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Tâmplar
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

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

Competenţe specifice

Ambalarea corpurilor de mobilier
Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii
Asamblarea elementelor masive
Asamblarea elementelor şi subansamblelor
Confecţionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier
Croirea materialului lemnos
Finisarea elementelor, subansamblelor şi ansamblelor
Interpretarea desenului tehnic
Pregătirea furnirelor estetice şi a înlocuitorilor
Pregătirea panourilor din PAL pentru furniruire
Prelucrarea mecanică a panourilor din PAL furniruit
Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv

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 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 şi din lemn, ateliere de tâmplărie, fabrici de cherestea ăi 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 responsabilităţii.
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 si PSI.
Aptitudini necesare:
spirit de întrajutorare (echipă);
promptitudine;
capacitate de adaptare.
_

Aplicarea normelor şi 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
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 lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, operator cherestea , operator fabricarea
plăcilor , 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 si pot fi: cunoaşterea amplasamentului dulăpiorului sau trusei de prim ajutor, cunoaşterea
cernitelor privind acordarea primului ajutor, etc.
Echipamentele de protecţia muncii sunt specifice locului de muncă si anume: şorturi, 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 si evacuare.
_

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Înţelegerea şi în 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 lucrătorilor din industria lemnului, tâmplar universal, şef de echipă, maestru, tapiţer, operator
cherestea, operator, operator fabricarea plăcilor fibro-lemnoase care-şi desfăşoară activitatea în fabrici de profil,
respectiv fabrici de mobilă, fabrici de produse finite din lemn, fabrici din cherestea, fabrici de plăci
fibro-lemnoase, ateliere de tâmplărie, etc.
Unitatea se referă la cunoaşterea si aplicarea cerinţelor de calitate la locul de muncă, verificarea rezultatelor
muncii, remedierea deficienţelor si asumarea responsabilităţii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare sunt:
cunoaşterea cerinţelor de calitate pentru materia primă şi materialele utilizate;
cunoaşterea cerinţelor de calitate pentru lucrările executate;
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 lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, operator cherestea, operator, 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 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;
modul în care trebuie condusă o discuţie de la om la om;
stilul de comunicare funcţie de situaţie şi interlocutor;
modul în care trebuie răspuns la problemele ridicate în discuţii;
respectul şi înţelegerea faţă de părerile altor persoane.
Aptitudini necesare:
selectivitate faţă de informaţiile primite şi transmise;
politeţe;
capacitate de înţelegere;
receptivitate faţă de părerile altora.
_

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 lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, 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, atelier de tâmplărie, fabrici de cherestea si fabrici de plăci
fibro-lemnoase.
Unitatea se referă la modul de planificare a sarcinilor propri si a timpului de muncă pentru atingerea obiectivelor
avute prin fişa postului.
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 si adaptarea din mers la situaţii neprevăzute apărute.
_

Ambalarea corpurilor de mobilier

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Organizarea locului de muncă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informează cu atenţie asupra produsului ce urmează a fi ambalat
cît şi modul de ambalare a lui pentru a lua masurile necesare.
1.2. Efectuează aprovizionarea cu cutiile de ambalaj necesare, materialele
de ambalare, materialele de umplere a golurilor dintre produs şi cutia de
ambalaj în functie de forma produsului şi materialele de consolidare a
cutiilor de ambalare.
1.3. Introduce în corpul de mobilier instrucţiunile de asamblare a
corpurilor demontabile şi a accesoriilor necesare executarii lor sau alte
accesorii ce nu se montează pe corpuri datorită locului lor pe suprafaţa
corpului de mobilier, în conformitate cu procedura de lucru.
1.4. Apropie corpul de ambalat la locul de ambalare, consolidează
politele, uşile, cornişele în interiorul corpului sau pe corp pentru a nu se
deteriora în timpul transportului, conform tehnologiei.
1.5. Asigură protecţia corpului prin acoperire cu material corespunzător,
în functie de distanta şi conditiile în care se face transportul mobilierului,
introducerea materialelor de umplutura şi consolidare în locul de ambalare
adecvat .
1.6. Introduce şi asigura aşezarea perfecta a corpul de mobilier în locul de
ambalare adecvat şi consolideaza cutia de ambalare conform crintelor
proiectantului.
1.7. Execută lipirea capacului al cutiei de ambalaj în modul cerut de
beneficiar sau de sistemul practicat în fabrica respectivă.
1.8. Lipeşte pe cutia de ambalaj etichetele necesare pentru pozitionarea,
modul de transport şi depozitarea corespunzatoare a ambalajului.
1.9. Pozitioneaza corpul de ambalat pe suporti speciali şi în pozitia
indicată prin etichetele lipite pe suprafaţa ambalajului pentru a nu aduce
deteriorări produsului.

Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal pentru efectuarea operaţiei de confecţionarea ambalajelor pentru mobilă
în fabricile de mobilă şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie.
Materia primă şi materialele folosite: carton stratificat în 3 - 5 straturi pentru cutii, folie din plastic, colţare din
polistiren, lemn sau carton, foiţă hârtie mătase, săculeţi pentru feronerie, sfoară, bandă adezivă, capse,
instrucţiuni de ambalare la produsele demontabile.
Utilajele: maşini de biguit, pistoale de capsat, dispozitive de aplicat hârtie adezivă şi bandă adezivă, etc.
Procedeele: debitarea si biguirea cartoanelor pentru formarea cutiilor, aşezarea corpurilor sau subansamblelor în
cutii pentru a elimina orice risc de deteriorare în timpul transportului, protejarea corpurilor.
Lucrul se efectuează individual pentru corpurile mici şi în echipă pentru piesele mari (dulapuri, paturi, biblioteci,
etc).
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitatea se poate efectua prin:
teste orale;
autoevaluare;
observarea realizării activităţii;
rapoarte.
Cunoştinţe necesare despre:
echipamentul folosit pentru biguire, capsare, etc.
materialele de ambalaj folosite;
tehnologia de ambalare.
Aptitudini:
conştiinciozitate.

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 lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, operator cherestea, operator, 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 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 echipamentelor de protecţia muncii;
maşinile cerute pentru cazuri de urgenţă şi acordarea primului ajutor.
Aptitudini necesare:
operativitate;
conştiinciozitate;
promptitudine
_

Asamblarea elementelor masive

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea elementelor pentru
asamblare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sortează elementele pentru a nu introduce elemente cu defecţiuni de
prelucrare sau ale materialului.
1.2. Efectueaza împerecherea elementelor dupa culoare şi desenul fibrelor
lemnului pentru a crea un aspect plăcut al ansamblului pe care îl
formează.

2. Asamblarea elementelor din lemn
masiv

1.3. Pozitioneaza piesele în ordinea asamblarii pentru a uşura şi micşora
2.1. Pregateşte piesele pentru asamblarea elementelor în functie de
marimea subansamblului şi forma lui.
2.2. Curata locaşurile îmbinarilor pentru a nu duce la degradarea reperelor.

2.3. Aplica adezivii necesari pentru încleiere pe îmbinari şi formarea
produsului finit.
2.4. Introduce produsul în utilaj/ dispozitiv şi efectueaza strângerea
acestuia, conform procedurilor specifice, pregătindu-l pentru încleiere.
2.5. Scoate produsul din presa, înlatura surplusul de adeziv şi corecteaza
Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal care efectuează operaţia de asamblare a elementelor din lemn masiv din
fabricile de mobilă, ateliere tâmplărie şi alte tehnici de produse finite din lemn.
Materialele folosite sunt adezivi organici si anorganici, aplicaţi la cald sau la rece, şuruburile, cuiele şi feroneria.
Utilajele folosite sunt presele pe poziţie şi prin trecere cu strângere manuală, mecanică sau pneumatică, precum
şi aparatura portativă de găurit şi înşurubat.
SDV-urile sunt în principal reprezentate de verificatoare pentru unghiuri si verificatoare pentru dimensiunile
corpurilor.
Munca se desfăşoară în echipă, majoritar si chiar în bandă.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţei în această unitate se poate face prin:
teste orale;
auto-evaluare;
observarea realizării activităţii;
raportare.
Persoana evaluată trebuie să aibă cunoştinţe despre: adezivi folosiţi la asamblare, echipamentul şi aparatura pentru
asamblare, tehnologia de lucru, normele NST şi PSI.
Aptitudini:
conştiinciozitate;
îndemânare._

Asamblarea elementelor şi subansamblelor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Organizarea locului de muncă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informează cu atente asupra produsului care se execută, din
planurile de operaţii cu desenele tehnice ale produsului si elementelor
componente precum si de la nivelul ierarhic superior.
1.2. Aprovizionează locul de muncă cu reperele componente ale
produsului în ordinea în care sunt necesare operaţiile care se execută
asupra lor.

2. Pregătirea pentru montaj a
elementelor

3. Montarea corpului de mobilier

1.3. Aprovizionează locul de muncă cu materialele si sculele necesare
2.1. Aşeaza piesele pe masa de lucru în pozitia adecvata pentru a executa
operata necesară.
2.2. Poziţionează salonul pe piesă si montează accesoriile care sunt
indicate pentru a executa operata de montaj.
3.1. Poziţionează toate elementele componente ale corpului de mobilier
în poziţia adecvată si execută eventual sortarea după textură pentru a
executa operaţiile următoare cît mai bine.
3.2. Aplică adezivul, dacă este cazul, pe îmbinările elementelor în
vederea asamblării elementelor în conformitate cu indicaţiile primite.
3.3. Asamblează elementele în maniera specifică, formând corpul
propriu-zis de mobilier, executând si operaţiile de ajustare acolo unde
elementele nu se îmbină corect.
3.4. Introduce corpul în presa, aşezându-l în pozitia adecvata si actioneaza
asupra presei în maniera corespunzătoare.
3.5. Verifică obţinerea îmbinării perfecte a elementelor.
3.6. Executa cu atentie sporita aşezarea în pozitia adecvata a corpului de
mobilier după desfacerea lui din presă.

4. Montarea pe corpul de mobilier a
părţilor componente care nu necesită
presarea

4.1. Introduce poliţele în interiorul corpului de mobilier si le ajustează
pentru a se crea funcţionalitatea necesară.
4.2. Executa prinderea uşilor sortate pe corpul de mobilier cu ajutorul
dispozitivelor adecvate si reglează planeitatea pentru obţinerea aspectului
plăcut vederii si a bunei funcţionalităţi.
4.3. Fixeaza cornişa pe corpurile superioare prin prinderea definitiva sau
provizorie, sa cum este prevăzut în planul de execute, pentru a remedia
neconcordanţele care apar.
4.4. Execută operata de introducere a sertarelor în corpuri si le ajustează
pentru o culisare cît mai perfectă.
4.5. Depistează si repară cu atente micile defecte care au apărut în timpul
executării montajului.
4.6. Intervine si retuşeaza pelicula de lac prin metodele cerute de pelicula
de lac aplicată, defectele apărute de la finisare până la operata definitivă
de montare, redând corpului de mobilier aspectul cerut de beneficiar.
4.7. Predă mobilierul organului de control al calităţii conform
procedurilor de lucru si executa retuşurile acolo unde i se indica de catre
acesta sau demontarea dacă este cazul.

Gama de variabile
Unitatea se referă la tâmplarul mecanic pentru efectuarea operaţiei de asamblare a elementelor şi subansamblelor
în fabricile de mobilă şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie.
Materia primă o reprezintă elementele prelucrate mecanic;
Materialele sunt adezivi şi feroneria (balamale, trăgători, opritori, broaşte, etc) şuruburi pentru lemne, cuie, capse.
Utilajele sunt în general presele pe poziţie şi prin trecere., precum şi aparatură portativă de înşurubat şi găurit.
SDV-urile sunt reprezentate în special de verificatoare specifice.
Procedeele de respectare a succesiunii fazelor de aşezare a componentelor corpului de mobilă.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se face prin:
teste orale;
autoevaluare;
observarea realizării activităţii;
rapoarte.
Cunoştinţe necesare despre:
folosirea adezivilor pentru asamblări;
aplicarea tehnologiei corespunzătoare corpului de asamblat;
folosirea corespunzătoare a preselor şi dispozitivelor de asamblat;
folosirea verificatoarelor în special pentru unghiurile drepte.
Aptitudini:
îndemânare,
perspicacitate.
_

Confecţionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Executarea cutiilor de ambalaj

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Asigură aprovizionarea ritmică a locului de muncă cu materialele
corespunzătoare pentru a executa ambalajele respective.
1.2. Studiază desenul de executare a ambalajelor pentru încadrarea în
materialul corespunzator şi în consumurile date.
1.3. Reglează utilajul de croit materialul de ambalat în conformitate cu
cerinţele planului de operaţii.
1.4. Executa operatiile de croire şi biguire necesare pentru introducerea
materialelor de ambalat în utilaj conform tehnologiei de lucru.
1.5. Executa operatia de capsare a ambalajului şi îndeparteaza surplusul de
material de ambalat, conform tehnologiei de lucru.

Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal pentru efectuarea operaţiei de confecţionarea ambalajelor pentru
corpurile de mobilă în fabricile de mobilă şi alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie.
Materia primă şi materialele: cutiile de ambalaj şi materialele de consolidarea ambalajului, materialele de
protecţie a produselor în ambalaj, materiale pentru închiderea ambalajelor.
Tehnologia de ambalare cu protejarea corpurilor de mobilă ambalate.
Normele de consum prevăzute.
Pentru corpuri mici (noptiere, măsuţe, etc.) ambalajul se efectuează individual, pentru corpuri mari în echipă.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se poate efectua prin:
teste orale;
autoevaluare;
observarea realizării activităţii;
rapoarte.
Cunoştinţe necesare au ca obiect:
cunoaşterea tehnologiilor de ambalare;
procedeele de consum de carton, foiţa de mătase, capse, bandă de lipit, etc.
Aptitudini:
conştiinciozitate;
îndemânare.
_

Croirea materialului lemnos

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Sortarea materialului lemnos

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Primeşte verbal sau în scris sarcinile, instructiunile si procedurile de
lucru în funcţie de comanda pe care trebuie să o execute într-o anumită
perioadă de timp.
1.2. Identifică corect sarcinile de efectuat în conformitate cu cerinţele de
fabricaţie.
1.3. Studiază materialul pentru a verifica încadrarea în caracteristicile
dimensionale.

2. Pregătirea utilajului

1.4. Analizează cu atenţie calitatea materialului pentru a fi în
conformitate cu clasa de calitate cerută conform documentului normativ
în vigoare, pentru încadrarea în norma de consum.
2.1 Se aprovizionează cu scule necesare operatei de efectuat în
conformitate cu crintele structurii de producţie.
2.2. Verifică utilajul pentru a-i controla încadrarea în normele de tehnica
securităţii muncii.
2.3. Montează cu atenţie scula tăietoare pentru a realiza în condiţii
calitative operata de croire în funcţie de caracteristicile utilajului.
2.4. Controlează utilajul din punct de vedere electric prin efectuarea
operatei corespunzătoare de verificare.
2.5. Analizează vizual utilajul pentru depistarea disfuncţionalităţilor
mecanice.

3. Organizarea locului de muncă

2.6. Fixează prin acţiune manuală dispozitivul de măsură pentru stabilirea
lungimii/ lăţimii pieselor în conformitate cu cerinţa unui anumit program
de fabricaţie indicat de persoana situată pe nivelul ierarhic superior
3.1. Îşi creeaza, îndepartând orice obiect, spatiul necesar pentru lotizarea
materialelor funcţie de numărul de bucăţi ce trebuie prelucrat si de
dimensiunile corespunzătoare.
3.2. Se aprovizionează cu materialele pentru croire în funcţie de
dimensiunile elementelor produsului ce urmează a fi realizat.
3.3. Îşi procura materialul lemnos de prelucrat prin apropierea suportului
corespunzător de material de locul de muncă.

4. Selectionarea materialului lemnos Şi
croirea propriu zisă

4.1. Preia în maniera specifică materialul lemnos de pe suport, pentru a-l
dimensiona în conformitate cu cerinţele elementelor produsului respectiv.
4.2. Efectuează retezarea prin acţionarea utilajului manual, mecanic sau
automat, respectând încadrarea în limitele dimensionale.
4.3. Dirijează către un anume amplasament materialul lemnos după
retezare, pregătindu-l pentru următoarea operaţie, în conformitate cu
dimensiunile obţinute.
4.4. Înlătură defectele materialului lemnos, având în vedere dimensiunea

Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal pentru efectuarea operaţiei de croire în fabricile de mobilă, atelierele de
tâmplărie si alte fabrici de produse finite din lemn;
Materia primă supusă croirii este cheresteaua de:
răşinoase (brad, molid, pin, larice);
foioase (fag, stejar, paltin, nuc, tei);
diverse esenţe (plop, mesteacăn, arin, salcâm.
Clasele de calitate sunt standardizate.
Utilaje folosite pentru debitare sunt:
pentru spintecări - circulare simple, multiple cu şi fără avans mecanic;
pentru retezări - circulare simple, pendula de acţionare hidraulică, pendula mecanică, pendula cu semnalare optică
pentru marcarea defectelor;
pentru tăieri la contur şi diverse tăieri - ferăstrăul panglică.
SDV-urile folosite:
scule la circulare - pânze cu diametrul de la 150 mm la 400 mm şi pânze panglică la fierăstrăul panglică;
dispozitive de avans, de protecţie, limitatoare lungime, lăţimi;
verificatoare: metrul, şublerul.
Procedee de croire: spintecare - retezare; retezare - spintecare; tăiere după însemnare.
Norme specifice; tăiere în lungul fibrelor; încadrarea în randamente ( randamente uzuale la fag 45 %; la răşinoase
50 - 67 %; la stejar 33,9 - 35,1 %; diverse 45 %.
Lucrul se efectuează individual cu excepţia circularelor multiple care lucrează în formaţie de 2 oameni.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se poate face prin:
teste orale;
auto-evaluare;
observarea realizării activităţii;
rapoarte;
Cunoştinţe necesare:
clasele de calitate şi dimensiunile standardizate la cherestea;
procedeele de croire - spintecare, retezare;
utilajele folosite - circulare de spintecat simple, multiple;
- circulare de retezat simple, multiple;
SDV-urile folosite.
_

Finisarea elementelor, subansamblelor şi ansamblelor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea suprafeţelor elementelor
pentru finisat

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informeaza corect şi cu atentie asupra produsului ce se executa şi
finisajul cerut.
1.2. Primeşte de la laborator materialele preparate în conformitate cu
cerinţele beneficiarului.
1.3. Aprovizionează locul de muncă cu reperele necesare a fi prelucrate.

2. Pulverizarea peliculei de lac pe
suprafaţa reperelor

1.4. Execută operaţiile de decolorare, băntuire, protejarea găurilor,
1.1. Aşeaza piesele în pozitia ideala pentru a executa în conditii optime
lăcuirea.
2.2. Se aprovizioneaza cu cantitatea de lac necesara ş preparata de
laborator conform cerinţelor produsului.
2.3. Execută operaţia de reglare aparaturii de pulverizat în funcţie de
cantitatea de lac ce se pulverizează.
2.4. Efectuează operaţia de pulverizare a lacului pe suprafaţa reperelor,
ansamblelor sau subansamblelor în numărul de straturi cerut de tehnologia
produsului respectiv sau locul reperului în produs.

3. Aplicarea peliculei de lac

2.5. Executa operatia de şlefuire, prin metode specifica, pentru obtinerea
unei suprafeţe fine.
3.1. Se aprovizioneaza de la depozit cu cantitatea de lac necesara şi
compoziţia preparată de laborator.
3.2. Regleaza maşina de turnat pentru obtinerea pânzei de lac uniforme si
de gramajul cerut prin tehnologia de finisare.
3.3. Efectuează pornirea benzii alimentatoare a asinii precum si a pompei
de transport a lacului în locul de turnare, alimentând maşina cu reperele
care necesită această operate, conform procedurilor de lucru.
3.4. Poziţionează reperele pe platforme speciale pentru uscarea peliculei
de lac turnate, conform crintelor prelucrărilor ulterioare.

Gama de variabile
Unitatea se aplică muncitorilor tâmplari care lucrează în sectorul de finisaj al fabricilor de mobilă, şi alte produse
finite din lemn, ateliere de tâmplărie, etc.
Materialele folosite: substanţe de decolorare (perhidrol), coloranţi pe baza de apă sau solvenţi (baiţuri), lacuri
transparente nitrocelulozice, carbamidice , poliesterice, poliuretanice , etc.
cu luciu sau mate, ceruri, etc.
Utilaje folosite: aplicarea prin pulverizare se face în cabine de pulverizare cu pistoale de diverse tipuri cu şi fără
aer şi prin roboţi, turnarea se face în maşini de turnat lac cu 1-2 capete de turnare şi imersia în căzi. Pulverizarea,
turnarea si imersia pot fi realizate si în linii continue cu uscarea peliculei în tunele. Şlefuirea peliculei se face
manual sau cu maşini prin trecere.
Operaţiile sunt: pulverizarea, turnarea, imersia, şlefuirea peliculei.
Ghid pentru evaluare
Persoanele evaluate trebuie să cunoască:
echipamentul de pulverizare, turnare, imersie, şlefuirea peliculei;
materialele de colorare şi lăcuire coloranţi, baituri , lacuri nitrocelularice, poliesterice, polieutanice, carbamidice,
etc; abrazive cu granulaţie de 380 - 400;
tehnologia de finisare urmărind colorarea, decolorarea, lăcuirea şi şlefuirea peliculei.
Aptitudini:
exigenţă şi minuţiozitate;
vedere perfectă;
îndemânare._

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 lucrătorilor din industria lemnului (tâmplar universal, operator cherestea, operator, 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 aplică interpretării desenului tehnic, şi se referă la citirea, înţelegerea şi analiza critică 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:
regulile generale ale desenului tehnic;
cotarea în desenul tehnic specific domeniului;
înscrierea toleranţelor în desenele produsului;
scările uzuale în domeniul în care prezintă produsele ăi detaliile;
simbolurile pentru marcarea calităţii suprafeţelor produselor de executat.
Aptitudini necesare:
capacitatea şi înclinaţie tehnică;
perspicacitate;
rigurozitate.
_

Pregătirea furnirelor estetice şi a înlocuitorilor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Sortarea furnirelor estetice

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se informeaza din documentele primite precum şi de la nivelul
ierarhic superior asupra furnirelor ce trebuiesc prelucrate în conformitate
cu produsul de executat.
1.2. Se aprovizionează cu furnire estetice din depozit în funcţie de
cantitate, produs şi locul reperelor în produsul respectiv.

2. Prelucrarea furnirelor estetice

3. Formarea panoului de furnir estetic

1.3. Sortează furnirele estetice în funcţie de structură, culoare, calitate în
conformitate cu cerinţele reperului respectiv.
2.1. Elimina defectele furnirelor din pachet prin retezarea şi
dimensionarea lor în funcţie de lungimea reperului în scopul de a folosi cît
mai economic întreaga cantitate de furnir.
2.2. Îndreaptă canturile furnirului estetic pe utilajul aflat în dotare pentru
a executa îmbinarea corectă a foilor la formarea panourilor de furnir.
3.1. Pregateşte utilajul conform procedurilor uzuale.
3.2. Aprovizionează cu furnire si materiale auxiliare locul de muncă în
funcţie de ordinea reperelor în formarea produsului.
3.3. Îmbină foile de furnir pentru formarea panoului în funcţie de
dimensiunile cerute.

4. Verificarea panourilor de furnire
estetice

3.4. Înlocuieşte defectele de structura pentru a corespunde calitatii cerute.
4.1. Întareşte marginea panoului de furnir prin aplicarea adezivilor
adecvaţi pentru a se evita ruperea panoului.
4.2. Verifică îmbinările între foile de furnir care formează panoul de
furnir, verifica porozitatea şi rectifica acolo unde nu corespunde
calitativ.
4.3. Poziţionează panourile de furnir pe suportul adecvat pentru a fi

Gama de variabile
Unitatea se aplică celor care pregătesc furnirele estetice pentru a putea fi aplicate pe PAL în fabricile de mobilă şi
alte produse finite din lemn, ateliere de tâmplărie.
Materialele utilizate sunt furnirele estetice diferenţiate calitativ funcţie de aplicarea pe feţele vizibile sau
nevizibile.. Furnirele cele mai frecvent aplicate sunt cele de fag, stejar, mahon, paltin, tei, nuc, răşinoase.
Îmbinarea se face cu hârtie gumată plină, perforată si cu fir fuzibil.
Utilajele folosite sunt, circularele cu masă mobilă, foarfecele ghilotină longitudinale şi transversale, maşinile de
îmbinat cu hârtie gumată, maşinile de îmbinat cu fir fuzibil, aparatele portative de îmbinat, masa de control cu
ecran luminos.
Operaţiile sunt: tăierea longitudinală în pachet, tăiere transversală în pachet a furnirelor, îmbinarea cu hârtie
gumată, îmbinarea cu fir fuzibil, controlul pe masa cu ecran luminos.
Ghid pentru evaluare
Persoana evaluată trebuie să aibă cunoştinţe despre:
clasele de calitate ale furnirelor;
folosirea utilajelor de tăiat longitudinal şi transversal furnirele în pachet; utilajelor de îmbinat furnire cu hârtie si
fir fuzibil; mesei cu ecran luminos pentru controlul îmbinărilor;
materiale folosite pentru îmbinare - hârtia gumată plină, hârtia gumată perforată, firul fuzibil;
tehnologia de lucru, sortarea furnirelor şi împerecherea după aşezarea fibrelor si structură, eliminarea defectelor,
îmbinarea fără goluri, depozitarea furnirelor îmbinate în condiţii de umiditate sporită ~ 70 % pentru evitarea
ondulărilor.
_

Pregătirea panourilor din PAL pentru furniruire

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Dimensionarea panourilor din pal

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Studiază planul de croire primite pentru respectarea încadrării în
randamentul stabilit şi obtinerea reperelor programate.
1.2. Reglează utilajele pentru executarea operaţiilor de dimensionare în
conformitate cu desenul dat.
1.3. Dimensionează panourile din PAL la dimensiunile date.

2. Masivuirea panourilor din pal

1.4 Execută operaţiile specifice de frezare, în conformitate cu tehnologia
de lucru.
2.1. Se informează cu atenţie asupra operaţiilor de executat.
2.2. Executa apropierea bordurilor şi a panourilor din PAL de locul de
munca şi aprovizioneaza locul de munca cu adezivul necesar.
2.3. Aplică adezivul pe canturile panourilor, executând îmbinarea
bordurilor, conform procedurii de lucru.
2.4. Introduce panoul în dispozitivul de încleiere şi executa strângerea în
maniera specifică, verificând calitatea îmbinării bordurii cu panoul.

3. Calibrarea panourilor din pal

2.5. Executa scoaterea panoului din dispozitivul de strângere şi îl
depozitează pe platformă, în conformitate cu procedura de lucru.
3.1. Pregateşte utilajele de calibrat, conform cu dimensiunile cerute.
3.2. Porneşte utilajele şi executa operatia de calibrare prin trecerea de un
număr de ori necesar pentru a obţine asprimea cerută a panoului.

4. Presarea furnirelor pe panoul din pal

3.3. Stivuieşte panourile dupa calibrare în maniera adecvata, în functie de
utilajul folosit.
4.1. Prepară adezivul necesar pentru încleiere după reţeta stabilită de
laborator.
4.2. Pregateşte utilajul de aplicat adezivul pe suprafata panoului de PAL şi
utilajul de presat, conform instrucţiunilor cuprinse în cartea tehnică a
utilajelor.
4.3. Se aprovizioneaza cu panourile de PAL şi furnir necesare, în vederea
executării operaţiei de încleiere.
4.4. Aplica adezivul pe suprafata panoului de PAL şi îl aşeaza între
panourile de furnir, conform tehnologiei de lucru.
4.5. Efectueaza presarea propriu zisa a panoului format la temperatura şi
presiunea si timpul funcţie de grosimea panoului si suprafaţa palanelor, în
conformitate cu tehnologia de lucru.
4.6. Repară defecţiunile apărute în urma presării la furnirul aplicat pe
suprafaţă.

Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal pentru efectuarea operaţiilor de pregătirea panourilor pentru PAL în
fabricile de mobilă şi alte produse finite din lemn, ateliere mecanice, etc.
Materia primă folosită: plăcile din PAL si furnirele.
Materiale folosite: - adezivi ureoformaldehidici, făină, secară, apă;
- abrazive granulaţie 40 - 60.
Utilajele folosite:
circulare cu debitat simple, duble cu comandă mecanică sau cu comandă program;
utilaje de masivuire cu acţionare mecanică, pneumatică cu curenţi de înaltă frecvenţă, etc;
utilaje de calibrare cu cilindrii sau agregate cu role şi benzi , cu acţionare de sus, de jos şi de sus şi de jos;
utilaje sau linii de presare cu maşini de aplicat adezivi şi piese multi şi monoetajate;
SDV-urile folosite - pânze circular placate cu plăcuţe dure, micrometre, şublere, vâscozitate, etc.
Norme specifice - se vor urmări diagramele de croire pentru obţinerea de randamente de peste 91 %, la adezivi
consumurile sunt funcţie de tipul folosit.
Lucrul se efectuează în formaţie de 2 cu excepţia liniilor de presare unde se lucrează cu echipă de 5.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţei în această unitate se poate face prin:
teste orale;
auto-evaluare;
observarea realizării activităţii ;
rapoarte.
Cunoştinţele necesare privind:
înţelegerea şi aplicarea diagramelor de croire PAL;
procedee de bordurare;
sisteme de calibrare;
metode de presare;
reţetele de prepararea adezivilor pentru presare;
utilajele folosite: circulare de debitat PAL, utilaje de masivuit (broderat) utilaje de calibrat, prese sau linii de
presare.
echipamentul de protecţie folosit la presare.

Prelucrarea mecanică a panourilor din PAL furniruit

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Dimensionarea finală a panourilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Studiază cu atenţie planul de operaţii pentru documentare asupra
dimensiunilor reperului respectiv.
1.2. Monteaza sculele taietoare şi regleaza utilajul în conformitate cu
dimensiunile cerute.

2. Furniruirea canturilor panourilor

1.3. Alimentează locul de muncă cu panourile respective pentru
prelucrare şi dimensioneaza reperele în conformitate cu tehnologia de
2.1. Se informeaza asupra canturilor ce trebuiesc furniruite şi cu ce esenta
de furnir sau înlocuitor.
2.2. Asigură utilajul cu adezivul, sculele, furnirul necesare pentru canturi.

3. Găurirea panourilor furniruite

2.3. Efectuează operaţia de furniruire a canturilor în conformitate cu
tehnologia de lucru; functie de dotarea utilajului poate executa şi falturi si
3.1. Studiază desenul tehnic al reperului respectiv pentru a executa
operaţia cu precizia necesară.
3.2. Se aprovizioneaza cu sculele si şabloanele necesare şi regleaza utilajul
functie de gaurirea care se executa şi de complexitatea utilajului.

4. Frezarea panourilor furniruite

3.3. Porneşte utilajul şi efectueaza operatia de gaurire conform planului de
operaţii.
4.1. Se informeaza asupra operatiei de executat în functie de cerintele şi
locul reperului în ansamblul de montare.
4.2. Regleaza şi monteaza sculele necesare pentru efectuarea operatiei, în
funcţie de complexitatea operaţiei.
4.3. Porneşte utilajul prin metoda specifica a utilajului şi executa operatia
de frezare, conform tehnologiei de lucru.

5. Şlefuirea mecanica a panourilor
furniruite

4.4. Scoate piesa din şablon, verifica executarea operatiei şi aşeaza piesa
pe platformă, în conformitate cu procedurile de lucru adecvate.
5.1. Se informeaza cu atentie din planul de operatii şi ia cunoştinta de
instrucţiunile primite de la nivelul ierarhic superior asupra operaţiei de
efectuat pentru a - şi lua masurile necesare.
5.2. Efectueaza apropierea de maşina de şlefuit a materialului de prelucrat
şi echipeaza maşina cu banda abraziva de granulatii corespunzatoare.
5.3. Executa şlefuirea panoului functie de indicatia primita, cu abrazivul de
granulaţii diferite, corespunzător finisajului care se aplică.
5.4. Efectueaza şlefuirea canturilor profilate ale panourilor pe maşina de
şlefuit specifica.
5.5. Verifica executia calitativa a operatiei şi rectifica acolo unde nu
corespunde.

6. Verificarea, rectificarea operaţiilor
mecanice executate asupra panourilor
furniruite

6.1. Aprovizioneaza locul de munca cu reperele şi sculele necesare pentru
verificat.

Gama de variabile
Unitatea se aplică muncitorilor tâmplari care lucrează în fabricile de mobilă şi alte produse finite din lemn ,
ateliere de tâmplărie în sectorul de prelucrări mecanice panouri din PAL..
Materialele folosite: panourile din PAL furniruit.
Utilajele folosite: agregatul de formatizat pe lungime, agregatul de formatizat pe lăţime cu sau fără întorcător la
90 între ele, agregate de aplicat furnir pe 1 sau 2 canturi, agregate de găurit multiplu de sus, de jos şi de pe ambele
părţi, maşini de şlefuit de sus, de jos sau de sus şi de jos, prin trecere sau pe poziţie cu masă înclinată.
SDV-urile folosite sunt discuri, freze placate cu oţeluri dure, burghie, abrazive, precum si verificatoare în special
pentru dimensiunile panourilor şi găuri, potcoave şi tampon.
Operaţiile sunt: formatizarea, acoperirea canturilor, găurirea, şlefuirea, frezarea.
Ghid pentru evaluare
Persoanele evaluate trebuie să cunoască:
sculele folosite la formatizare, găurire, frezare;
abrazive folosite la şlefuirea în alb;
adezivi folosiţi pentru furniruire;
reglarea utilajelor de formatizat, furuit canturi, găurit, frezat şi şlefuit;
tehnologia de prelucrare a panourilor urmărind formatizarea corectă a panourilor la 90, acoperirea canturilor,
teşirea muchiilor, şlefuirea acestora, găurirea panourilor pe toate feţele la pas modular de 32 mm.
Calităţi şi aptitudini:
corectitudine;
conştiinciozitate.
_

Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv
Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Rindeluirea / îndreptarea materialului 1.1. Se aprovizioneaza cu materialul pentru prelucrat şi amenajeaza
lemnos
spaţiul pentru stivuirea materialului prelucrat, în conformitate cu
cerinţele locului de muncă.
1.2. Se aprovizioneaza cu sculele necesare şi regleaza utilajul pentru
executarea operaţiei respective funcţie de grosimea necesară numărul de
treceri respectiv.
1.3. Controlează utilajul necesar a fi conectat si la exhaustare pentru a
verifica daca acesta corespunde din punct de vedere electric şi mecanic, .

1.4. Porneşte utilajul folosind maniera specifica utilajului.
1.5. Execută operaţia de rindeluire în conformitate cu cerinţele reperului
de prelucrat.
1.6. Stivuieşte materialul manipulat pentru a fi prelucrat la operatia
următoare din fluxul tehnologic.

2. Frezarea reperelor din lemn

1.7. Verifică, remediază în maniera corespunzătoare eventualele
2.1. Se informează cu atenţie de la nivelul ierarhic superior privind
operaţiile ce le va executa.
2.2. Studiază concentrat desenul tehnic al reperului respectiv.
2.3. Preia de la depozit sculele şi şabloanele necesare în conformitate cu
operaţia ce se execută.
2.4. Pregateşte utilajul pentru lucru şi verifica utilajul din punct de vedere
mecanic şi electric, pornindu-l dupa metodologia specifica.
2.5. Executa operatia de frezare şi verifica exactitatea operatiei în
conformitate cu cerintele desenului tehnic şi ale tehnologiei de prelucrare.

2.6. Poziţionează materialul prelucrat pentru operaţiile următoare, în
3. Găurirea pieselor din lemn masiv

3.1. Organizează locul de muncă în funcţie de suprafaţa reperelor sau
subansamblelor şi cantitatea de prelucrat.
3.2. Studiază cu atenţie desenul tehnic al reperului sau subansamblului
respectiv şi se aprovizioneaza cu sculele si şabloanele necesare.
3.3 Regleaza şi verifica starea tehnica a utilajului şi monteaza sculele în
funcţie de felul operaţiei de găurit ce trebuie executată.
3.4. Execută operaţia de găurire în conformitate cu metodologia de lucru.
3.5. Verifica exactitatea şi calitatea executarii operatiei şi face reglarile
necesare dacă este cazul.
3.6. Aşeaza piesele pe suportul special destinat în scopul pregatirii pentru

4. Strunjirea pieselor din lemn masiv

4.1. Primeşte instructiuni de la maistru privind reperele ce trebuiesc
executate.
4.2. Aprovizionează locul de muncă cu materialul de prelucrat necesar.
4.3. Scoate de la depozit sculele şi şabloanele necesare, în functie de
reperul de executat şi tipul utilajului pe care lucreaza.
4.4. Monteaza şi regleaza sculele şi şabloanele pe utilaj şi verifica starea
tehnică a utilajului conform metodologiei de lucru.
4.5. Porneşte utilajul şi executa operatia de strunjire a pieselor, verificând
încadrarea în cotele date şi calitatea lucrarii.

5. Şlefuirea mecanica a reperelor din
lemn masiv

4.6. Poziţionează reperele prelucrate în locuri corespunzătoare
dimensiunilor acestora.
5.1. Se informează asupra gradului de finisaj care se aplică reperului
respectiv şi pozitiei lui în ansamblul sau subansamblul pe care îl formeaza.

5.2. Echipeaza maşina de şlefuit cu banda de abraziv corespunzatoare din
punct de vedere al granulaţiei.
5.3. Şlefuieşte reperul conform procedurilor specifice.

6. Verificarea, rectificarea operaţiilor
mecanice executate asupra pieselor

5.4. Verifica executia calitativa a operatiei şi rectifica acolo unde nu
6.1. Aprovizioneaza locul de munca cu piesele de prelucrat şi sculele
necesare.
6.2. Se informează concret asupra locului pe care îl ocupă în ansamblul
din care face parte.
6.3. Examinează cu atenţie piesa, subansamblul pentru a constata ce
defecţiuni prezintă.
6.4. Execută operaţiile de remediere a defectelor apărute pentru a da
piesei calitatea corespunzătoare.
6.5. Executa operatiile manuale de şlefuire în locurile unde nu se poate
executa mecanic.
6.6. Poziţionează piesele pe suporţii corespunzători pentru operaţiile
următoare.

Gama de variabile
Unitatea se aplică tâmplarului universal pentru efectuarea operaţiilor de prelucrări mecanice: îndreptare;
rindeluire la grosime; prelucrare pe 4 feţe; frecare; găurire; strunjire din fabrici de mobilă, ateliere de tâmplărie fie
module finite din lemne.
Materia primă supusă prelucrărilor mecanice sunt semifabricatele din foioase, răşinoase şi diverse esenţe obţinute
la croire.
Utilajele folosite pentru prelucrările mecanice sunt:
maşini de îndreptat cu lăţimi de lucru de 400, 500 mm;
maşini de rindeluit la grosime cu lăţimi de lucru de 400, 600 mm pe una sau două feţe.
maşini de prelucrat pe 4 feţe cu 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 culori ;
maşini de frezat cu ax vertical fix şi înclinabile;
maşini de frezat de sus cu copiere simplă sau cu comandă numerică;
maşini de găurit simple orizontale şi verticale, simple şi multiple, cu găuriri de sus, jos şi pe lateral;
strunguri manuale si automate cu deschideri maxime de la 600 mm la 1200 mm cu şi fără alimentatoare
automate, cu şi fără şlefuire.
Scule: cuţite plane, faze, burghie, cuţite strung , verificatoare fixe, reglabile etc.
Operaţiile se execută individual, iar pentru cazul că maşinile sunt legate, (ex. formatizare - furniruire) în echipă.
Ghid pentru evaluare
Evaluarea competenţelor din această unitate se poate face prin:
teste orale;
auto-evaluare;
observarea activităţii;
rapoarte._

