Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare
Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Confecţioner textil

Domeniul: Industria uşoară, a pielăriei şi încălţămintei

Bucureşti 1997

Unitatea pilot:
S.C. Tricodava S.A., Bucureşti
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Florin Teodorescu Hatmanu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Magdalena Pascu, inginer, S.C. Tricodava S.A., Bucureşti
Maria Stan, tehnician, S.C. Tricodava S.A., Bucureşti
Referenţi de specialitate:
Spiridon Profireanu, inginer, TricoPrompt SA, Bucureşti
Maria Ghiţă, inginer, TricoPrompt SA, Bucureşti
Standard aprobat COSA la data de 26-06-1997

Cod COSA: K - 108
© copyright 1997 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.

Confecţioner textil
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe generale la locul de muncă

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

Producţie

Aplicarea procedurilor de calitate
Controlul operaţiei de confecţionare
Curăţirea utilajului
Efectuarea operaţiei de confecţionare
Predarea produselor
Pregătirea operaţiei de confecţionare

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
membri 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. Asista la definirea rolurilor specifice şi a responsabilitatilor pentru
prestarea cu succes a activităţii.
2.1. Prelucreaza în mod optim informatii şi face sugestii pentru a
contribui la planificarea activitatii şi a proceselor asociate.
2.2. Pregateşte şi aprovizioneaza locul de munca în mod corespunzator
asigurării productivităţii maxime.
3.1. Foloseşte forme de comunicare adecvate activitatii.
3.2. Acorda asistenta la desfaşurarea activitatii, când este necesar.
3.3. Contribuie la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4. Prestează munca individuală sau un grup, în funcţie de specificul ei.

4. Acţionează pe căi specifice.

3.5. Face sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii în cadrul echipei.
4.1. Îşi asuma individual responsabilitatea pentru strângerea datelor
necesare analizei ocupationale.
4.2. Colecteaza, structureaza şi introduce datele necesare procesului de
îmbunătăţire a îndeplinirii sarcinilor.
4.3. Actioneaza în mod specific şi propune întregului colectiv acele
actiuni care au dus la îmbunatatirea desfaşurarii procesului de munca.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la locurile de lucru care presupun munca în echipă.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
criterii de realizare;
proceduri specifice;
metode de comunicare.

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. Îşi desfaşoara munca în siguranta şi în
acord cu specificul fabricii şi cu prevederile legislatiei.
1.2. Întelege şi demonstreaza în activitatea cotidiana responsabilitatile şi
sarcinile pe care le are.
1.3. Foloseşte şi depoziteaza echipamentul de protectie, conform
specificului locului de muncă
1.4. Efectuează toate operaţiile manuale, în conformitate cu cerinţele
legale şi cu normele nationale de protectie a muncii .

2. Raportează pericolul care apare la
locul de muncă

1.5. Participa la instruirea periodica privind normativele şi legislatia
referitoare la protectia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
2.1. Identifică pericolele care apar la locul de muncă în timpul muncii .

2.2. Raportează pericolele identificate persoanei competente să ia
măsuri, conform instrucţiunilor .
3. Respectă procedurile de urgenţă şi de 3.1. Contactează serviciile de urgenţă corespunzătoare în cazul unui
evacuare
accident semnalat.
3.2. Întelege şi aplica procedurile de urgenta şi evacuare, atunci când este
nevoie.
3.3 Respectă întocmai planul de evacuare a fabricii în caz de urgenţă .
Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la toate locurile de muncă.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe de :
normative de protecţie a muncii;
proces tehnologic;
proceduri de urgenţă, pază pentru stingerea incendiilor şi calamităţi naturale;
plan de evacuare a fabricii.

Comunicarea interactivă la locul de muncă

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

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date:
discutii de la om la om, rapoarte verbale şi scrise.
1.2. Identifica şi utilizeaza surse corecte de informare.
1.3. Selecteaza şi analizeaza în mod corespunzator informatiile necesare
optimizării activităţii.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe.
1.5. Utilizeaza limbajul specific activitatii pe care o desfaşoara.
1.6. Raportează verbal sau în scris, atunci când este necesar.
1.7. Comunica atât în situatii familiare, cât şi nefamiliare, atât cu indivizi
bine cunoscuti cât şi mai putin cunoscuti.

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

1.8. Creează condiţii optime de colaborare pentru obţinerea unei eficiente
maxime a rezultatelor muncii, în relatiile de munca cu colegii şi şefii.
2.1. Cauta raspunsuri şi le ofera partenerilor de discutii.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2.3. Contribuie constructiv la îmbunătăţirea activităţilor din cadrul
procesului de producţie.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la toate locurile de muncă.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
cultură generală;
limbaj specific;
proceduri specifice;
comunicare.

Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifica cerinţele şi procedurile 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. Planifică activităţi

1.4. Verifica normativul de timp alocat şi identifica timpul necesar şi
categoria 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 are aplicabilitate la toate locurile de muncă.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe de:
cultură generală;
proces tehnologic;
elemente de normare şi salarizare a muncii.

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Înţelege şi aplică cerinţe de calitate
la locul de muncă
2. Verifică rezultatele muncii.

3 Elimină cauzele defectelor

4. Îşi asumă responsabilitatea 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 SDV 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 acestora, urmarind
înlăturarea lor.
3.1. Ia masurile necesare de eliminare a cauzelor defectelor şi de reglare a
utilajului în exploatare, cu sculele din dotare şi în limita pregatirii
profesionale.
4.1. Se preocupa continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor.
4.2. Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate la locul de munca şi se
preocupă permanent de îmbunătăţirea lor .

Gama de variabile
Unitatea este aplicabilă la toate locurile de muncă.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic de confecţionare;
documentaţie tehnică de control al calităţii, specifică domeniului;
folosire a instrumentelor de măsură şi control şi a dispozitivelor specifice domeniului.

Controlul operaţiei de confecţionare

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică cusătura

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Controlează vizual continuitatea cusăturii.
1.2. Măsoară poziţionarea tighelului pe detaliu, conform documentaţiei
tehnice.
1.3. Măsoară cu panglica metrată poziţionarea detaliilor conform cotelor
impuse de documentaţia tehnică.

2. Remediază custurile
necorespunzătoare

1.4. Taie surplusul de aţa rămasă la terminarea cusăturii, conform
documentaţiei tehnice.
2.1. Descoase cusăturile găsite necorespunzătoare în urma verificării prin
comparaţie cu datele din documentaţia tehnică.
2.2. Coase din nou detaliile, conform marcajelor date.

3. Verifică remedierile

2.3. Remediază eventualele defecte sesizate de CTC la produsul finit.
3.1. Controlează vizual cusăturile refăcute.
3.2. Compară calitatea produsului remediat cu parametrii din
documentaţia tehnică.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la locurile de muncă din domenii care implică utilizarea utilajelor de confecţionare
semiautomate şi automate.
Munca se desfăşoară pe utilaj, individual şi în echipă. Manevrele se execută manual şi / sau automatizat.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
proceduri specifice;
folosire a sculelor şi dispozitivelor specifice;
folosire a instrumentelor de măsură şi control specifice.

Curăţirea utilajului

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică necesitatea curăţirii
utilajului

2. Curăţă utilajul

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Constată vizual prezenţa scamelor.
1.2. Identifică vizual excesul de ulei de
pe maşina .
2.1. Îndepărtează scamele prin periere
sau suflare cu aer comprimat, conform instrucţiunilor de lucru.
2.2. Îndepărtează petele de ulei prin
ştergere, conform normelor de întretinere a utilajului.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la locurile de munca din domenii care implica utilizarea utilajelor de tricotare manuale,
semiautomate şi automate.
Munca se desfăşoară pe utilaj, individual . Manevrele se executa manual şi / sau automatizat.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
utilaje şi funcţionarea lor.

Efectuarea operaţiei de confecţionare

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1Stabileşte parametrii cusăturii

2. Execută cusătura

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Reglează parametrii cusăturii, conform prototipului sau
documentaţiei primite de la client.
1.2. Controlează pe un detaliu numărul de împunsături de ac pe un cm,
conform instrucţiunilor de lucru.
2.1. Extrage din pachet detaliile care se folosesc la faza respectivă,
conform documentaţiei.
2.2. Verifica detaliile, prin masurare şi suprapunere.
2.3. Marchează cotele impuse de prototip sau de documentaţia primita de
la client.
2.4. Execută cusătura, conform marcajelor făcute.

Gama de variabile
Unitatea are aplicabilitate la locurile de muncă din domenii care implică utilizarea utilajelor de confecţionare
semiautomate şi automate.
Munca se desfăşoară pe utilaj, individual şi în echipă. Manevrele se execută manual şi / sau automatizat. Mediul de
lucru este poluat fonic.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
proceduri specifice;
utilaje şi funcţionarea lor;
folosire a sculelor şi dispozitivelor specifice;
folosire a instrumentelor de măsură şi control specifice;
documentaţie tehnică de control a cusăturilor.

Predarea produselor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Predă pachetul cu produse

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Pliază fiecare secvenţa, conform instrucţiunilor de lucru.

2. Completează bonul de lucru.

1.2. Formeaza pachetul şi îl leaga, conform instructiunilor de lucru.
2.1. Completează bonul de lucru la faza executată, cu numărul de bucăţi,
conform normelor interne.
2.2. Semnează bonul de lucru pentru operaţia executată, conform
normelor interne.
2.3. Predă pachetul însoţit de bonul de lucru pentru faza următoare,
conform normelor interne.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la locurile de muncă din domenii care implică utilizarea utilajelor de confecţionare
semiautomate şi automate.
Munca se desfăşoară la masa de predare, individual şi în echipă. Manevrele se execută manual.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cunoştinţe de:
cultură generală ;
proces tehnologic;
proceduri specifice;
mod de organizare a secţiei.

Pregătirea operaţiei de confecţionare

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregăteşte utilajul

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Curăţă praful, scamele sau eventualele pete de ulei, conform
instrucţiunilor de lucru.
1.2. Verifica utilajul din punct de vedere electric şi mecanic, conform
normelor de întreţinere.
1.3. Alimenteaza maşina cu ata, la suveica (spon) şi la ac, în ton sau în
contrast cu culoarea produsului, conform documentaţiei.
1.4. Verifică cusătura, pe o bucată de material, conform instrucţiunilor de
lucru.

2. Asigură aprovizionarea locului de
muncă

1.5. Reglează cusătura conform documentaţiei, dacă este cazul.
2.1. Preia pachetul pentru confecţionat, împreună cu auxiliarele necesare,
conform instrucţiunilor de lucru.
2.2. Verifică dacă conţinutul pachetului este conform cu bonul de lucru.

Gama de variabile

Unitatea are aplicabilitate la locurile de muncă din domenii care implică utilizarea utilajelor de confecţionare
semiautomate şi automate.
Munca se desfăşoară pe utilaj, individual. Manevrele se execută manual şi / sau automatizat. Mediul de lucru este
poluat fonic.
Ghid pentru evaluare
Sunt necesare cunoştinţe de:
proces tehnologic;
proceduri specifice;
utilaje şi funcţionarea lor;
folosire a sculelor şi dispozitivelor specifice;
folosire a instrumentelor de măsură şi control specifice;
documentaţie tehnică de control a cusăturilor.

