz toare pe suprafa a semifabricatului, care se pot monta pe
utilaje automate, sau prin frecarea manual cu ace$tia pe suprafe ele greu accesibile pentru
ma$inile automate.
Lustruirea este un grad de prelucrare mai ridicat, în raport cu $lefuirea, solicitînd prelucrarea cu
to i abrazivii necesari utiliza i.
Dezvoltarea industriei, solicit o calificare a for ei de munc care s realizeze produse de clas
superioar , utilizând tehnologii moderne, tot mai performante.
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Lista unit&,ilor de competen,&
Unit&,i de competen,& cheie
Titlul unit&,ii 1: Comunicare în limba oficial&
Titlul unit&,ii 2: Comunicare în limbi str&ine
Titlul unit&,ii 3: Competen,e de baz& în matematic&, 7tiin,& 7i tehnologie
Titlul unit&,ii 4: Competen,e informatice
Titlul unit&,ii 5: Competen,a de a înv&,a
Titlul unit&,ii 6: Competen,e sociale 7i civice
Titlul unit&,ii 7: Competen,e antreprenoriale
Titlul unit&,ii 8: Competen,e de exprimare cultural&
Unit&,i de competen,& generale
Titlul unit&,ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea 7i
s&n&tatea în munc&.
Titlul unit&,ii 2: Aplicarea normelor de protec,ie a mediului.
Titlul unit&,ii 3: Asigurarea calit&,ii lucr&rilor executate
Titlul unit&,ii 4: Organizarea locului de munc&.
Titlul unit&,ii 5: Verificarea opera,ional& a utilajelor 7i echipamentelor.
Unit&,i de competen,& specifice
Titlul unit&,ii 1: Preg&tirea opera,iunilor de 7lefuire-lustruire.
Titlul unit&,ii 2: Executarea opera,iei de lustruire automat&.
Titlul unit&,ii 3: Executarea opera,iei de lustruire manual&.
Titlul unit&,ii 4: Manipularea produselor din roci ornamentale.
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1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea 7i
s&n&tatea în munc& 7i în domeniul situa,ilor de urgen,&
(Unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitatea
7i autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1. Identific riscurile
în munc .

1.1. Riscurile în munc sunt
identificate în func ie de
particularit ile locului de
munc .
1.2. Riscurile în munc sunt
identificate conform
prevederilor legale.
1.3. Riscurile în munc sunt
identificate conform cu
prevederile produc torului.
2.1. Prevederile legale
referitoare la s n tatea $i
securitatea în munc sunt
aplicate în func ie de
particularit ile locului de
munc .
2.2. Prevederile legale
referitoare la s n tatea $i
securitatea în munc sunt
aplicate conform reglement rilor
în vigoare.
2.3. Prevederile legale
referitoare la s n tatea $i
securitatea în munc sunt
aplicate conform procedurilor
interne.
3.1 În caz de urgen se
intervine conform
reglement rilor în vigoare.
3.2 În caz de urgen se
intervine conform procedurilor
specifice în domeniul situa iilor
de urgen .

Identificarea riscurilor în munc , se
face cu promptitudine,
responsabilitate $i operativitate.

2. Aplic prevederile
legale referitoare la
s n tatea $i
securitatea în munc .

3. Intervine în caz de
urgen .

Aplicarea prevederilor legale
referitoare la s n tatea $i securitatea
în munc , se face cu responsabilitate,
corectitudine, grij $i operativitate.

Interven ia în caz de urgen se face
cu promptitudine, operativitate $i
responsabilitate.
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3.3. Ac iunea în caz de urgen
se face conform procedurilor de
prim ajutor aplicate în func ie de
tipul accidentului.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: În hale de produc ie, în spa ii închise.
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.În situa ii de urgen este
direct subordonat $efului de forma ie $i are atribu ii specifice de interven ie. lefuitor-lustruitorul
de roci ornamentale este obligat s poarte echipamentul de lucru $i protec ie, s participe $i s -$i
în$u$easc instructajele periodice.
Gama de variabile:
NSSM se refer la norme generale $i norme specifice locului de munc .
Tipuri de accidente posibile: traumatisme mecanice (loviri, r niri, fracturi), probleme
respiratorii, intoxica ii cu substan e chimice.
M suri de prim ajutor: corespunz toare tipului de accident.
Echipamente de protec ie: salopet , casc antifonic , m nu$i, bocanci cu bombeu metalic, $or
protec ie, cizme de cauciuc cu bombeu metalic.
Particularit ile locului de munc : configura ie, desf $urare pe orizontal , mod de organizare al
spa iilor.
Mijloace semnalizare: semnale luminoase $i/ sau acustice, panou de avertizare, etichete,
aten ionare verbal asupra unor evenimente.
Factorii de risc: referitor la locul de munc (spa ii închise, luminozitate, ventila ie, umiditate,
temperatur , zgomote).
Referitor la sarcina de munc ( tipul activit ii de executat $i efortul fizic individual ).
Riscuri: pericol de lovire, alunecare, c dere de materiale $i obiecte de la în l ime.
Situa ii de urgen : accidente, cutremure, incendii.
Modalit i de interven ie: îndep rtarea accidenta ilor din zona periculoas , degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta ilor prin$i sub d râm turi, anun area operativ a persoanelor abilitate.
Servicii abilitate: ambulan , pompieri, protec ie civil .
Personal abilitat: inginer, $ef forma ie, responsabil SSM.
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru.
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Cuno7tin,e:
-Norme SSM.
-Proceduri de lucru specifice locului de munc .
-Norme PSI specifice locului de munc .
-Planul de evacuare în caz de incendiu.
-Utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor.
-Proceduri de evacuare în caz de urgen .
-Proceduri de interven ie în caz de accident.
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2.Aplicarea normelor de protec,ie a mediului
(Unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate 7i
autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.Identific riscurile
de mediu.

1.1. Riscurile de mediu sunt
identificate conform legisla iei
în vigoare $i procedurilor interne
specifice.
1.2. Riscurile de mediu sunt
identificate prin instructaje
periodice.
1.3. Riscurile de protec ie a
mediului se fac în asociere cu
activit ile desf $urate.
1.4. Riscurile de protec ie a
mediului se fac cu respectarea
legisla iei de protec ie a
mediului în vigoare.
2.1. Diminuarea riscurilor de
mediu se face în timp util
pentru protec ia mediului
înconjur tor.
2.2.Diminuarea riscurilor de
mediu se face conform
legisla iei în vigoare $i
procedurilor interne specifice.
2.3. Diminuarea riscurilor de
mediu se face prin evitarea
impactului nociv asupra
mediului înconjur tor zonei de
lucru.
3.1. Diminuarea consumului de
resurse naturale se face conform
legisla iei în vigoare.
3.2.Diminuarea consumului de
resurse naturale se face conform
procedurilor interne.

Identificarea riscurilor de mediu se
face cu promptitudine,
responsabilitate $i aten ie.

2. Ac ioneaz pentru

diminuarea riscurilor
de mediu.

3. Contribuie la

diminuarea
consumului de
resurse naturale.

Diminuarea riscurilor de mediu se
realizeaz cu resposabilitate $i
operativitate.

Diminuarea consumului de resurse
naturale se face cu
responsabilitate,operativitate,grij $i
aten ie.
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4. Asigur cur enia

la locul de munc .

4.1. De$eurile sunt depozitate
controlat în locuri special
amenajate.
4.2. Cur enia este efectuat
asigurându-se cadrul necesar
desf $ur rii activit ilor în
condi ii de igien $i siguran .
4.3. Cur enia la locul de munc
este asigurat cu respectarea
graficului de cur enie.

ii Na ionale pentru Calific ri ”

Asigurarea cur eniei la locul de
munc se face cu aten ie $i
responsabilitate.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: În locuri special amenajate, hal de produc ie amenajat
specific opera iilor de $lefuire-lustruire, închis , precum $i spa ii de lucru deschise.
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.
În situa iile de risc de mediu ac ioneaz conform dispozi iilor $efului de forma ie.
Este obligat s respecte procedurile interne de protec ia mediului $i s participe la instructajele
periodice.
În situa iile de risc de mediu ac ioneaz conform dispozi iilor $efului de forma ie.
Gama de variabile:
Factorii de mediu: ap , aer, sol.
Riscuri: poluarea apei, solului, aerului, degradare.
Factorii de risc asupra mediului: chimici ( substan e toxice ), mecanici ( vibra ii, zgomote ),
expunere la pulberi în suspensie în aer/ap .
De euri rezultate: ambalaje, reziduri tehnologice.
Instructaje periodice: s ptamînale, lunare sau la intervale stabilite.
Persoane abilitate: inginer, $ef forma ie, responsabil mediu.
Cuno7tin,e:
-Legisla ia in vigoare privind protec ia mediului.
-Norme interne de protec ia mediului.
-Cunoa$terea de$eurilor care afecteaza mediul, specifice locului de munc .
-Regulament de ordine interioar .
-Proceduri interne de protec ia mediului specifice locului de munc .
-No iuni privind riscurile polu rii.
-Procedurile specifice de manipulare $i depozitare a de$eurilor.

Sector: Materiale de construc ii, Industria Cimentului sticl #i ceramic , SO %lefuitor-lustruitor roci
ornamentale, MIC 2, Pagina 8 din 24

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit

ii Na ionale pentru Calific ri ”

3. Asigurarea calit&,ii lucr&rilor executate
(Unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate 7i
autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.Identific cerin ele
de calitate specifice.

1.1. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform fi$elor tehnologice $i a
tehnologiei de control.
1.2. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform normelor privind
abaterile $i toleran ele
admisibile la luc rile de efectuat
asupra produsului.
1.3. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform instructajelor periodice
cu privire la calitatea opera iilor.
2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calit ii sunt
respectate conform SMC sau
normelor interne de calitate.

Identificarea cerin elor de calitate
specifice se face cu responsabilitate si
operativitate.

3.1. Calitatea opera iilor
executate sunt verificate
conform procedurilor SMC sau
normelor interne de calitate.
3.2. Calitatea opera iilor
executate sunt verificate pe faze
de lucru în condi ii de calitate
impuse.
4.1. Neconformit ile sunt
sesizate conform procedurilor
SMC sau normelor interne.
5.1. Neconformit ile sunt
remediate conform ac iunilor
corective prev zute în
procedurile SMC sau normelor

Verificarea calit ii opera iilor
executate se face cu responsabilitate,
seriozitate $i aten ie.

2. Respect
procedurile tehnice
de asigurare a
calit ii.
3.Verific calitatea
opera iilor executate.

4.Sesizeaz
neconformit ile
5.Remediaz
neconformit ile

Respectarea procedurilor tehnice de
asigurare a calit ii se face cu
responsabilitate, seriozitate $i aten ie.

Sesizarea neconformit ilor se face cu
promptitudine $i operativitate.
Remedierea neconformit ilor se face
cu promptitudine $i operativitate.
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interne de calitate.
Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor În locuri special amenajate, hal de produc ie amenajat
specific opera iilor de $lefuire-lustruire, închis ,precum $i spa ii de lucru deschise.
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.
lefuitor -lustruitorul trebuie s execute controlul vizual $i prin m surare al produsului conform
planurilor de verificare al calit ii opera iilor executate .
lefuitor -lustruitorul trebuie s participe $i s -$i însu$easc instructajul de prevenire al
defectelor în procesul de lustruire-$lefuire prin ac iuni corective $i preventive.
Gama de variabile:
Manualul calit ii aferent implementat sau norme interne de calitate .
Planuri de verificare a calit ii opera iilor executate din care s rezulte încadrarea în cerin ele
specifice de calitate.
Documente care se întocmesc in urma verific rilor : rapoarte de neconformitate, controlul
produsului neconform, ac iuni preventive $i corective.
Metode de verificare: vizual $i prin m surare.
Cauze care genereaz defecte: nerespectarea tehnologiei, eroare uman .
Ac iuni corective: instructaj al personalului care execut opera ii în procesul de lustruire-$lefuire,
exact pe defectul analizat sau ac iuni preventive care presupune un instructaj de prevenire al
defectelor .
Neconformit ile produsului lustruit: zgîrieturi, dimensiunea materialului, defecte naturale,
defecte mecanice.
Cuno7tin,e:
-Proceduri din SMC specifice locului de munc .
-Norme interne de asigurarea calit ii.
-Ac iuni preventive $i corective specifice locului de munc .
-Metoda de lucru, proceduri de lucru.
-Tehnologia de control.
-Nota de comand .
-Instrumentele de m surare utilizate $i modul de folosire.
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4.Organizarea locului de munc&
(Unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate 7i
autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.Identific opera iile
de efectuat.

1.1. Opera iile locului de munc
sunt identificate conform
opera iei de executat.
1.2. Opera iile locului de munc
sunt identificate conform
specifica iilor din nota de
comand .
1.3. Opera iile locului de munc
sunt identificate conform
graficului de lucru.
2.1. Mijloacele de munc
necesare sunt identificate pe
baza notei de comand .
2.2. Mijloacele de munc
necesare sunt identificate în
func ie de opera ia ce urmeaz a
fi executat .
2.3 Mijloacele de munc
necesare sunt identificate în
func ie de toate activit ile
planificate pentru ziua de lucru.
3.1. Mijloacele de munc
necesare sunt aprovizionate
conform notei de comand .
3.2. Mijloacele de munc
necesare sunt aprovizionate în
func ie de stocurile existente.
3.3. Materialele $i
semifabricatele sunt
aprovizionate conform notei de
comand .
4.1. Aria de lucru este cur at
prin recuperarea materialelor
refolosibile conform normelor

Identificarea opera iilor locului de
munc se face cu grij , aten ie $i
responsabilitate.

2. Identific mijloacele de munc .

3. Aprovizioneaz
locul de munc cu
mijloacele necesare.

4. Cur
lucru.

aria de

Identificarea mijloacelor de munc
necesare se face cu meticulozitate $i
operativitate.

Aprovizionarea cu mijloace de munc
necesare se face cu aten ie,
responsabilitate $i operativitate.

Aria de lucru este cur at cu
responsabilitate $i operativitate.
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de mediu.
4.2. Aria de lucru este cur at
prin depozitarea de$eurilor
ordonat în locuri special
amenajate.
4.3. Aria de lucru este cur at
în condi ii de igien $i siguran
, conform normelor de mediu $i
SSM specifice.
Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: Activitatea se desf $oar în locuri special amenajate cu
spa ii de lucru, de depozitare, loc de depozitare de$euri, hal industrial , loc de munc special
amenajat opera iei de lustruire-$lefuire, ap , energie .
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore. Lustruitorul este obligat s
respecte graficul de lucru, nota de comand , normele de mediu $i normele SSM specifice.
Gama de variabile:
Aspecte relevante : spa iu de lucru, spa iu de depozitare, loc de depozitare de$euri, surse de aer,
ap , energie.
Echipamente de lucru: utilaje de lustruire prev zute cu instala ie de ap specifice.
Tipul lucr rilor: identificarea mijloacelor de munc (rastele metalice cu sp tar, palete de lemn,
cupe metalice pentru depozitarea de$eurilor), inventariere stocuri materiale existente,
aprovizionare cu materiale $i semifabricate.
Metode de cur enie: degajarea materialelor nefolosite, a de$eurilor rezultate, a apelor uzate.
Materiale folosite la cur enie: raclete, m turi, galeat cu mop, burete, tomberon pentru
colectare de$euri, sp lare cu ap cu ajutorul furtunului.
Cuno7tin,e:
-Fi$a postului.
-Procesul tehnologic : proceduri $i instruc iuni de lucru specifice , instruc iuni de reglaj.
-Metoda de lucru.
-Modul de separare al de$eurilor.
-Modul de organizare al locului de munc .
-Materiale $i echipamente folosite.
-Modul de aprovizionare al materialelor $i semifabricatelor.
-Modul de manipulare, transportul $i depozitarea materialelor $i semifabricatelor.
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5. Între,inerea echipamentelor de lucru
(Unitate de competen general )

Nivelul de
responsabilitate 7i
autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.Verific starea
utilajelor $i
subansamblurilor

1.1. Utilajele $i subansamblurile
sunt verificate conform fi$ei
tehnologice.
1.2. Utilajele $i subansamblurile
sunt verificate din punct de
vedere al st rii de func ionare.
1.3. Utilajele $i subansamblurile
sunt verificate comf orm
manualului produc torului.
2.1. Procedurile de între inere
ale utilajelor $i subansamblurilor
se aplic în conformitate cu
indica iile produc torului.
2.2. Procedurile de între inere
ale utilajelor $i subansamblurilor
se aplic în condi ii de siguran
, în locuri special amenajate,
conform normelor interne de
între inere.
3.1. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu indica iile producatorului.
3.2. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu reglement rile interne de la
locul de munc .

Verificarea utilajelor $i
subansamblurilor se face cu aten ie,
profesionalism $i responsabilitate.

2.Aplic procedurile
de între inere ale
utilajelor $i
subansamblurilor

3.Informeaz asupra
utilajelor $i
subansamblurilor cu
deficien e în
func ionare

Aplicarea procedurile de între inere
ale utilajelor $i subansamblurilor se
face cu responsabilitate , acurate e $i
grij pentru calitatea echipamentului.

Informarea asupra utilajelor $i
subansamblurilor cu deficien e în
func ionare se face cu responsabilitate , corectitudine profesional $i
aten ie.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor :Se desf $oar în hal industrial , în spa ii închise, în locurile
special amenajate unde sunt fixate utilajele de lustruire, pentru lustruirea automat .
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.
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Operatorul verific utilajele $i subansamblurile din punct de vedere al uzurii $i al func ionalit ii.
În func ie de rezultatul verific rii, acesta informeaz $eful ierarhic.
Gama de variabile:
Tipuri de verific ri: de func ionalitate, de uzur .
Tipuri de utilaje i subansambluri: utilaje de lustruire automatizate.
Materiale i scule pentru între inere: lavete, perii, vaselin , uleiuri, chei fixe, $urubelni e
,ciocane aparate de m sur $i control.
Membrii echipei de între inere: operator, mecanic între inere, electrician între inere, maistru
între inere.
Locul de desf urare : spa ii de lucru închise.
Persoane abilitate: $ef forma ie, $ef mentenan .
Cuno7tin,e:
-Instruc iuni de utilizare în condi ii de siguran a echipamentelor.
-Proceduri de între inere.
-No iuni de mecanic .
-Tehnologia de lustruire.
-Modul de func ionare al utilajului.
-Parametrii de func ionare care trebuie indeplini i de c tre utilaj.
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1. Preg&tirea opera,iunilor de 7lefuire-lustruire
(Unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitatea
7i autonomie
3

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1. Analizeaz
documenta ia.

1.1. Documenta ia este analizat
conform normelor interne.
1.2. Documenta ia este analizat
conform notei de comand .
1.3. Documenta ia este analizat
conform standardului de calitate
al firmei.
2.1. Semifabricatul este analizat
în func ie de dimensiuni
(lungime, l ime $i grosime).
2.2. Semifabricatul este analizat
în func ie de duritate.
2.3. Semifabricatul este analizat
în func ie de form .
2.4. Semifabricatul este analizat
cunoascînd defectele naturale de
material.
3.1.Reglarea utilajului se face
conform normelor interne.
3.2. Reglarea utilajului se face
conform instruc iunilor de lucru.
3.3. Reglarea utilajului se face
conform instruc iunilor de
reglaj.
3.4. Reglarea utilajului se face
în func ie de particularit ile
semifabricatului.
3.5. Reglarea utilajului se face
în func ie de proprieta ile fizicochimice ale semifabricatului.

Analiza documenta iei se face cu
operativitate $i profesionalism.

2.Analizeaz
semifabricatul.

3.Regleaz utilajul.

Analiza semifabricatului se face cu
operativitate, profesionalism $i
responsabilitate.

Reglarea utilajului se face cu
profesionalism, discern mînt $i
flexibilitate.
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4.1. Semifabricatul se preg te$te
conform instruc iunilor de lucru.
4.2. Semifabricatul se preg te$te
astfel încît s se sprijine
corespunz tor.
4.3 Semifabricatul se preg te$te
astfel încît s fie la îndemîn .
4.4. Semifabricatul se preg te$te
în func ie de forma piesei.
4.5. Semifabricatul se preg te$te
în func ie de greutatea piesei.

5.Selecteaz abrazivii 5.1.Abrazivii sînt selecta i
necesari.
conform instruc iunilor de lucru.
5.2. Abrazivii sînt selecta i în
func ie de gradul de slefuire
cerut în nota de comand .
5.3.Abrazivii sînt selecta i în
func ie de form .
5.4. Abrazivii sînt selecta i în
func ie de gradul lor de uzur .
Contexte:

Preg tirea semifabricatului se face cu
operativitate, profesionalism $i
responsabilitate.

Selectarea abrazivilor se face cu
operativitate $i discern mînt.

Locul de desf urare a activit ilor: Se desf $oar în hale industriale, în spa ii închise, în locurile
special amenajate unde sunt fixate utilajele de lustruire, pentru lustruirea automat .
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.
Gama de variabile:
M suri de siguran :Reglarea utilajului de lustruire se face în stare oprit a subansamblelor.
Condi iile de siguran :Operatorul verific starea abrazivilor $i modul lor de fixare, verific
pozi ionarea semifabricatului în raport cu elementele de ghidaj ale utilajului.
Echipament individual de protec ie: m nu$i cauciuc, cizme de cauciuc cu bombeu metalic,
veste, hain? v?tuit?, salopet?, antifoane .
Documente : Instruc iuni de lucru, instruc iuni de reglaj, note de comand , registru de activitate ,
standardul de calitate al firmei.
Tipuri de instructaje: instructaj aten ional, instructaj periodic de instruire profesional .
Cerin e de calitate: norme interne, proceduri de control, criterii $i reglement ri interne.
Metode de control: vizual $i prin m surare prin utilizarea de $ubler $i rulet .
Riscuri:electrocutare, lovire pe c i de circula ie, c dere obiecte $i materiale de la în l ime,
alunec ri, t iere, arsuri etc.
Persoane informate: ef de schimb, $ef de echip .
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Cuno7tin,e:
-metoda de lucru.
-modul de func ionare al utilajului.
-caracteristicile echipamentelor de lucru $i ale materialelor.
-propriet ile fizice ale materialelor utilizate.
-cunoa$terea sortimentelor de roci utilizate uzual.
-tipuri de echipamente specifice.
- cerin e de calitate $i mediu.
-modalit i de remediere disfunc ionalit i.
-cuno$tin e mecanice.
-metode de verificare.
-metode de m surare.
-instrumente de verificare $i m surare.
-cunoa$terea tipurilor de abrazivi utiliza i $i modul de utilizare $i fixare.
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2.Executarea opera,iei de lustruire automat&
(Unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitatea
7i autonomie
3

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.Porne$te utilajul de
$lefuire-lustruire.

1.1.Utilajul de $lefuire-lustruire
este pornit conform instruc iunilor de lucru.
1.2. Utilajul de $lefuire-lustruire
este pornit conform instruc iunilor de reglaj.
1.3. Utilajul de $lefuire-lustruire
este pornit conform prescrierii
fabricantului.
1.4. Utilajul de $lefuire-lustruire
este pornit conform normelor
interne.
2.1.Semifabricatul este lustruit
conform instruc iunilor de lucru.
2.2. Semifabricatul este lustruit
conform instruc iunilor de
reglaj.
2.3. Semifabricatul este lustruit
respectînd parametrii de
func ionare.
2.4. Semifabricatul este lustruit
conform dispozi iei de lucru.
2.5. Semifabricatul este lustruit
conform cerin ei clientului.
3.1.Fi$a de lustruire se
întocme$te conform normelor
interne.
3.2. Fi$a de lustruire se
întocme$te de cîte ori se
schimb procesul de lucru.
3.3.Fi$a de lustruire se
întocme$te cînd se trece la
comanda urm toare.

Pornirea utilajului de $lefuirelustruire se face cu operativitate $i
profesionalism.

2. Lustruie$te
semifabricatul.

3. Întocme$te fi$a de
lustruire.

Lustruirea semifabricatului se face cu
discern mînt,interes $i operativitate.

Întocmirea fi$ei de lustruire se face cu
responsabilitate $i operativitate.
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Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: Se desf $oar în hale industriale, în spa ii închise, în locurile
special amenajate unde sunt fixate utilajele de lustruire, pentru lustruirea automat .
Condi ii de desf urare a activit ii: Mediu cu grad ridicat de zgomot $i pulberi de ap în
suspensie, operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor:În schimburi de lucru de 8 ore.
Gama de variabile:
M suri de siguran :Reglarea utilajului de lustruire se face în stare oprit a subansamblelor.
Condi iile de siguran :Operatorul verific starea abrazivilor $i modul lor de fixare, verific
pozi ionarea semifabricatului în raport cu elementele de ghidaj ale utilajului.
Tipuri de utilaje: specifice procesului de $lefuire-lustruire prev zute cu platouri rotative pentru
fixarea abrazivilor .
Echipament individual de protec ie: m nu$i cauciuc, cizme de cauciuc cu bombeu metalic,
vest , hain? v?tuit?, salopet?, antifoane .
Documente : Instruc iuni de lucru, instruc iuni de reglaj, note de comand , registru de activitate ,
standardul de calitate al firmei.
Tipuri de instructaje: instructaj aten ional, instructaj periodic de instruire profesional .
Cerin e de calitate: norme interne, proceduri de control, criterii $i reglement ri interne.
Metode de control: vizual $i prin m surare prin utilizarea de $ubler $i rulet .
Riscuri:electrocutare, lovire pe c i de circula ie, c dere obiecte $i materiale de la în l ime,
alunec ri, t iere, arsuri etc.
Persoane informate: ef de schimb, $ef de echip .
Cuno7tin,e:
-metoda de lucru.
-modul de func ionare al utilajului.
-caracteristicile echipamentelor de lucru $i ale materialelor.
-propriet ile fizice ale materialelor utilizate.
-cunoa$terea sortimentelor de roci utilizate uzual.
-tipuri de echipamente specifice.
-cerin e de calitate $i mediu.
-modalit i de remediere disfunc ionalit i.
-cuno$tin e mecanice.
-metode de verificare.
-metode de m surare.
-instrumente de verificare $i m surare.
-cunoa$terea tipurilor de abrazivi utiliza i $i modul de utilizare $i fixare.
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3.Executarea opera,iei de lustruire manual&
(Unitate de competen specific )
Elemente de
competen,&

1. Lustruie$te
semifabricatul.

2. Întocme$te fi$a de
lustruire.

Nivelul de
responsabilitatea
7i autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1.1.Semifabricatul se lustruie$te
conform instruc iunilor de lucru.
1.2. Semifabricatul se lustruie$te
conform standardului de calitate
al firmei.
1.3. Semifabricatul se lustruie$te
conform cerin ei clientului.
1.4. Semifabricatul se lustruie$te
conform dispozi iei de lucru.
2.1.Fi$a de lustruire se
întocme$te conform normelor
interne.
2.2. Fi$a de lustruire se
întocme$te de cîte ori se
schimb procesul de lucru.
2.3.Fi$a de lustruire se
întocme$te cînd se trece la
comanda urm toare.

Lustruirea semifabricatului se face cu
discern mînt, interes $i operativitate

Întocmirea fi$ei de lustruire se face cu
responsabilitate $i operativitate.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: Se desf $oar în hale industriale, în spa ii închise, în locurile
special amenajate cu bancuri de lucru pentru pozi ionarea pieselor care se prelucreaz .
Condi ii de desf urare a activit ii: Operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor: În schimburi de lucru de 8 ore.
Gama de variabile:
M suri de siguran :Piesa se fixeaz corespunz tor pe bancul de lucru.
Condi iile de siguran :Operatorul asigur piesa prin fixare cînd aceasta are forme mai speciale
conform cu normele specifice.
Tipuri de echipamente :banc de lucru de lemn, rigle de lemn, pene de lemn, ma$in de legat cu
band metalic , abrazivi de diferite forme $i dimensiuni preg ti i special pentru formele care
urmeaz a fi lustruite,g leat pentru ap , lavete.
Echipament individual de protec ie: m nu$i cauciuc, cizme de cauciuc cu bombeu metalic,
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veste, hain? v?tuit?, salopet?, antifoane .
Documente : Instruc iuni de lucru, instruc iuni de reglaj, note de comand , registru de activitate ,
standardul de calitate al firmei.
Tipuri de instructaje: instructaj aten ional, instructaj periodic de instruire profesional .
Cerin e de calitate: norme interne, proceduri de control, criterii $i reglement ri interne.
Metode de control: vizual $i prin m surare prin utilizarea de $ubler $i rulet .
Riscuri: lovire pe c i de circula ie, c dere obiecte $i materiale de la în l ime, alunec ri, t iere,
arsuri etc.
Persoane informate: ef de schimb, $ef de echip .
Cuno7tin,e:
-metoda de lucru.
-caracteristicile echipamentelor de lucru $i ale materialelor.
-propriet ile fizice ale materialelor utilizate.
-cunoa$terea sortimentelor de roci utilizate uzual.
-tipuri de echipamente specifice.
- cerin e de calitate $i mediu.
-metode de verificare.
-metode de m surare.
-instrumente de verificare $i m surare.
-cunoa$terea tipurilor de abrazivi utiliza i precum $i forma necesar a lor.
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4. Manipularea produselor din roci ornamentale
(Unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitatea
7i autonomie
2

Elemente de
competen,&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&,ii descrise
de elementul de competen,&

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit&,ii
descris& de elementul de
competen,&

1. Utilizeaz
echipamentele de
ridicare.

1.1. Utilizarea echipamentelor
de ridicare se face conform
instruc iunilor de lucru.
1.2. Utilizarea echipamentelor
de ridicare se face conform
normelor interne.
1.3. Utilizarea echipamentelor
de ridicare se face în func ie de
natura materialului.
1.4. Utilizarea echipamentelor
de ridicare se face în func ie de
fisura ia materialului.
2.1.Aranjarea produselor
rezultate pe categorii de
sortimente se face conform
instruc iunilor de lucru.
2.2.Aranjarea produselor
rezultate pe categorii de
sortimente se face conform
normelor interne.
2.3.Aranjarea produselor
rezultate pe categorii de
sortimente se face conform
instruc iunilor de ambalare $i
depozitare.
2.4.Aranjarea produselor
rezultate pe categorii de
sortimente se face prin utilizarea
de ambalaje $i materiale
conform normelor interne.
2.5.Aranjarea produselor
rezultate pe categorii de

Utilizarea echipamentelor de ridicare
se face cu operativitate, aten ie $i
responsabilitate.

2. Aranjeaz
produsele rezultate
pe categorii de
sortimente.

Aranjarea produselor rezultate pe
categorii de sortimente se face cu
discern mînt, profesionalism $i
exigen .
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3. Ambaleaz
produsul finit.

sortimente se face conform
standardului de calitate al
firmei.
3.1.Ambalarea produsului finit
se face conform standardului de
calitate al firmei.
3.2.Ambalarea produsului finit
se face conform normelor
interne .
3.3.Ambalarea produsului finit
se face conform instruc iunilor
de ambalare $i depozitare .
3.4.Ambalarea produsului finit
se face prin utilizarea de
ambalaje $i materiale conform
normelor interne .
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Ambalarea produsului finit se face cu
aten ie, responsabilitate $i exigen .

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: Se desf $oar în hale industriale, în spa ii închise $i
deschise.
Condi ii de desf urare a activit ii: Operatorul este solicitat la efort fizic.
Modul de desfa urare a activit ilor: În schimburi de lucru de 8 ore.
Gama de variabile:
Opera iuni de ambalare: Materialul finit se poate ambala în l zi de lemn, în cutii de carton sau
polistiren, cu folie de plastic, polistiren sau lemn între ele.
Echipamente de manipulare:Se utilizeaz macarale cu ventuze sau cle$ti.
Natura materialului:Materialul poate fi compact, cu porozit i sau caverne.
Echipament individual de protec ie : m nu$i cauciuc, bocanci cu bombeu metalic, veste, hain?
v?tuit?, salopet?, antifoane.
Echipamente de lucru: Macarale pentru ridicat.
Documente : Instruc iuni de lucru, Standardul de calitate al firmei,instruc iuni de reglaj,nota de
comand .
Tipuri de instructaje: instructaj aten ional, instructaj periodic de instruire profesional .
Cerin e de calitate: norme interne, proceduri de control, criterii $i reglement ri interne.
Documenta ie tehnic specific : proceduri de lucru, proceduri de control.
Metode de control: vizual $i prin m surare prin utilizarea de $ubler $i rulet .
Riscuri: lovire pe c i de circula ie, c dere obiecte $i materiale de la în l ime, alunecare, t iere,
arsuri etc.
Persoane informate : ef de schimb, $ef de echip .
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Cuno7tin,e:
-metoda de lucru.
-caracteristicile echipamentelor de lucru $i ale materialelor.
-propriet ile fizice ale materialelor utilizate.
-cunoa$terea sortimentelor de roci utilizate uzual.
-tipuri de echipamente specifice.
-cerin e de calitate $i mediu.
-modalit i de remediere disfunc ionalit i.
-metode de verificare.
-metode de m surare $i control.
-instrumente de m surare.
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Titlul Calific rii: LEFUITOR – LUSTRUITOR ROCI ORNAMENTALE

Descriere: lefuirea, respectiv lustruirea sunt opera iile de finisare care se aplic" suprafe elor
plane sau neregulate ale rocilor ornamentale,cu ajutorul unor pietre abrazive,prin frecare cu
ap" sau uscat, sco înd în eviden " frumuse ea natural" a acestora. Pentru a-&i îndeplini rolul în
mod eficace, lustruitorul are nevoie s" cunoasc" rocile ornamentale uzuale,s" aib" cuno&tin e
de utilizare a utilajelor de lustruire specifice, s" aib" cuno&tin e minime de mecanic".
Lustruitorul este un muncitor calificat capabil s" realizeze, de o anumit" autonomie &i
competen ", într-un timp dat, sarcini legate de preg"tirea activit" ii de lustruire a
semifabricatelor cu ajutorul diverselor utilaje, de manipulare a produselor înainte &i dup"
lustruire, de între inere a echipamentelor utilizate.
Motiva&ie: Aceast" calificare este solicitat" în firmele care au ca obiect de activitate
producerea diferitelor elemente din roci ornamentale fiind considerat" de baz". Dezvoltarea
industriei materialelor de construc ii, solicit" o calificare a for ei de munc" care s" realizeze
produse de clas" superioar", utilizînd tehnologii moderne &i performante.

Condi&ii de acces:
Nu exist".

Rute de progres:

Cerin&e legislative specifice:
Nu exist".
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Titlul calific"rii: LEFUITOR – LUSTRUITOR ROCI ORNAMENTALE
Codul calific"rii:
Nivelul calific"rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii:
Codul
Denumirea competen&ei
unit &ii
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea &i
s"n"tatea în munc".
Aplicarea normelor de protec ia mediului.
Asigurarea calit" ii lucr"rilor executate.
Organizarea locului de munc".
Între inerea echipamentului de lucru.
Preg"tirea opera iunilor de &lefuire-lustruire.
Executarea opera iunilor de lustruire automat".
Executarea opera iunilor de lustruire manual".
Manipularea produselor din marmur".

Nivel

Credite

2
2
2
2
2
3
3
3
2
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Competen&a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea )i s n tatea în
munc
Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin&e
- Prevederi &i norme legale referitoare la
securitatea &i s"n"tatea în munc"
1.Identific" riscurile în munc" cu
- Norme interne
responsabilitate în conformitate cu
-Particularit" ile locului de munc"
prevederilor legale, particularit" ilor locului -Categorii de risc
de munc" &i prevederilor produc"torului.
-Factori de risc
-Tipuri de accidente posibile
-Mijloace de semnalizare specifice
-Echipamente de protec ie &i modalit" i de
între inere a acestora
2.Aplic" prevederile legale referitoare la
s"n"tatea &i securitatea în munc" cu
-Materiale &i echipamente de securitate &i
s"n"tate în munc"
responsabilitate, în func ie de
particularit" ile locului de munc",
-Categorii de personal abilitat
-M"suri de prim ajutor corespunz"toare tipului
reglement"rilor în vigoare &i procedurilor
interne.
de accident
-Categorii de interven ii, servicii &i personal
abilitat
-Planuri de evacuare
-Categorii de echipamente de securitate &i
3.Intervine în caz de urgen " cu
s"n"tate în munc" &i instruc iuni de utilizare a
promptitudine, în conformitate cu
acestora
reglement"rile în vigoare &i procedurile
specifice în domeniul situa iilor de urgen ". -Proceduri interne privind evacuarea în caz de
urgen " sau accident
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
•
Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Aplicarea normelor de protec&ia mediului
Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1.Identific" riscurile de mediu cu promptitudine, în conformitate cu legisla ia în
vigoare &i procedurile interne în locuri
special amenajate
2.Ac ioneaz" pentru diminuarea riscurilor
de mediu cu responsabilitate, în conformitate cu legisla ia în vigoare, procedurile
interne specifice locului de munc".

Cuno)tin&e
-Legisla ia în vigoare privind protec ia mediului
-Proceduri interne de protec ia mediului
specifice locului de munc"
-Norme interne
-Categorii de situa ii de risc
-Instructaje periodice de protec ia mediului
-Tipuri de de&eurilor care afecteaz" mediul
specifice locului de munc"
-Circuitul de&eurilor: colectarea, depozitarea &i
evacuarea acestora
-Regulament de ordine interioar"

3.Contribuie la diminuarea consumului de
resurse naturale cu operativitate, în conformitate cu legisla ia în vigoare &i procedurile
interne locului de munc" &i particularit" ile
activit" ii desf"&urate.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Asigurarea calit &ii lucr rilor executate
Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1.Identific" cerin ele de calitate specifice cu
operativitate, în conformitate cu fi&ele
tehnologice, tehnologia de control, normele
privind toleran ele &i abaterile admisibile la
lucr"rile efectuate asupra produsului &i a
instuctajelor periodice.

Cuno)tin&e
-Proceduri din SMC specifice locului de munc"
-Tehnologia de control
-Fi&e tehnologice
-Instruiri periodice referitoare la calitatea
opera iilor
-Controlul vizual al opera iilor conform planurilor de verificare al calit" ii opera iilor de
executat
-Norme interne de calitate
-Planuri de verificare a calit" ii opera iilor
executate pe faze tehnologice
-Tipuri de metode de verificare
-Cauzele apari iei neconformit" ilor
-Categorii de neconformit" i ale produsului
debitat
-Metode de remediere
-Momentul de remediere al neconformit" ilor
-Ac iuni preventive &i corective specifice
locului de munc"

2.Respect" procedurile tehnice de asigurare a calit" ii cu responsabilitate, în conformitate cu SMC sau normele interne de
calitate.
3.Verific" calitatea opera iilor executate cu
seriozitate, în conformitate cu procedurile
SMC sau a normele interne de calitate
impuse pe faze de lucru.
4.Sesizeaz" neconformit" ile cu promptitudine, în conformitate cu procedurile
SMC sau normele interne.

5.Remediaz" neconformit" ile cu operativitate, în conformitate cu ac iunile corective prev"zute în procedurile SMC sau
normele interne de calitate.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu

Competen&a: Organizarea locului de munc
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Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno)tin&e
1.Identific" opera iile de efectuat cu aten ie - Fi&a postului
în conformitate cu opera iile de executat,
- Proceduri &i instruc iuni de lucru specifice,
modul de organizare al locului de munc"
fi&ele tehnologice &i graficul de lucru.
- Categorii principale de opera ii de efectuat
normelor de calitate ale produsului
2. Identific" mijloacele de munc" cu
meticulozitate în conformitate cu fi&ele
- Tipuri de mijloace de lucru necesare
tehnologice, activit" ile planificate pentru
- Fi&e tehnologice
- Momentul identific"rii mijloacelor de munc"
ziua respectiv" &i opera ia ce urmeaz" a fi
efectuat".
- Modalit" i de aprovizionare a locului de
munc"
-Momentul aprovizion"rii locului de munc"
3. Aprovizioneaz" locul de munc" cu
- Categorii de mijloace necesare aprovizion"rii
locului de munc"
mijloacele necesare în conformitate cu
fi&ele tehnologice, stocurile existente &i
-Categorii de materiale &i dispozitive de cur" aactivit" ile planificate pentru ziua respecti- re
v" de lucru.
- Normele de mediu
- Normele SSM specifice
4. Cur" " aria de lucru cu operativitate în
conformitate cu normele de mediu &i
normele SSM specifice.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu

Competen&a: Între&inerea echipamentelor de lucru
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Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1.Verific" starea utilajelor &i subansamblurilor cu profesionalism, în conformitate
cu fi&ele tehnologice &i starea utilajelor.

Cuno)tin&e

- Tipuri de utilaje &i subansambluri
- Fi&e tehnologice
- Tipuri de verific"ri
- Specifica iile utilajelor
2. Aplic" procedurile de între ine a utilaje- Norme interne de la locul de munc"
lor &i subansamblurilor cu acurate e în
- Procedurilor de între inere a utilajelor &i
conformitate cu indica iile produc"torului &i subansamblurilor
normele interne de între inere &i în func ie
- No iuni de mecanic"
de contextul dat
instruc iuni de utilizare în condi ii de siguran "
a echipamentelor
- Notiva ia aplic"rii procedurilor de între inere
3. Informeaz" asupra utilajelor &i subanale utilajelor &i subansamblurilor
samblurilor cu deficien e în func ionare cu
mijloace de informare
responsabilitate, în conformitate cu indica iile produc"torului &i reglement"rile
interne de la locul de munc".
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Preg tirea opera&iunilor de )lefuire-lustruire
Cod
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1.Analizeaz" documenta ia cu operativitate
&i profesionalism în conformitate cu
normele interne, standardul de calitate al
firmei &i nota de comand".
2.Analizeaz" semifabricatul cu operativitate, profesionalism &i responsabilitate, în
conformitate cu normele specifice &i cu
standardul de calitate al firmei.

Cuno)tin&e
- Tipuri de prevederi si norme interne
- Tipuri de semifabricate
- Instruc iuni de lucru &i reglaj
- Forme de piese
- Tipuri de abrazivi
- Caracteristicile &lefuirii; grade, cote
- Modalit" i de verificare a semifabricatului
- Tipuri de consumabile utilizate

3. Regleaz" utilajul cu operativitate,
responsabilitate &i profesionalism, în
conformitate cu standardul de calitate al
firmei, a instruc iunilor de lucru &i de
reglaj.
4. Preg"te&te semifabricatul cu
operativitate, profesionalism &i
responsabilitate în conformitate cu
instruc iunile de lucru, în func ie de forma
&i greutatea piesei,s" aib" o sprijinire
corespunz"toare &i s" fie la îndemîn".
5.Selecteaz" abrazivii necesari cu
operativitate,discern"mînt &i profesionalism
în conformitate cu instruc iunile de lucru,
în func ie de gradul de &lefuire cerut în nota
de comand" &i a gradului de uzur" a lor.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Executarea opera&iunilor de lustruire automat
Cod
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1.Porne&te utilajul de &lefuire-lustruire cu
operativitate &i profesionalism în
conformitate cu instruc iunile de lucru,
instruc iunile de reglaj, prescrip iile
fabricantului &i a normelor interne.
2. Lustruie&te semifabricatul cu
discern"mînt, interes &i operativitate în
conformitate cu normele specifice.

Cuno)tin&e
- tipuri de utiliaje de &lefuire-lustruire
- caracteristicele fabricatelor
- instruc iuni de lucru &i de reglaj
- prevederi, norme interne &i specifice
- modalit" ile de lustruire ale semifabricatelor
- tipuri de utilaje automate de lustruire
- modalit" i de întocmire a fi&ei de lustruire

3. Întocme&te fi&a de lustruire cu
responsabilitate &i operativitate în
conformitate cu normele specifice.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Executarea opera&iunilor de lustruire manual
Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin&e

1.Execut" opera iuni de remediere a
pieselor neconforme cu responsabilitate
profesionalism &i implicare în conformitate
cu standardul de calitate al firmei, al
normelor interne doar atunci cînd este
posibil neafectînd forma final" a piesei.

- tipuri de opera iuni de remediere
- prevederi &i norme interne
- caracteristicile pieselor
-Modalit" i de lustruire a semifabricatului
-Modalit" i de întocmire a fi&ei de activitate

2. Lustruie&te semifabricatul cu
discern"mînt &i operativitate în
conformitate cu normele interne, în orice
context.
3. Întocme&te fi&a de activitate cu
responsabilitate &i operativitate în
conformitate cu normele specifice.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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Competen&a: Manipularea produselor din marmur
Cod
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1.Utilizeaz" echipamentele de ridicare cu
operativitate &i responsabilitate, în
conformitate cu normele interne &i a
instruc iunilor de lucru.

2. Aranjeaz" produsele rezultate pe
categorii de sortimente cu discern"mînt,
exigen " &i profesionalism, în conformitate
cu standardul de calitate al firmei, a
normelor specifice &i a instruc iunilor de
lucru.

Cuno)tin&e
- instruc iunilor specifice &i a instruc iunilor de
lucru.
-Tipuri de echipamente de ridicare
-Modalit" i de aranjare a produselor rezultate în
urma debit"rii
-Categorii de produse
-Modalit" i de ambalare a produselor
-Tipuri de ambalaje

3. Ambaleaz" produsul finit cu
responsabilitate &i exigen ", în conformitate
cu standardul de calitate al firmei &i a
normelor specifice.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno&tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• Test scris
cerin ele de la locul de munc"
• Întreb"ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat"
•

portofoliu
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