ROMÂNIA

STANDARD OCUPAŢIONAL
pentru EDUCAŢIE şi FORMARE PROFESIONALĂ
1.Titlul standardului ocupațional pentru educație și formare profesională
CONFECŢIONER ÎMBRĂCARE VOLANE ÎN PIELE

2. Denumirea tradusă a standardului ocupațional pentru educație și formare
profesională (En):
STEERING WHEEL LEATHER WRAPPING TAYLOR

3. Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul certificatului obținut pe baza
standardului ocupațional pentru educație și formare profesională
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă și protecția mediului
Asigurarea calităţii lucrărilor executate
Pregătirea materialelor auxiliare şi a instrumentelor de lucru
Pregătirea volanului
Îmbrăcarea volanului în piele
Verificarea produselor finite
4. Ocupaţiile accesibile titularului certificatului obţinut pe baza standardului
ocupațional pentru educație și formare profesională, în cadrul aceleiaşi grupe de bază
din COR/ISCO 08

CONFECȚIONER ÎMBRĂCARE VOLANE ÎN PIELE
cod COR 731812

5. Nivelul standardului ocupațional pentru educație și formare profesională:
5.1. conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC)

2

5.2. conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)

2

5.3. conform ISCED - 2011

2

6. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională
6.1. Cerinţe specifice de acces la program
6.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program:
Nu e cazul.

6.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:
Nivelurile de studii:
- învăţământ general obligatoriu
X
- învăţământ profesional prin şcoli profesionale
- învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat
- învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat
- învăţământ tehnic de maiştri
- învăţământ postliceal de specialitate
- învăţământ superior cu diplomă de licenţă
- învăţământ superior cu diplomă de master

6.1.3. Alte studii necesare:

Nu e cazul.

6.1.4. Cerinţe speciale:

Nu e cazul.

6.2. Condiţii de notare și promovare:
Se acordă note de la 1 la 10.
Nota minimă pentru promovare este 5 la proba teoretică şi 6 la proba practică.
6.3. Acces la alt program prin educaţie şi formare profesională

6.3.1. Acces la ocupaţii din aceeaşi grupă/alte grupe de bază, conform COR, pe bază de
experienţă/recunoaştere de competenţe
Nu e cazul.
6.3.2. Acces, pe bază de formare profesională şi experienţă, la următorul nivel de
calificare
Prin parcurgerea unor programe de formare profesională se poate accede la
nivelul 3 de calificare, conform CNC.

7. Descrierea programului cadru de educaţie şi formare profesională
7.1. Durata totală, nr. ore

360

din care :

-

120

teorie;

-

240

practică.

7.2. Programul - cadru de educaţie şi formare profesională
7.2.1. Planul de pregătire (anexa 1a)
7.2.2. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa 1b)
7.3. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii practice
Instrumente: ac, sulă, cater, foarfece, cârpă pentru benzină, cuţit, pensulă,
degetar,os pentru netezit, burete, pâslă, dispozitive de fixare menghină , foen,
mașina simplă de cusut;

7.4. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţa profesională pentru:
formatori, instructori/preparatori formare şi evaluatori.
Experienţa de muncă în domeniu de minim 5 ani.

8. Informaţii suplimentare
Adresa site-ului unde se găsesc informaţii despre programul de educaţie şi formare
profesională, furnizate de instituţia promotoare:
Nu e cazul.

9. Asigurarea calităţii în procesul de realizare a educaţiei şi formării profesionale, care
conduce la dobândirea certificatului, se realizează conform legislaţiei în vigoare.
Baza legală pentru dobândirea certificatului recunoscut oficial de formarea profesională în sistem
autorizat:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.340, art.341, art.342;
- Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi actele subsecvente;
- Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului Nr. 918 din 20 noiembrie 2013, privind aprobarea Cadrului Naţional
al Calificărilor;
- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5370 din 21.08.2012
pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al
suplimentului descriptiv.

10. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a
standardului ocupațional pentru educaţie şi formare profesională:
10.1. Iniţiator:
Instituţia/instituţiile S.C. ARINI S.R.L. - CLUJ NAPOCA ; S.C. ROMARKETING S.R.L.ORADEA .la data de 31.08.2012
Numele reprezentantului legal
Camelia Mariana Varga, evaluator competențe profesionale ;
Camelia Lucia Bakri, Manager general S.C. ARINI S.R.L. ;
Sorina Bradea, Manager S.C. ROMARKETING SRL.
10.2. Verificarea profesională:Instituţia S.C. Omnia Plast S.R.L.București
la data de 10.12.2013
Specialist verificator :
Bulciu Carmen Florentina, inginer
10.3.Verificarea şi validarea documentaţiei
10.3.a. Verificare:
Vereș Florentina, profesor inginer Colegiul Tehnic”Maria Băiulescu”, Brașov
Maria Dreguș, inginer SC Autoliv SRL Sfântu Gheorghe, Covasna
10.3.b.Validare: Comisia desemnată de către Asociația Comitetului Sectorial din Ramura Textile,
Confecții, Pielărie la data de 02.03.2014
Președinte: Mihai PĂȘCULESCU
Membrul 1: Gheorghe BOSTACA
Membrul 2: Lavinia CRISTEA
10.4. Avizat: Consiliul Autorităţii Naţionale pentru Calificări conform P.V. nr….......din data
…....................
10.5. Aprobat: Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr.173 din data
13.06.2014.

Anexa 1a
PLAN DE PREGĂTIRE

Nr.
crt.

Competenţa
dobândită

Modul/Curs

Nr.
ore
teorie
15

Nr.
ore
practică
35

prevederilor
1. Aplicarea
1
legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în
muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă și
protecția mediului
2. Asigurarea calităţii
lucrărilor executate

Norme privind sănătatea şi securitatea în
muncă şi în domeniul situaţiilor de
urgenţă și protecția mediului

Calitatea lucrărilor executate

15

35

3. Pregătirea materialelor
auxiliare şi a
instrumentelor de lucru

Pregătirea materialelor auxiliare şi a
instrumentelor de lucru

25

40

4. Pregătirea volanului

Pregătirea volanului

20

45

5. Îmbrăcarea volanului în
piele

Îmbrăcarea volanului în piele

20

45

6. Verificarea produselor
finite

Verificarea produselor finite

25

40

120

240

TOTAL ORE
TOTAL GENERAL

360

Anexa 1b
PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Nr.
crt.

1

1

MODUL/
CURS

DISCIPLINĂ

2
3
1.1.Aplică NPM
NORME
PRIVIND
SANATATEA
SI
SECURITATE
A IN MUNCA
SI IN
DOMENIUL
SITUATIILO
R DE
URGENTA ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ
CONŢINUT
METODE/
MIJLOACE DE
TEMATIC
FORME DE
INSTRUIRE,
DESFĂŞURAR MATERIALE DE
E
ÎNVĂŢARE
4
- Însuşirea
drepturilor şi
responsabilităţilor
la locul de muncă
în funcţie de
normele prevăzute
la instructajele de
protecţia muncii
- Lucrările
specifice ocupaţiei
sunt efectuate în
condiţii de
securitate,respectâ
nd N.P.M. de la

5
Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
Studiu de caz
Problematizarea

6
Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Echipamentul de
protecţia muncii
specific fiecărui
loc de muncă

CRITERII DE
EVALUARE

7
-Să identifice
echipamentul de
protecţia muncii
specific fiecărui
loc de muncă.
-Să cunoască
NPM
-să cunoască
normele de
protecție a
mediului

NR. ORE

TEORIE

PRACTICĂ

8
5

9
10

locul de muncă.
 Verificarea
existenţei şi
integrităţii
mijloacelor de
protecţie la locul
de muncă
 Raportarea
situaţiilor care
pun în pericol
securitatea
individuală şi
colectivă

1.2. Aplică
NPSI

 Însuşirea
drepturilor şi
responsabilităţil
or la locul de
muncă în funcţie
de normele
prevăzute la
instructajele de
protecţia muncii

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

instrumente,
unelte, masini
Echipamentul de
protecţia muncii

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
Studiu de caz
Problematizarea

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
documentaţie de
specialiate,
Instrumente,
unelte, masini.
Materialele şi
echipamentele

- să utilizeze
corespunzător
echipamentul
de protecție
-să ştie să
verifice
existenţa şi
integritatea
mijloacelor de
protecţie la
locul de muncă
şi să raporteze
situaţiile care
pun în pericol
securitatea
individuală şi
colectivă
-să anunțe
situațiile de risc
- să aplice NPM
-să aplice norme
de protecție a
mediului
-să cunoască
NPSI
să identifice
materialele şi
echipamentele
P.C.I. specifice
fiecărui loc de
muncă

5

1.3. Aplică
procedurile de
urgenţă

 Lucrările
specifice
ocupaţiei sunt
efectuate în
permanenţă cu
respectarea
normelor de
P.C.I.
 Verificarea
existenţei şi
integrităţii
mijloacelor de
protecţie la locul
de muncă
 Raportarea
situaţiilor care
pun în pericol
securitatea
individuală şi
colectivă
-aplicarea corecta
şi rapida, în caz de
accident.,a
măsurilor de prim
ajutor
-aplicarea in
totalitate şi rapid a
procedurilor de
urgenţă
-raportarea cu
rapiditate a
accidentelor

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
Studiu de caz
Problematizarea

Practică
Conversaţie

P.S.I. specifice
fiecărui loc de
muncă.
Instrumente,
unelte, masini
Echipamentul de
protecţia muncii
este specific
fiecărui loc de
muncă.
Materialele şi
echipamentele
P.S.I. sunt
specific fiecărui
loc de muncă

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
documentaţii

-să ştie să
verifice
existenţa şi
integritatea
mijloacelor de
PCI la locul de
muncă şi să
raporteze
situaţiile care
pun în pericol
securitatea
individuală şi
colectivă
- să aplice NPSI

-să
enumere masuri
de prim ajutor
-să enumere
proceduri de
urgenţă
-să ştie să
raporteze cu
rapiditate a
accidentelor
-să aplice corect
şi rapid, în caz

15

5

10

Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

2.

CALITATEA
LUCRARILO
R
EXECUTATE

2.1.Aplică
procedurile de
calitate

2.2.Verifică
lucrările

 Identificarea
normelor de
calitate specifice
locului d
emuncă
 Utilizarea
normelor de
calitate în
activitatea
curentă
 Procedurile
tehnice de
execuţie sunt
aplicate conform
tehnologiilor
specifice
sistemului de
confecţionare si
caracteristicile
lucrării.
 respectarea
normelor interne

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
documentaţii de
specialitate,
semifabricate,
produse,
Instrumente,
unelte, mașini ,
semifabricate,
produse
documentaţii de
specialitate,
semifabricate,
produse;
Instrumente,
unelte, mașini

Teorie

Suport de curs
Cărţi, reviste de

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea

de accident,.a
măsurilor de
prim ajutor
-să ştie să aplice
corect
procedurile de
urgenţă
-exerciții de
raportare a
accidentelor
-să enumere
10
norme de
calitate
specifice locului
de munca

-să aplice norme
de calitate
specifice locului
de munca

-sa enumere
modalitățile de

20

5

executate

3.

3.PREGĂTIR
EA
MATERIALE
LOR
AUXILIARE
ŞI A
INSTRUMEN
TELOR DE
LUCRU

3.1. Identifică
materialele
utilizate

privind
îmbunătăţirea
calităţii
 aplicarea
cerintelor de
caltate pe intreg
procesul de
productie
Verificarea
aplicarii
permanente a
cerintelor de
calitate / produs

Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
Studiu de caz
Problematizarea

Utilizarea
terminologíei de
specialitate ;
Enumerarea
elementelor
structurale ale
pileii crude;
Precizarea zonelor
topografice ale
pielii finite;
Precizarea
proprietăților pielii
finite;
Identificarea

Teorie
Practică

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

specialitate,
documentaţii de
specialitate,
semifabricate,
produse,
Instrumente,
unelte, mașini ,
semifabricate,
produse
documentaţii de
specialitate,
semifabricate,
produse;
Instrumente,
unelte, mașini

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate;

verificare și
respectare a
cerintelor de
calitate / produs
- sa enumere
modalitățile de
remediere a
eventualelor
neconformitati
-sa verifice
respectarea
cerintelor de
calitate / produs
-să verifice
produsul obținut
-sa remedieze
eventualele
neconformitati
-să utilizeze
10
documentaţia
specifică;
-să enumere
corect
elementele
structurale ale
pielii crude,
-să enumere
sortimentele de
piei finite
flexibile,
-să enumere
defectele pielii

15

sortimentelor de
piei finite
flexibile;
Identificarea
tipurilor de
defecte ale pielii
finite.

3.2.Identifică
materialele
auxiliare și
instrumentele de
lucru

Utilizarea
materialelor de
tipul: materiale de
lipit, lipici
(adeziv), ațe de
cusut, solvenți,
degetar,
leucoplast, burete,
pâslă;
- cadru metalic,
cadru de
lemn,volan brut,
- instrumente: ac,
sulă, cater,
foarfece, lavete

finite;
Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

-materiale:
semifabricate din
piele , sortimente
de piei finite, piei
cu defecte

-să identifice
corect
elementele
structurale ale
pielii crude,
-să identifice
corect
sortimentele de
piei finite
flexibile,
-să identifice
corect defectele
pielii finite;

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Documentația
tehnică:
-proces
tehnologic;
-instrucţiuni de
lucru, instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru);

- să enumere
5
corect
materialele
necesare;
- să enumere
corect
materialele și
instrumentele de
–să precizeze
documentația
tehnică utlizată
în vederea
realizării
planului zilnic
de producție

15

3.3.Selectează
materialele și
echipamentele

pentru benzină,
cuţit, pensulă,os
pentru netezit

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Selectarea
și
verificarea
materialelor
și
echipamentelor de
lucru
conform
nevoilor
de
realizare
a
comenzii și în
conformitate
cu
documentația
tehnică
de
specialitate;
Alegerea metodei
de lucru conform
documentaţiei de
specialitate, pentru

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de mu ncă
Documentația
tehnică:
-proces
tehnologic;
-instrucţiuni de
lucru, instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru

- să identifice
cu operativitate
materialele
necesare;
-capabil să
selecteze cu
responsabilitate
materialele și
instrumentele de
lucru in
conformitate cu
cerințele
documentației
tehnice și a
planului zilnic
de producție
Suport de curs
-capabil să
10
Cărţi, reviste de
precizeze cu
specialitate,
corectitudine
Materialele şi
metoda si
echipamente
etapele de lucru
specifice fiecărui pentru modelul
loc de muncă ;
de volan in
Instrucţiuni de
conformitate cu
lucru, catalog de
nevoile de
defecte, mostre de realizare a
acceptabilitate,
comenzii și
specificităţile
documentaţia
comenzii
de specialitate;
instrucţiuni
- capabil să
speciale de lucru
enumere cu
(mod operativ
corectitudine

10

modelul de volan;
Aplicarea
documentaţiei
tehnice
Executarea
operațiilor de
pregătire a
operațiilor de
îmbrăcare a
volanului în piele
în condiţii
ergonomice de
lucru: lumină
optimă,
temperatură
constantă, aerisire,
poziţionarea
bancului de lucru;
Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

specific postului
de lucru).;

operațiile de
pregătire a
operațiilor de
îmbrăcare a
volanului în;
- capabil să
enumere cu
corectitudine
condiţiile
ergonomice de
lucru: lumină
optimă,
temperatură
constantă,
aerisire,
poziţionarea
bancului de
lucru.

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ

-capabil să
selecteze corect
metoda si
etapele de lucru
pentru modelul
de volan in
conformitate cu
nevoile de
realizare a
comenzii și
documentaţia
de specialitate;
- capabil să

15

4.
PREGĂTIRE
A
VOLANULUI
4

4.1.Fixează
volanul în
dispozitiv

Selectarea
dispozitivului de
fixarea a
volanului,
corespunzător
tipului de volan;
Așezarea
volanului în
poziția corectă,
respectând
condițiile
erogomice de
lucru;
Utilizarea
materialelor şi
echipamentelor
necesare pentru
îmbrăcarea
volanului în piele
Utilizarea
documentaţiei
tehnice

specific postului
de lucru).;

coreleze
materialele
identificate cu
nevoile de
realizare a
comenzii;
- capacitatea
organizatorică.

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate

-să enumere
corect ordinea
operaţiilor;
- să enumere
corect
materialele şi
echipamentele
necesare pentru
îmbrăcarea
volanului în
piele ;
- să precizeze
condiţiile
optime de lucru.

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ,
dispozitive de
fixare, menghină;
Instrucţiuni de

-să respecte
ordinea
operaţiilor;
- capabil de a
mânui cu atenție
diverse
dispozitive;

5

15

4.2.Curăţă
volanul

Realizarea
operațiilor de
curățare :
- prin şlefuire,
smirgheluire
folosind materiale
abrazive,
- prin înlăturarea
defectelor de
spumare / bavuri,,
conform
procedurii de
lucru ;
- prin degresare cu
substanţe speciale;
Verificarea
respectării
cerințelor de
calitate la

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Volane fixate în
dispozitive de
fixare ;
Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;

- capacitatea de
a asigura
condiţii optime
de lucru.

-să enumere
operațiile de
pregătire/degres
are;
–să identifice
substanţe de
curăţat şi
degresat;
- să precizeze
modul de
îndepărtare a
impurităţilor;
- să enumere
condițiile de
calitate la
operațiile de
curățare a
volanului. ;

10

4.3.Verificarea
volanului

operațiile de
curățare a
volanului.

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Volane curățate

-să execute
corect și in timp
util operațiile de
pregătire /
degresare,
conform
procedurii de
lucru;
–să lucreze cu
atenție cu
substanţe de
curăţat şi
degresat;
- să înlăture
corect
impurităţile,
prin diverse
metode;
- capabil să
execute corect
şlefuirea
volanelor;

Realizarea
operațiilor de
verificare a
volanului curățat :
-prin comparatie
cu mostra etalon,
-prin compararea
lui cu cerinţele
comenzii.

Teorie

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de

- să precizeze
modului de
realizare a
operațiilor de
verificare a
volanului
curățat ;
-să enumere
eventualele

Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
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5

Așezarea pe loturi
a volanelor .

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

ÎMBRĂCARE
A
VOLANULUI
ÎN PIELE
5

5.1.Fixează
pielea pe volan

Selectarea
materialelor şi
echipamentelor
necesare pentru
fixarea pielii pe
volan: burete,
pâslă,adezivi,

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Volane îmbrăcate
Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;

neconformități
de curățare a
volanului;
-să explice
lotizarea
volanelor pentru
operațiile
următoare.
-capabil să
confrunte
comanda cu
produsul;
-capabil să
observe
eventualele
neconformități
-capabil să
pregătească
loturi de volane
pentru operațiile
următoare.

-capabil să
enumere corect
materialele si
echipamentele
utilizate pentru
fixarea pielii pe
volan;

15

5

piele, fâşii de
piele cusute între
ele, conform
cerințelor
comenzii și
instrucțiunilor de
lucru.
Fixarea pe pe
volan a diferitelor
materiale,
conform cerințelor
comenzii și
instrucțiunilor de
lucru;
Executarea fixării
prin lipire după
semne;
Identificare
eventualelor
defecte de lipire;
Remedierea cu
operativitate a
eventualelor
neconformități;
Curățarea petelor
de adeziv;
Utilizarea
echipamentului de
lucru și de
protecție specific
postului;
Utilizarea

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;

-să explice
corect modul de
realizare a
operațiilor de
fixare prin lipire
a pielii;
-să enumere
eventualele
defecte de
lipire/ fixare a
pielii;
-să precizeze
modalități de
remediere a
eventualelor
defecte de
fixarea a pielii;

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului

-capabil să
selecteze
materialele si
echipamentele
in conformitate
cu cerintele
documentatiei
tehnice si a
planului zilnic
de productie;
-să execute
corect și in timp
util operațiile de
fixare prin lipire

15

documentaţiei
tehnice

5.2.Coaserea
pielii pe volan

Realizarea
operațiilor de
coasere , conform
procedurii de
lucru, respectând
parametrii de
calitate prevăzuţi
în documentaţia
tehnică:
-montarea
volanului pe
suportul de
coasere
-curățarea de
adeziv

de lucru).;
Semifabricate ;

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

a pielii, conform
procedurii de
lucru;
-să identifice
eventualele
defecte de
lipire/ fixare a
pielii;
-să remedieze
cu
responsabiliate
a eventualelor
defecte de
fixarea a pielii;
-să îndepărteze
cu atenție petele
de adeziv;
Suport de curs
-să precizeze
10
Cărţi, reviste de
importanța
specialitate,
coaserea pielii
Materialele şi
pe volan ;
echipamente
-săexplice
specifice fiecărui modul de
loc de muncă ;
realizare a
Instrucţiuni de
operațiilor de
lucru, catalog de
coasere;
defecte, mostre de -să descrie
acceptabilitate,
mașina simplă
specificităţile
de cusut;
comenzii
-să precizeze
instrucţiuni
reglajele la
speciale de lucru
mașina simplă

-proceduri
specifice de
execuţie, prin
coasere manuală,
in funcție de
modelul
volanului,
- tipuri de aţă
diverse
- tipuri de
cusături,
-piese îmbinate
prin coasere cu la
mașina simplă de
cusut
-reglaje specifice
Cerințe de calitate
la operația de
coasere

5.3.Finisarea
volanului cusut

Realizarea
operațiilor
de
finisare , conform
procedurii
de
lucru
- prin ajustarea
capetelor de piele;
- prin îndepărtarea
resturilor de aţă de

(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

de cusut;
-să enumere
cerințele de
calitate;
Materialele şi
-capabil să
echipamente
execute cu
specifice fiecărui acuratete
loc de muncă ;
operații de
Instrucţiuni de
coasere, in
lucru, catalog de
conformitate cu
defecte, mostre de documentaţia de
acceptabilitate,
specialitate
specificităţile
-capabil să
comenzii
efectueze
instrucţiuni
reglaje la
speciale de lucru
mașina simplă
(mod operativ
de cusut;
specific postului
-capabil să
de lucru).;
aplice cu
Semifabricate ;
conștiinciozitate
cerințele de
calitate;
Suport de curs
-să precizeze
5
Cărţi, reviste de
procedurile de
specialitate,
lucru și cerinţele
Materialele şi
comenzii;
echipamente
specifice fiecărui -să enumre tipul
loc de muncă ;
de
Instrucţiuni de
neconformităţi
lucru, catalog de
și modalitățile
defecte, mostre de de

15

pe pielea cusută și
presarea pielii în
zonele marcate;
-prin nivelarea
pielii;
-asigurându-se
curăţarea petelor
de adeziv;

acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;

remediere a
acestora;

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Semifabricat ;

-să respecte
procedurile de
lucru și cerinţele
comenzii;

Cerințe de calitate
la operația de
finisare
Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

6.

VERIFICARE
A

6.1.Finisează
prin foenuire

Selectarea
echipamentului

Teorie
Expunere

Suport de curs
Cărţi, reviste de

15

-să observe
neconformităţile
-să remedieze
cu operativitate
neconformitățile
identificate
-să respecte
cerințele de
calitate și să
curețe cu atenție
obiecte şi
materiale.
-să precizeze
aparatele şi

5

VOLANELOR volanul cusut
REALIZATE

de lucru
Executarea
operației de
foenuire conform
instrucțiunior de
lucru

Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Semifabricat ;

instrumentele de
uscat;
- să precizeze
ordinea
operaţiilor;
-să explice
foenuirea;

-să utilizeze cu
atenție aparatele
şi instrumentele
de uscat,
- să respecte
ordinea
operaţiilor;
-să execute cu
profesionalism
foenuirea ,
respectând
parametrii de
lucru

10

6.2.Controlează
aspectul general

Utilizarea
documentaţiei
tehnice, mostrelor
de acceptabilitate
si catalogul de
greşeli
 Identificarea
defectelor/necon
formitatilor
Verificarea
poziționării pielii,
cusaturilor si a
finisajului,
conform
specificaţiilor din
documentaţia
tehnică

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului

-capabil să
5
utilizeze
documentatia
tehnica
specifica,
catalogul de
greseli
-să precizeze
defectele /
neconformitățile

-capabil să
utilizeze
documentatia
tehnica
specifica,
catalogul de
greseli
-să verifice cu
atenție volanele
realizate,
conform
cerintelor de
calitate
-să identifice

10

de lucru).;
Volan îmbrăcat ;
6.3.Remediază
neconformităţile

Realizarea
Teorie
operațiilor
de Expunere
remediere
a Conversaţie
eventualelor
Exemplificarea
neconformitati,
Analiza
conform
procedurii
de
lucru

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni

corect defectele
/
neconformitățile
-capabil
să 5
precizeze
operațiile de de
remediere
eventualelor
neconformitati .

-capabil
să
execute
cu
acuratete
operații de de
remediere
eventualelor
neconformitati,
conform
procedurii
de
lucru.
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6.4.Verificarea
volanelor
îmbrăcate în
piele

Verificarea ffinala
a volanelor
îmbrăcate în piele,
conform cerințelor
de calitate .
asigurându-se
calitatea
cusăturilor
realizate din punct
de vedere
functional,
soliditate si
estetica

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza
Problematizarea

controlarea
cantitativa si
calitativa a lotului

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică

speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Produs final
Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de
lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;

Materialele şi
echipamente
specifice fiecărui
loc de muncă ;
Instrucţiuni de

-capabil să
5
execute operația
de verificare
finala a
volanelor
realizate ,
conform
cerințelor de
calitate
-capacitatea de a
aplica cerințele
de calitate
conform
documentației
de specialitate și
cerințelor
clientului;
-să respecte
cerinţele şi
indicaţiile
primite;
-capabil să
explice operația
de verificare
finala a
volanelor

5

6.5.Realizează
raportul de
calitate

Întocmirea
raportului de
calitate :
-in baza tipologiei
defectelor
-in functie de
eșantionul
controlat
-specificând
numele
articolului, data
execuției
controlului și
numărul comenzii

Problematizarea

lucru, catalog de
defecte, mostre de
acceptabilitate,
specificităţile
comenzii
instrucţiuni
speciale de lucru
(mod operativ
specific postului
de lucru).;
Volan îmbrăcat.

Teorie
Expunere
Conversaţie
Exemplificarea
Analiza

Suport de curs
Cărţi, reviste de
specialitate,
Tipizate.

Practică
Conversaţie
Exercițiupractic/
activitate
practică
Problematizarea

Rapoarte de
calitate

realizate , în
conformitate cu
cerințele de
calitate
-capacitatea de a
enumera
cerințele de
calitate conform
documentației
de specialitate și
cerințelor
clientului;
-săexplice
5
importanța
realizării
rapoartelor de
calitate;
-să compare mai
multe tipuri de
rapoarte.
-să efectueze cu
responsabilitate
verificarea
produselor
obținute ;
-să întocmească
raportul de
calitate.

5

