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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Domeniul de
competenţă

Nr.
crt.

Titlul unităţii

1

Utilizarea calculatorului la prelucrarea informaţiei

2

Comunicarea interactivă

3

Organizarea locului de muncă

4

Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi PSI

5

Aplicarea procedurilor de calitate

6

Întocmirea documentelor

7

Asigurarea locului de muncă cu materii prime şi SDVuri

8

Supravegherea funcţionării maşinilor-unelte cu
comandă numerică

9

Programarea maşinii-unelte / centrului de prelucrare cu
comandă numerică

10

Pregătirea operaţiei de prelucrare a reperelor

11

Prelucrarea reperului de probă

12

Prelucrarea reperelor pe maşini-unelte / centre de
prelucrare cu comandă numerică

FUNDAMENTALE

GENERALE PE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE

SPECIFICE
OCUPAŢIEI
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Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia „Operator la maşini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului“ se
practică în întreprinderi mici, mijlocii şi mari de prelucrare a lemnului, dotate cu maşini-unelte
cu comandă numerică (MUCN) şi/sau centre de prelucrare cu comandă numerică (CNC).
Ocupaţia presupune efectuarea activităţilor specifice de:
- operarea şi supravegherea funcţionării MUCN / CNC pentru prelucrare:
- repere din lemn masiv: operaţii de prelucrare mecanică de frezare, burghiere, cepuire,
strunjire;
- panouri: debitare şi operaţii de prelucrare mecanică pe feţe şi canturi prin burghiere, frezare;
- aprovizionare a locului de muncă cu materii prime (repere din lemn masiv: tăblii şi rame
pentru uşi de mobilier, uşi, tăblii pentru pat, picioare, plăci, cornişe, elemente decorative pentru
mobilier; panouri din PAL cu/fără borduri din lemn masiv pe cant şi panouri din placaj, panel
ş.a.)
- aprovizionare a locului de muncă cu SDV-uri: discuri, freze, burghie; verificatoare fixe tip
tampon şi potcoavă, verificatoare limitative, dispozitive de fixare
Pentru supravegherea desfăşurării ciclului de lucru la MUCN/CNC pentru prelucrarea reperelor
din lemn masiv şi panouri şi asigurarea funcţionării MUCN/CNC la parametri programaţi
Operatorul la maşini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului aplică cunoştinţe
specifice privind utilizarea echipamentului electronic, selectând cu discernământ programele –
piesă din memoria maşinii, aplică proceduri de calitate, comunică eficient în cadrul echipei ,
organizează corespunzător propria activitate în scopul derulării activităţii în condiţii optime şi
lucrează respectând normele specifice de protecţia muncii şi de PSI.
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UNITATEA 1
UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară efectuării operaţiilor cu perifericele calculatorului la
exploatarea maşinilor-unelte cu comandă numerică ce utilizează programe specializate.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Efectuează operaţii cu dispozitive
periferice

2. Identifică programul-maşină şi
programele-piesă

3. Derulează programele MUCN /
CNC

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Deschiderea – închiderea etapelor de lucru
se realizează respectând ordinea operaţiilor.
1.2. Programele de lucru aplicabile sunt
introduse corect, utilizând dispozitivele
periferice adecvate.
2.1. Identificarea programului-maşină sau
program de funcţionare a sistemului de comandă
numerică a MUCN /CNC se face corespunzător
tipului MUCN /CNC.
2.2. Programul-piesă este selectat din biblioteca
de date a maşinii în conformitate cu tipul
reperului care se prelucrează şi operaţiile care
trebuie efectuate.
2.3. Programul-piesă selectat este introdus în
sistemul de comandă numerică a MUCN /CNC.
3.1. Pentru prelucrarea reperului se apelează
programului-piesă selectat, respectându-se
succesiunea fazelor de lucru.
3.2. Derularea programului-piesă se realizează
cu atenţie şi rigurozitate, utilizând adecvat toate
facilităţile oferite.
3.3. Disfuncţionalităţile constatate în
funcţionarea echipamentelor periferice sunt
sesizate cu promptitudine şi comunicate operativ
persoanei responsabile.
3.4. Eventualele erori identificate sunt
soluţionate în cel mai scurt timp, conform
procedurii de operare.

Gama de variabile
Componentele şi dispozitivele periferice ale calculatorului: unitate centrală, monitor, tastatură,
mouse, CD-rom, floppy-disk, imprimantă;
Sarcina de lucru:
- operaţii de pornire/oprire calculator;
- apelare program-piesă;
- editare programe în vederea introducerii corecţiilor geometrice ale sculelor şi originii
pieselor;
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Programe aplicabile:
- Programe-maşină : CMS, CNI, Generation Evolution etc.;
- Programe –piesă: pentru operaţii de formatizare, degroşare, frezare-profilare, burghiere,
strunjire.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- componentele fizice ale calculatorului;
- lucrul cu fişiere ( la alegerea programului –piesă);
- proceduri de utilizare a soft-urilor MUCN/CNC.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a identifica corect componentelor calculatorului şi a rolului fiecăreia la
operarea MUCN /CNC;
- îndemânarea, precizia şi rigurozitatea cu care se utilizează programele aplicabile
MUCN/CNC;
- spirit de observaţie la identificarea eventualelor disfuncţionalităţi;
- operativitatea cu care soluţionează erorile identificate.
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UNITATEA 2
COMUNICAREA INTERACTIVĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară comunicării permanente cu membrii echipei
multidisciplinare facilitând schimbul de informaţii necesar desfăşurării activităţilor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Informaţiile sunt selectate cu atenţie şi
1. Transmite şi primeşte informaţii
verificate cu responsabilitate.
1.2. Informaţiile sunt transmise în mod clar,
corect şi concis, folosind limbajul de
specialitate specific.
1.3. Schimbul de informaţii este realizat cu
operativitate.
1.4. Transmiterea şi primirea de informaţii se
realizează prin utilizarea mijloacelor de
comunicare adecvate.
2.1. Punctele de vedere proprii sunt
2. Participă la discuţii pe teme
comunicate deschis, pentru clarificarea
profesionale
problemelor apărute.
2.2. Opiniile sunt susţinute cu argumente
clare, prin intervenţii prompte, pertinente, cu
referire directă la subiectul abordat.
2.3. Discuţiile pe teme profesionale sunt
dinamizate printr-o participare activă la
dezbaterea subiectelor.
2.4. Discuţiile sunt purtate într-o manieră
politicoasă, echilibrată, respectându-se
punctul de vedere al interlocutorului.
2.5. Eventualele divergenţe sunt rezolvate cu
tact, într-o manieră constructivă.
Gama de variabile
Activităţi desfăşurate: rezolvarea neconformităţilor, remedierea defecţiunilor de natură
mecanică sau electrică, operarea PC-ului de proces
Membrii echipei multidisciplinare: programator analist, electrician de întreţinere, mecanic de
întreţinere, şef de echipă, inginer de schimb
Informaţii: date tehnice ale MUCN/CNC, caracteristici ale sculelor, caracteristici ale reperelor
de prelucrat, succesiunea operaţiilor din fluxul tehnologic, documentaţia tehnică a produsului.
Mijloace specifice de transmitere a informaţiei: comunicare orală şi scrisă
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- terminologia de specialitate din domeniul prelucrării lemnului;
- noţiuni aplicate de tehnologie de fabricare a produselor din lemn;
- vocabular de specialitate utilizat la operarea pe MUCN/CNC;
- schema organizatorică a sectorului de activitate.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de comunicare interpersonală în sectorul de activitate;
- corectitudinea şi promptitudinea cu care primeşte şi transmite informaţiile;
- adecvarea cu care se utilizează terminologia de specialitate;
- eficienţa cu care participă la discuţiile în cadrul echipei, pe teme profesionale.
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UNITATEA 3
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţele necesare identificării sarcinilor propriei activităţi şi
organizării locului de muncă.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică sarcinile proprii

2. Planifică activitatea şi stabileşte
resursele necesare

3. Pregăteşte locul de muncă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sarcinile proprii de lucru sunt identificate
corect, corespunzător fişei postului de lucru.
1.2. Sarcinile de lucru sunt identificate
complet, în raport cu cerinţele documentaţiei
tehnice.
2.1. Etapele / fazele de realizare a sarcinilor de
lucru sunt ordonate cu profesionalism şi
responsabilitate, conform documentaţiei
tehnice.
2.2. Necesarul de resurse materiale, SDV-uri şi
programe este stabilit cu corectitudine
corespunzător tipului lucrării.
2.3. Timpul necesare realizării sarcinilor este
estimat corect, în raport cu normativele în
vigoare.
3.1. Condiţiile optime de lucru sunt asigurate
cu atenţie, în conformitate cu specificul
activităţilor de executat.
3.2. Dispozitivele de măsură şi control sunt
asigurate corect şi complet, adecvat preciziei
de prelucrare.
3.3. Funcţionalitatea utilajelor de lucru este
verificată cu responsabilitate, conform
parametrilor prevăzuţi în documentaţia tehnică,
în condiţii de securitate.

Gama de variabile
Sarcinile proprii (activităţi de executat) se referă la: aprovizionarea cu repere şi panouri, cu
SDV-uri
Resurse necesare:
- SDV-uri: discuri, freze, burghie, verificatoare;
- Documentaţie tehnică
- Programe –piesă: pentru operaţii de formatizare, degroşare, frezare-profilare, burghiere,
strunjire.
- Echipament de protecţia muncii şi PSI: capote, apărători de protecţie pentru capul de lucru,
covor de siguranţă, sistem de protecţie cu fotocelulă a mesei de lucru, bară de protecţie laterală
a mesei de lucru, butoane de avarie, senzori pentru măsurarea nivelului de vacuum.
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Documentaţia tehnică a produsului:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
Utilaje de lucru verificate: MUCN /CNC ( pentru debitat panouri, prelucrări mecanice: frezări,
profilări, burghieri, strunjiri)
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- atribuţii din fişa postului;
- prevederile documentaţiei tehnice;
- tehnologii de fabricaţie a produselor finite din lemn;
- operaţii de prelucrare mecanică a reperelor din lemn masiv şi a panourilor;
- funcţionarea maşinilor-unelte şi centrelor de prelucrare cu comandă numerică ( MUCN/CNC)
pentru prelucrarea lemnului;
- parametrii procesului de prelucrare;
- necesarul şi caracteristici materialelor, echipamentelor, SDV-urilor pentru prelucrarea
lemnului la MUCN /CNC.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de organizare şi planificare realistă a activităţii proprii, cu încadrarea în normele
de timp;
- responsabilitatea şi operativitatea la asigurarea condiţiilor optime de lucru;
- spirit analitic şi practic la stabilirea succesiunii operaţiilor de prelucrare mecanică a reperelor
din lemn masiv şi a panourilor.
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UNITATEA 4
APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI DE PSI
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară cunoaşterii şi aplicării normelor şi prevederilor
legislaţiei de protecţie a muncii şi PSI.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt
1. Aplică normele de protecţie a
însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul
muncii şi de PSI
locului de muncă.
1.2. Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia
muncii este asigurată prin participarea la
instructajul periodic.
1.3. Echipamentul de protecţie este complet,
conform lucrărilor de executat.
1.4. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi
păstrat în conformitate cu procedura specifică
locului de muncă.
1.5. Măsurile de prim ajutor sunt aplicate corect.
2.1. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în
2. Aplică normele de PSI
condiţii de securitate, respectând normele PSI.
2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea
la instructajele periodice şi aplicaţiile practice.
2.3. Echipamentele şi dotările de stingere a
incendiilor sunt identificate corect şi rapid,
conform normativelor de acţionare.
3. Raportează pericolele care apar la 3.1. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi
cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării
locul de muncă
activităţii.
3.2. Eventualele surse de pericol identificate sunt
raportate prompt persoanelor abilitate, conform
procedurilor specifice locului de muncă.
3.2. Deficienţele constatate la verificările
periodice ale stării tehnice a echipamentelor de
protecţie şi de stingere a incendiilor, în
conformitate cu normele specifice, sunt raportate
persoanelor abilitate.
4. Aplică procedurile de urgenţă şi de 4.1. Accidentul apărut este semnalat prin
contactarea cu promptitudine a persoanelor din
evacuare
serviciile abilitate, conform procedurilor
specifice.
4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în
conformitate cu tipul accidentului produs.
4.3. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt
aplicate rapid şi cu luciditate, în ordine,
respectând procedurile specifice locului de
muncă.
4.4. Echipamentul de intervenţie adecvat este
utilizat conform normelor de protecţie şi igiena
muncii şi de PSI aplicabile.
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Gama de variabile
Lucrări executate (care solicită purtarea echipamentului de protecţie):
- aprovizionarea locului de muncă
- prelucrări ale reperelor
- evacuări ale reperelor prelucrate
Legislaţie şi norme de protecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:
- prevederile aplicabile ale Legii Protecţiei Muncii;
- NGPM în vigoare;
- norme specifice locului de muncă.
Accidente posibile:
- electrocutare;
- accidente mecanice : loviri, răniri, fracturi, arsuri, probleme respiratorii
Echipament de protecţia muncii, specific sectoarelor de prelucrare a lemnului:
- pentru operator: salopetă, şorţ, mănuşi, căşti antifoane, ochelari;
- MUCN/CNC: capote, apărători de protecţie pentru capul de lucru, covor de siguranţă, sistem
de protecţie cu fotocelulă a mesei de lucru, bară de protecţie laterală a mesei de lucru, butoane
de avarie, senzori pentru măsurarea nivelului de vacuum, sistem de exhaustare centralizat.
Echipamente de stingere a incendiilor:
- hidranţi, extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc.;
Sisteme de avertizare:
- luminoase;
- sonore;
- sisteme de comunicaţii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni de legislaţia muncii;
- norme de protecţia muncii, generale şi specifice locului de muncă, norme PSI;
- acordarea primului ajutor în caz de accident;
- planul de evacuare.
La evaluare se urmăreşte:
- responsabilitatea în însuşirea normelor de protecţia muncii, PSI şi a măsurilor de acordare a
primului ajutor;
- atenţie în asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru desfăşurarea activităţilor;
- responsabilitate în utilizarea echipamentului de protecţie, din dotare;
- capacitatea de a acţiona rapid, în ordine şi eficace în caz de accident;
- promptitudinea reacţiilor la acordarea primului ajutor în caz de accident;
- exactitate şi operativitate, în aplicarea măsurilor de evacuare, în caz de urgenţă;
- capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute.
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UNITATEA 5
APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară aplicării cerinţelor de calitate la locul de muncă şi
efectuării autocontrolului muncii prestate.
Elemente de competenţă
1. Aplică procedurile de calitate

Criterii de realizare
1.1. Activităţile sunt efectuate în raport cu
exigenţele de calitate cuprinse în documentele
de calitate.
1.2. Calitatea produselor se raportează în
permanenţă la standardele de calitate
corespunzătoare.
2. Participă la analiză şi rezolvă 2.1. Problemele de calitate sunt rezolvate cu
operativitate şi eficienţă, în vederea
problemele de calitate
îmbunătăţirii calităţii produsului, prin
mijloace şi metode specifice.
2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
proceselor tehnologice se face cu creativitate
şi profesionalism.
3.1. Rezultatele activităţilor sunt confruntate
3. Verifică calitatea rezultatelor
permanent cu cerinţele de calitate.
activităţilor şi remediază
3.2. Eventualele neconformităţi apărute sunt
neconformităţile
remediate cu operativitate.
3.3. Deficienţele de calitate identificate sunt
raportate şi soluţionate la timp, în
conformitate cu procedurile interne.
Gama de variabile
Documentaţia tehnică a produsului
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
Procedurile de calitate se aplică la fiecare loc de muncă; fluxuri fabricaţie şi în spaţii special
amenajate pentru control final.
Documente de calitate: proceduri şi instrucţiuni de calitate, standarde de calitate, fişa de
autocontrol, fişe de măsurători, fişa de control, raport de analiză.
Mijloace utilizate la controlul calităţii: etaloane; echipamente de testare standardizate;
instrumente de măsură şi control: şubler, micrometru, dinamometru, metru; simboluri specifice:
secţiune fir, culoare fir, tipul bandajării; dispozitive pentru verificarea etanşeităţii.
Metode de control a calităţii: proceduri, instrucţiuni de lucru, inspecţie vizuală, comparare cu
etaloane, metode de lucru în grup, monitorizare, măsurare, verificare, control total; control
statistic.
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Tipuri de cerinţe de calitate:
- calitatea materialelor folosite (defecte de structură şi de prelucrare, clase de calitate)
- calitatea sculelor (valori optime pentru parametri unghiulari, integritate corp sculă);
- calitatea dispozitivelor (şabloane conforme cu documentaţia tehnică a produsului,
dispozitive de fixare ce asigură rigiditatea şi siguranţa în prelucrarea reperelor);
- calitatea utilajelor (funcţionare în siguranţă şi la parametri performanţi);
- procedee de lucru (măsurare, observare, reglare, comparare);
- succesiunea operaţiilor (alimentare, fixare, prelucrare, verificare, evacuare);
- parametrii de lucru ai utilajelor specifice activităţii pe care o desfăşoară (viteză de tăiere,
precizie dimensională, rugozitate suprafeţe prelucrate).
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
- Documentaţia tehnică a produsului prelucrat;
- Proceduri şi standarde de calitate;
- Modalităţi de verificare a calităţii produselor prelucrate;
- Cerinţe de calitate ale produselor prelucrate;
- Caracteristicile materialelor folosite;
- SDV-uri, utilaje, echipamente, instalaţii.
La evaluare se va urmări:
- Capacitatea de a aplica corect procedurile tehnice şi de calitate;
- Capacitatea de a utiliza adecvat aparatele şi instrumentele de măsură şi control;
- Capacitatea de analiză şi discernământul la aprecierea corectă a calităţii activităţilor
efectuate;
- Corectitudinea cu care respectă procedurile tehnologice;
- Responsabilitatea la executarea lucrărilor de calitate; exigenţa pentru îmbunătăţirea calităţii;
- Capacitatea de a identifica şi remedia cu operativitate defectele;
- Corectitudinea şi acurateţea la efectuarea procedurilor de control.
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UNITATEA 6
ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară identificării datelor şi documentelor, completării
documentelor de evidenţă şi întocmirii rapoartelor de activitate.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică tipul şi conţinutul
documentului

2. Completează documentele de
evidenţă

3. Întocmeşte rapoarte de activitate

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Documentele de întocmit sunt identificate
corect în raport cu specificul activităţii
desfăşurate.
1.2. Datele necesare întocmirii documentului
sunt identificate cu exactitate, adecvat tipului de
document.
2.1. Documentele de evidenţă sunt completate
corect cu toate datele referitoare la activităţile
specifice.
2.2. Documentele de predare-primire a
schimbului sunt completate cu responsabilitate,
cu toate amănuntele relevante.
2.3. Documentele de evidenţă se completează
respectând procedura internă.
3.1. Rapoartele de activitate sunt realizate prin
consemnarea clară şi cu toate datele relevante a
activităţilor raportate.
3.2. Rapoartele sunt întocmite coerent, concis,
lizibil şi cuprind sugestii pertinente privind
îmbunătăţirea activităţii consemnate.
3.3. Modul de întocmire a rapoartelor şi
periodicitatea acestora sunt în conformitate cu
procedura internă.

Gama de variabile
Activităţi la care se completează documente: predare-primire loc de muncă la început şi sfârşit
de schimb, aprovizionare materii prime şi SDV-uri, predare repere prelucrate, raport privind
disfuncţionalităţile apărute în timpul programului de lucru.
Documente de evidenţă:
- fişe de predare - primire a materiilor prime, semifabricatelor, SDV-urilor, programelor şi
reperelor prelucrate (cuprind cantităţile de materii prime, semifabricate şi SDV-uri
aprovizionate şi repere prelucrate/ predate);
- fişe de predare - primire a schimbului.
Rapoarte de activitate întocmite:
- raport de tură (pentru reperele prelucrate, pentru SDV-uri, stare utilaj);
- raport privind disfuncţionalităţile apărute în timpul programului de lucru.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- procedura de completare a documentelor de evidenţă şi de realizare a rapoartelor de
activitate;
- tehnologia de fabricare a produselor din lemn;
- tipurile de documente utilizate.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de selectare corectă a datelor relevante care se consemnează în documente şi
rapoarte;
- corectitudinea şi acurateţea cu care sunt întocmite şi completate documentele şi rapoartele;
- concizia şi coerenţa în exprimare;
- responsabilitatea asumată pentru consemnarea incidentelor, cauzelor acestora şi formularea
sugestiilor;
- acurateţea cu procedura internă la întocmirea şi completarea documentelor şi rapoartelor.
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UNITATEA 7
ASIGURAREA LOCULUI DE MUNCĂ CU MATERII PRIME ŞI SDV-URI
Descriere
Unitatea se referă la competenţele necesară efectuării recepţiei, manipulării şi depozitării
materiilor prime şi SDV-urilor necesare desfăşurării activităţilor specifice.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1.1. Materiile prime şi semifabricatele necesare
1. Recepţionează materiile prime şi
sunt recepţionate corect, conform prevederilor
semifabricatele
documentaţiei tehnice.
1.2. Recepţionarea materiilor prime şi a
semifabricatelor de face în conformitate cu
caracteristicile din normativele de calitate.
1.3. Materiile prime şi semifabricatele sunt
recepţionate în cantitate suficientă, conform
comenzii de lucru, cu întocmirea operativă a
documentelor specifice.
1.4. Caracteristicile dimensionale ale materiilor
prime şi semifabricatelor sunt verificate cu
atenţie, folosind instrumente specifice.
2.1. Materiile prime şi semifabricatele sunt
2. Asigură manipularea, şi depozitarea
manipulate şi transportate cu atenţie, folosind
materiilor prime şi semifabricatelor
mijloace adecvate.
2.2. Manipularea materiilor prime şi a
semifabricatelor se face cu respectarea normelor
de protecţia muncii şi de PSI.
2.3. Depozitarea materiilor prime şi a
semifabricatelor se face în locurile special
desemnate, pentru a evita blocarea căilor de
acces.
3.1. SDV-urile necesare sunt asigurate conform
3. Asigură SDV-urile necesare lucrului
sarcinii de lucru şi documentaţiei tehnice.
3.2. SDV-urile necesare sunt asigurate în timp
util, în conformitate cu programele- piesă
utilizate.
3.3. SDV-urile sunt verificate cu atenţie şi
responsabilitate din punctul de vedere al
funcţionalităţii.
3.4. Transportul, manipularea şi depozitarea
SDV-urilor necesare se realizează în deplină
siguranţă, respectând normele de protecţie a
muncii şi de PSI specifice.
3.5. Eventualele SDV-uri neconforme sunt
îndepărtate operativ, cu întocmirea
documentelor adecvate.
Gama de variabile
Documentaţia tehnică:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
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Recepţionarea materiilor prime şi a semifabricatelor se face dimensional, cantitativ şi calitativ.
Materii prime şi semifabricate:
- repere din lemn masiv debitate pentru tăblii şi rame pentru uşi de mobilier, uşi, tăblii pentru
capete de pat, elemente decorative pentru mobilier, cornişe, socluri pentru corpuri de mobilier,
plăci de mese;
- panouri din PAL cu/sau fără borduri din lemn masiv, panouri din placaj, panel ce urmează a fi
debitate sau prelucrate pe feţe şi canturi;
Normative de calitate pentru materii prime şi semifabricate:
- defecte de structură a lemnului (noduri, crăpături, coloraţii, alteraţii, găuri şi galerii de
insecte);
- defecte de fabricaţie (aşchieri, franjuri, neparalelismul laturilor);clase de calitate pentru lemn
masiv şi panouri.
SDV-uri:
- discuri, freze, burghie cu sau plăcuţe dure;
- dispozitive de fixare;
- verificatoare fixe, tip potcoavă şi tampon, verificatoare limitative reglabile.
Funcţionalitatea SDV-urilor presupune:
- lipsa defectelor;
- ascuţirea corectă;
- asigurarea fixării / strângerii sigure pe utilajul de prelucrare.
Instrumente (de măsură şi control):
- ruletă, şubler, micrometru, şabloane, calibre etc.;
Mijloace de transport intern:
- cărucioare, containere, transpalete, lise.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- documentaţii tehnice de produs;
- normative de calitate ale materiilor prime şi ale semifabricatelor;
- modalităţi de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime şi a semifabricatelor;
- tipuri de instrumente de măsură şi control;
- tipodimensiuni de SDV-uri;
- mijloace de transport intern;
- norme de protecţia muncii şi PSI specifice.
La evaluare se urmăreşte:
- rigurozitatea cu care recepţionează materiile prime şi semifabricatele necesare;
- atenţia şi responsabilitatea la manipularea, transportul şi depozitarea materiilor prime şi
semifabricatelor necesare;
- operativitatea şi corectitudinea la transportul, manipularea şi depozitarea SDV-urilor;
- respectarea normelor specifice de protecţie a muncii şi de PSI la transportul, manipularea şi
depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi SDV-urilor.
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UNITATEA 8
ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII MAŞINILOR–UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară verificării stării tehnice şi funcţionalităţii maşinilorunelte cu comandă numerică şi aplicării măsurilor necesare asigurării funcţionării acestora în
condiţiile prevăzute de documentaţia tehnică.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1.1. Informaţiile privind starea tehnică a maşinii1. Verifică starea tehnică a
unelte şi a echipamentelor aferente, consemnate în
maşinilor-unelte cu comandă
raportul de tură, sunt identificate corect la intrarea
numerică
în schimb.
1.2. Verificarea stării tehnice a maşinii-unelte şi a
echipamentelor aferente este analizată cu
discernământ, pe baza prevederilor documentaţiei
tehnice.
1.3. Starea tehnică a maşinii-unelte şi a
echipamentelor aferente se verifică comparând atent
datele înscrise în raportul de tură cu situaţia
existentă.
2.1. Informaţiile privind funcţionarea maşinii-unelte
2. Verifică funcţionalitatea
şi a dispozitivelor anexe, consemnate în raportul de
maşinilor-unelte cu comandă
tură sunt identificate şi analizate cu rigurozitate.
numerică
2.2. Funcţionalitatea maşinii-unelte şi a
echipamentelor aferente se verifică prin metode
specifice, în funcţie de tipul şi caracteristicile
utilajului.
2.3. Funcţionalitatea maşinii-unelte şi a
echipamentelor aferente se verifică cu discernământ
în conformitate cu prevederile documentaţiei
tehnice.
3.1. Neconformităţile constatate şi consemnate în
timpul verificărilor sunt raportate cu promptitudine
personalului de întreţinere şi reparaţii.
3.2. Defecţiunile apărute în timpul exploatării
utilajelor sunt raportate operativ persoanelor
responsabile, cu toate detaliile tehnice relevante.
3.3. Funcţionalitatea maşinii-unelte şi a
echipamentelor aferente este consemnată riguros în
raportul de tură.
4. Asigură respectarea condiţiilor de 4.1. Măsurarea periodică a parametrilor
dimensionali ai reperelor prelucrate permite
întreţinere curentă şi exploatare
urmărirea uzurii tăişului sculei.
corectă a MUCN/CNC
4.2. Evaluarea obiectivă a uzurii tăişului sculei şi
influenţa asupra preciziei de prelucrare permit
corectarea reglajului sau înlocuirea sculei.
4.3. Încălzirea organelor în mişcare ale
MUCN/CNC se urmăreşte şi se apreciază dacă se
încadrează în limitele normale prescrise în normele
de lucru.
4.4. Prelucrarea se realizează cu respectarea
parametrilor regimului de lucru.

3. Asigură condiţiile de funcţionare
a maşinilor-unelte cu comandă
numerică
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Gama de variabile
Utilaje:
- maşini-unelte cu comandă numerică pentru prelucrarea lemnului (MUCN);
- centre de prelucrare cu comandă numerică (CNC).
Echipamente auxiliare:
- dispozitive de fixare;
- sisteme hidropneumatice.
Sistem de comandă numerică:
- comanda numerică cu microprocesor;
- afişaj/display;
- panou/pupitru de comandă;
- dispozitive periferice.
SDV-uri:
- tipuri de scule tăietoare: freze de diferite profile, scule cu plăcuţe dure, burghie, discuri
tăietoare;
- tipuri de verificatoare;
- instrumente de măsură şi control: şublere, micrometre, calibre.
Neconformităţi constatate la verificarea funcţionării MUCN şi a echipamentelor aferente:
- uzură a organelor mecanice (rulmenţi, şine de culisare), a componentelor electrice
(contactoare, relee), lubrifiere insuficientă.
Defecţiuni apărute în timpul exploatării:
- defecţiuni mecanice, hidraulice, pneumatice, electrice, electronice.
Persoane responsabile de funcţionarea MUCN / CNC: şef ierarhic, mecanici şi electricieni de
întreţinere, electronist, informatician.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- documentaţia tehnică;
- caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale maşinilor-unelte cu comandă numerică
(MUCN) şi centrelor de prelucrare cu comandă numerică (CNC) pentru prelucrarea lemnului, a
echipamentelor lor, a SDV-urilor;
- parametrii tehnici şi tehnologici de funcţionare a MUCN/CNC;
- metode şi aparate de verificare a stării de funcţionare a MUCN/CNC şi echipamentelor lor.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de analiză şi sinteză a datelor privind starea tehnică şi funcţionalitatea
MUCN/CNC şi echipamentelor ;
- modul de verificare a MUCN/CNC şi echipamentelor din punctul de vedere al funcţionalităţii;
- responsabilitatea, discernământul şi acurateţea la realizarea condiţiilor optime şi de
funcţionare în siguranţă a MUCN/CNC şi a echipamentelor aferente.
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UNITATEA 9
PROGRAMAREA MAŞINII-UNELTE / CENTRULUI DE PRELUCRARE CU
COMANDĂ NUMERICĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţele necesare încărcării programului de execuţie în comanda
numerică a MUCN/CNC şi stabilirii originii coordonatelor.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică programul necesar
operării la MUCN/CNC

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Programul este identificat în funcţie de tipul
maşinii sau centrului de prelucrare cu comandă
numerică
1.2. Programul identificat este introdus corect în
MUCN/CNC
1.3. Programul-piesă este identificat şi selectat
din memoria maşinii în funcţie de caracteristicile
reperului de prelucrat.
1.4. Codul de program-piesă este identificat din
biblioteca de date în conformitate cu tipul
operaţiilor de executat.

2. Încarcă programul-piesă în
comanda numerică a MUCN/CNC

2.1. Programul-piesă introdus corect în
dispozitivul echipamentului de comandă
numerică a MUCN/CNC, pe baza fişei de
programare.
2.2. Încărcarea programul-piesă în comanda
numerică a utilajului de prelucrare se face pe baza
fişei de programare.
3.1. Originea coordonatelor este stabilită cu
atenţie, în funcţie de programul de prelucrare.
3.2. Revenirea sculei în punctul de referinţă este
urmărită riguros în raport cu indicaţiile aparatelor
de control.
3.3. Poziţia punctului de referinţă în raport cu
originea este setată corect pe fiecare axă, conform
prevederilor programelor de lucru.

3. Comandă efectuarea referinţei
MUCN/CNC faţă de origine

Gama de variabile
Caracteristicile reperului de prelucrat: material, formă, dimensiuni etc.
Operaţii de executat: debitare, prelucrări mecanice (formatizare, degroşări, frezări - profilări,
burghieri, strunjiri).
Documentaţia tehnică:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
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Programe MUCN/CNC:
- program maşină;
- program - piesă;
Echipamente MUCN/CNC:
- ecran de vizualizare;
- tablou de comandă.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni de desen tehnic din industria lemnului;
- programe de comandă pentru MUCN/CNC;
- noţiuni de transfer de date din biblioteca de date către echipamentul de comandă numerică;
- setarea MUCN/CNC –ului;
- noţiuni de: origine-maşină, origine-piesă, origine-program;
- modul de realizare a corecţiilor geometrice ale sculelor;
- operare pe calculator.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a interpreta corect documentaţia tehnică de produs;
- corectitudinea cu care selectează programul-piesă necesar prelucrării reperelor din memoria
maşinii;
- îndemânarea cu care stabileşte coordonatele, în de funcţie de programul stabilit;
- operativitatea la lucrul cu programe de prelucrare MUCN/CNC.
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UNITATEA 10
PREGĂTIREA OPERAŢIEI DE PRELUCRARE A REPERELOR
Descriere
Unitatea se referă la competenţele necesare selectării şi încărcării sculelor în magazia de scule a
maşinii-unelte, precum şi verificării dispozitivelor de fixare a reperelor din lemn masiv şi
panourilor pentru prelucrare.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică sculele necesare
prelucrării

2. Încarcă port sculele necesare
prelucrării pe MUCN/CNC

3. Verifică dispozitivele de fixare a
reperelor pe MUCN/CNC

4. Introduce datele tehnice în
programul de aplicaţie

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Tipurile de scule necesare prelucrării
reperelor sunt identificate corect din fişele
tehnologice ale documentaţiei tehnice a
produsului.
1.2. Caracteristicile geometrice ale sculelor
identificate sunt stabilite adecvat reperelor de
prelucrat.
2.1. Introducerea port sculelor în magazia de
scule a MUCN/CNC se face în ordine şi la
numărul înscris în fişa de programare.
2.2. Port sculele sunt poziţionate corect,
conform fişei de programare.
2.3. Sculele necesare sunt montate corect în
capul revolver al MUCN/CNC, corespunzător
documentaţiei tehnice.
3.1. Dispozitivele de fixare se verifică cu
atenţie, urmărindu-se asigurarea rigidizării
reperului pe timpul prelucrării, pentru
prevenirea apariţiei vibraţiilor.
3.2. Corectitudinea montării dispozitivelor de
fixare este verificată cu atenţie şi
responsabilitate pe baza procedurii specifice.
3.3. Verificarea corectitudinii montării
dispozitivelor de fixare se face cu rigurozitate,
pentru a asigura realizarea operaţiei programate
la parametrii calitativi prevăzuţi de
documentaţia tehnică.
4.1. Datele necesare prelucrării reperelor sunt
introduse corect, conform documentaţiei
tehnice.
4.2. Introducerea datelor tehnice în programul
de aplicaţie se face adecvat reperului de
prelucrat.

Gama de variabile
Documentaţia tehnică:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
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Caracteristicile geometrice ale sculelor prevăd:
- caracteristici material, dimensiuni, parametri unghiulari.
Repere de prelucrat:
- tăblii şi rame pentru uşi de mobilier, uşi, tăblii pentru pat, picioare, plăci de mese, cornişe,
tavane, pereţi laterali, elemente decorative pentru mobilier, din lemn masiv sau din panouri de
PAL (cu/fără borduri din lemn masiv), placaj, panel, croite, cu contururi rectilinii şi curbilinii.
Scule:
- discuri, freze, burghie cu sau fără plăcuţe dure.
MUCN : de debitat panouri, de frezat, de burghiat, de strunjit;
- CNC (centre de prelucrare cu comandă numerică).
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni de desen tehnic din industria lemnului;
- noţiuni despre scule şi dispozitive pentru MUCN;
- noţiuni de rigiditate a dispozitivelor de fixarea reperelor la MUCN/CNC;
- caracteristicile funcţionale ale MUCN/CNC;
- norme de protecţia muncii şi PSI specifice;
- proceduri de lucru şi de verificare.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a interpreta corect documentaţia tehnică de produs;
- corectitudinea şi responsabilitatea cu care efectuează comenzile necesare poziţionării şi fixării
panourilor şi reperelor în vederea prelucrării;
- operativitatea şi profesionalismul cu care realizează verificarea dispozitivelor de fixare a
reperelor la MUCN/CNC.

Pag. 23 din 27

Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului - 12 unităţi

UNITATEA 11
PRELUCRAREA REPERULUI DE PROBĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţele necesare la efectuarea comenzilor necesare pentru
prelucrarea reperului de probă şi efectuării reglării iniţiale a MUCN/CNC.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică caracteristicile reperului de
probă

2. Efectuează simularea mişcărilor
necesare prelucrării reperului

3. Prelucrează reperul de probă

4. Verifică prelucrarea reperului de
probă

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identificarea caracteristicilor de formă şi
dimensionale ale reperului de probă se face
conform datelor din documentaţia tehnică.
1.2. Identificarea tipurilor de scule şi a
caracteristicilor acestora se face conform
indicaţiilor din documentaţia tehnică, pentru a
se asigura calitatea prevăzută a suprafeţelor
prelucrate.
1.3. Stabilirea parametrilor regimului de lucru
se realizează în funcţie de forma şi
dimensiunile profilurilor de prelucrat,
caracteristicile materialului lemnos şi ale
sculelor tăietoare.
2.1. Simularea mişcărilor necesare prelucrării
se realizează conform parametrilor reperului
de prelucrat prevăzuţi în documentaţia tehnică.
2.2. Simularea prelucrării se realizează cu
solicitarea dinamică suficientă a organelor în
mişcare ale utilajului.
2.3. Reglările necesare se fac cu atenţie, în
funcţie de abaterile constatate.
3.1. Poziţionarea şi fixarea reperului de probă
se realizează cu atenţie, respectând indicaţiile
din documentaţia tehnică
3.2. Strângerea reperului de probă se face cu
exactitate, în raport cu bazele de aşezare,
orientare şi strângere.
3.3. Rigidizarea reperului pe durata prelucrării
este realizată corect, aplicând normele de
protecţia muncii specifice.
3.4. Reperul de probă este prelucrat la
parametrii prescrişi în documentaţia tehnică.
3.5. Programul de execuţie se urmăreşte atent,
pe fiecare secvenţă pentru a se evita mişcările
greşite ale sculei / meselor.
4.1. Verificarea formei şi dimensiunilor
reperului prelucrat se face cu rigurozitate, prin
măsurare şi comparare cu datele din fişa plan
de operaţii din documentaţia tehnică.
4.2. Eventualele abateri dimensionale, de
formă şi de poziţie se analizează cu
obiectivitate, pentru identificarea cauzelor care
le-au generat.
Pag. 24 din 27

Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului - 12 unităţi

5. Reglează utilajul

5.1. Reglările utilajului se fac cu atenţie cu
respectarea limitelor toleranţelor admise de
documentaţia tehnică.
5.2. Reglările utilajului se efectuează adecvat
abaterilor constatate la prelucrarea reperului
de probă.
5.3. Corectarea programului se face prin
optimizarea mişcărilor de deplasare şi prin
schimbarea sculelor.

Gama de variabile
Documentaţia tehnică:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
Utilaje:
- maşini-unelte şi centre de prelucrare cu comandă numerică (MUCN/CNC): de debitat panouri,
de frezat, de burghiat, de strunjit.
Instrumente de măsură şi control:
- ruletă, şubler, micrometru;
- verificatoare fixe, tip potcoavă şi tampon, verificatoare limitative reglabile.
Programe MUCN/CNC:
- program maşină;
- program- piesă.
Echipamente MUCN/CNC:
- ecran de vizualizare;
- tablou de comandă.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni de desen tehnic din industria lemnului;
- tehnologii de prelucrare a produselor din lemn;
- caracteristicile funcţionale ale MUCN/CNC;
- parametrii regimului de lucru;
- programele de comandă pentru MUCN/CNC;
- operare pe calculator;
- norme de protecţia muncii şi PSI specifice
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a interpreta corect documentaţia tehnică de produs;
- responsabilitatea cu care efectuează comenzile necesare poziţionării şi fixării reperului de
probă în vederea prelucrării;
- profesionalismul în supravegherea ciclului de lucru;
- operativitatea şi profesionalismul cu care realizează verificarea reperului de probă prelucrat;
- corectitudinea modului de verificare a caracteristicilor reperului de probă după prelucrare;
- spiritul de observaţie la identificarea eventualelor abateri de la condiţiile normale de
prelucrare.
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UNITATEA 12
PRELUCRAREA REPERELOR PE MAŞINI-UNELTE / CENTRE DE PRELUCRARE
CU COMANDĂ NUMERICĂ
Descriere
Unitatea se referă la competenţa necesară efectuării comenzilor necesare pentru prelucrarea
reperelor pe MUCN/CNC
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică reperele de prelucrat

2. Comandă prinderea / desprinderea
reperelor pe / de pe dispozitivele de
fixare

3. Supraveghează desfăşurarea ciclului
de lucru

4. Verifică calitatea reperului prelucrat

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Reperele de prelucrat sunt identificate cu
atenţie din documentaţia tehnică a produsului,
conform fişelor tehnologice.
1.2. Caracteristicile de formă şi dimensionale
ale reperelor de prelucrat sunt determinate
corect din documentaţia tehnică a produsului.
2.1. Poziţionarea reperelor se face corect şi
exact, conform prevederilor documentaţiei
tehnice.
2.2. Fixarea reperelor se realizează cu atenţie
şi precizie, privind raportarea la bazele de
aşezare, orientare şi strângere.
conform indicaţiilor din documentaţia tehnică
2.3. Comanda de strângere a reperelor se
efectuează cu atenţie, conform indicaţiilor din
documentaţia tehnică.
2.3. Rigidizarea reperului este verificată cu
responsabilitate, pentru asigurarea securităţii
lucrului.
3.1. Comanda de pornire a maşinii este dată
după închiderea incintei de lucru, pentru
asigurarea prelucrării în condiţii de siguranţă.
3.2. Ciclul de lucru se urmăreşte cu atenţie
pentru fiecare reper, cu respectarea
prevederilor din documentaţia tehnică.
3.3. Parametrii de lucru sunt urmăriţi
permanent, înregistrând periodic valorile
acestora.
3.4. Caracteristicile dimensionale şi calitative
ale reperelor prelucrate sunt comparate
periodice cu valorile prevăzute în
documentaţia tehnică.
4.1. Eventualele erori de prelucrare sunt
semnalate operativ şefului ierarhic.
4.2. Neconformităţile datorate uzura tăişului
sculei sunt evaluate în funcţie de calitatea
suprafeţelor reperelor prelucrate.
4.3. Reglajul tehnologic /înlocuirea sculei se
efectuează operativ în funcţie de gradul de
uzură al acestei.
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Gama de variabile
Repere de prelucrat:
- tăblii şi rame pentru uşi de mobilier, uşi, tăblii pentru pat, picioare, plăci de mese, cornişe,
tavane, pereţi laterali, elemente decorative pentru mobilier, din lemn masiv sau din panouri de
PAL (cu/fără borduri din lemn masiv), placaj, panel, croite, cu contururi rectilinii şi curbilinii
Documentaţia tehnică:
- descrierea tehnică a produsului;
- fişe tehnologice;
- fişe plan de operaţii pentru prelucrarea reperelor;
- desene de execuţie a reperelor.
Utilaje:
- maşini-unelte cu comandă numerică (MUCN);
- centre de prelucrare cu comandă numerică (CNC).
Operaţii executate pe MUCN/CNC:
- debitări la dimensiuni nete;
- debitare la contur rectiliniu şi curbiliniu;
- frezări – profilări pe feţe şi canturi;
- burghieri.
Parametrii de lucru urmăriţi:
- turaţii ale axelor de lucru;
- viteze de tăiere;
- viteze de avans;
- presiune aer comprimat pentru dispozitivele de fixare a pieselor.
Instrumente de măsură şi control:
- ruletă, şubler, micrometru, manometru;
- verificatoare fixe, tip potcoavă şi tampon, verificatoare limitative reglabile.
Echipamente MUCN/CNC:
- ecran de vizualizare;
- tablou de comandă.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- noţiuni de desen tehnic din industria lemnului;
- proceduri de rigiditate a dispozitivelor MUCN/CNC;
- caracteristicile funcţionale ale MUCN/CNC;
- programele de comandă pentru MUCN/CNC;
- operare pe calculator;
- norme de protecţia muncii şi PSI specifice.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a interpreta corect documentaţia tehnică de produs;
- corectitudinea şi responsabilitatea cu care efectuează comenzile necesare poziţionării şi fixării
panourilor şi reperelor în vederea prelucrării;
- rigurozitatea cu care supraveghează ciclul de lucru;
- operativitatea şi profesionalismul cu care realizează verificarea reperelor prelucrate;
- spiritul de observaţie în determinarea unor eventuale abateri de la condiţiile normale de
prelucrare.
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