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Tehnician optometrist

Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia de tehnician optometrist constă în examinarea pacienţilor cu acuitate vizuală deficitară, prescrierea şi
montarea ochelarilor de corecţie şi a lentilelor de contact, acordarea consultaţiilor cu privire la utilizarea acestora,
asigurând întreţinerea echipamentelor necesare exercitării ocupaţiei.
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UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Fundamentale

Comunicarea cu clienţii
Perfecţionarea profesională

Generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi PSI
Asigurarea cu materii prime şi piese optice
Asigurarea dotării tehnice a unităţii
Întreţinerea echipamentelor şi a dispozitivelor din
dotare
Organizarea locului de muncă
Promovarea imaginii unităţii
Planificarea activităţii
Vânzarea produselor şi serviciilor către client

Specifice

Efectuarea de măsurători optice pentru lentile
Efectuarea măsurătorilor de ametropie şi astigmatism
cornean
Finisarea lentilelor
Instruirea şi consilierea clienţilor în utilizarea
tehnicilor de corecţie cu lentile
Montarea lentilelor
Oferirea consultaţiilor oftalmologice primare

Comunicarea cu clienţii
Descriere
Unitatea se referă la competenţele opticianului de a comunica cu clienţii atunci când desfăşoară
activitate comercială / servicii / prestaţii
ELEMENTE DE COMPETENŢÂ

CRITERII DE REALIZARE
© COSA 2001 Toate drepturile rezervate. pag. 4 din 37

1. Întâmpină clienţii

1.1. Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea /
ieşirea din unitate.
1.2. Clienţii sunt salutaţi cu respect în conformitate cu
regulile şi normele de conduită.

2. Identifică cerinţele
clienţilor

2.1. Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui
limbaj adaptat pentru transmiterea şi primirea corectă şi
fidelă a informaţiilor
2.2. Clientul este ascultat încurajându-se libera exprimare
a opiniilor pentru obţinerea de informaţii relevante
scopului urmărit

3. Furnizează informaţii
clienţilor

3.1. Informaţiile sunt furnizate prin utilizarea unui limbaj
general şi de specialitate adecvat clienţilor.
3.2. Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund
solicitării clienţilor, iar dificultăţile de comunicare sunt
înlăturate cu calm şi diplomaţie.
3.3. Divergenţele cu clienţii, opiniile şi sesizările acestora
sunt. comunicate operativ şefului direct pentru rezolvarea
lor cu promptitudine în vederea satisfacerii exigenţelor
clienţilor.

Gama de variabile
Unitatea se aplica ocupaţiilor optician medical şi tehnician optometrist
Important pentru relaţia cu beneficiarii este necesitatea de a răspunde în mod adaptat diferitelor
cerinţe ale clienţilor şi de a ajusta informaţiile conform tipului de clienţi prin folosirea unor
mijloace adecvate.
Clienţi:
Pacienţi cu probleme oftalmologice care au nevoie de ochelari
Producători de aparatură optico-medicală
Producători de echipamente fotografice
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe:
limbaj de specialitate
Atitudini / Aptitudini
deschidere
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capacitate de comunicare eficientă
flexibilitate
politeţe
solicitudine
La evaluare se vor urmări modul în care este întâmpinat clientul, limbajul folosit şi adecvarea lui în
funcţie de client, folosirea unui limbaj general, modul în care înlătură dificultăţile (cu calm, respect,
promptitudine), sesizarea la timp a divergenţelor astfel încât şeful direct să le poată înlătura la timp.

© COSA 2001 Toate drepturile rezervate. pag. 6 din 37

Perfecţionarea profesională
Descriere
Unitatea se referă la activitatea de perfecţionare şi autoperfecţionarea profesională care să asigure
cunoaşterea şi aplicarea noutăţilor din domeniul de activitate.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

1. Identifică nevoile de
instruire

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Nivelul propriu de pregătire profesională este evaluat
corect.
1.2.Necesarul de instruire este identificat corect în
conformitate cu cerinţele din domeniul de activitate.

2. Participă la pregătire /
instruire

2.1. Forma de pregătire este aleasă cu atenţie în sensul
asigurării eficienţei pregătirii.
2.2. Forma de pregătire este aleasă cu obiectivitate în
corelare cu posibilităţile existente
2.3. Instruirea este eficientă în sensul însuşirii în timp
optim a cunoştinţelor necesare.
2.4. Instruirea este completă astfel încât să se asigure
nivelul de pregătire profesională solicitat la nivelul
organizaţiilor profesionale.

Gama de variabile
Unitatea se aplică opticienilor care realizează produse optice, opticienilor din montaj şi
tehnicienilor optometrişti
Forme de pregătire
- cursuri
- module specifice de formare
Ghid pentru evaluare
Atitudini /Aptitudini
capacitate de autoevaluare corectă
capacitatea de asimilare de noi cunoştinţe
Se vor urmări achiziţiile în plan teoretic ale cursanţilor precum şi dezvoltarea unor abilităţi de
manipulare şi efectuare a operaţiilor implicate în fluxul tehnologic de realizare a produselor optice,
inclusiv de utilizare a echipamentelor noi.
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Aplicarea NPM şi NPSI
Descriere
Unitatea se referă la competenţele privind aplicarea şi respectarea NPM şi PSI în activităţile
desfăşurate la locul de muncă.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplică normele de protecţie a
muncii

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Legislaţia şi normele de protecţie a muncii sunt
însuşite în conformitate cu specificul locului de muncă.
1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este utilizat
corect.
1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în
condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare.
1.4. Însuşirea clară şi corectă a procedurilor de protecţie
a muncii este asigurată prin participarea la instructajul
periodic.
1.5.Activitatea specifică este desfăşurată cu respectarea
permanentă a normelor de protecţie a muncii.

2. Aplică normele de pază şi stingere
a incendiilor

2.1. Lucrul este efectuat în condiţii de securitate şi în
conformitate cu normele PSI în vigoare.
2.2. Procedurile de pază şi stingere a incendiilor sunt
însuşite prin instructaje periodice şi prin aplicaţii practice.
2.3.Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare
sunt utilizate cu rapiditate şi eficienţă pentru limitarea
pericolelor.

3. Raportează pericolele care apar la
locul de muncă

3.1.Pericolele sunt identificate cu discernământ pentru a fi
raportate persoanei abilitate conform normelor interne.
3.2.Starea echipamentelor de protecţie şi stingere a
incendiilor este verificată şi raportată persoanei abilitate
conform procedurilor interne.

4.Aplică procedurile de urgenţă şi
evacuare

4.1. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu
promptitudine a persoanei abilitate conform procedurilor
interne şi normelor în vigoare.
4.2. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate cu
rapiditate, corectitudine şi luciditate, respectând
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procedurile interne.
4.3 Primul ajutor este acordat cu promptitudine în
conformitate cu tipul accidentului.
Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical şi tehnician optometrist
Echipamentul de protecţie: specific locului de muncă
Echipamente şi materiale de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi,
furtunuri etc.
Truse de prim ajutor: feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente etc.
Sistem de avertizare: sonor, luminos, comunicativ.
Ghid pentru evaluare
Competenţele vor fi demonstrate în asociere cu îndeplinirea sarcinilor specifice ocupaţiei
Cunoştinţele se referă la :
normele de protecţie a muncii, de pază şi stingere a incendiilor specifice activităţii
echipamentul de protecţie şi modul de utilizare şi întreţinere al acestuia
lista obiectelor interzise în atelierul optic
sistemele de avertizare, de amplasare a punctelor pentru pază şi stingere a incendiilor, a modului de
folosire a lor
acordarea primului ajutor.
Atitudini /Aptitudini
responsabilitate şi rigurozitate în cunoaşterea şi respectarea normelor PM şi PSI
atenţie distributivă pentru prevenirea pericolelor sau luarea deciziilor în caz de urgenţă
putere de concentrare
promptitudinea reacţiilor
La evaluare se va urmări:
corectitudinea cu care respectă normele de protecţie a muncii, de pază şi stingerea incendiilor
corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident;
capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute.
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Asigurarea cu materii prime şi piese optice
Descriere
Unitatea se referă la competenţele privind asigurarea locului de muncă cu materii prime materiale
auxiliare şi piese optice necesare realizării activităţii.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabileşte necesarul de materii
prime şi piese optice

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Materia primă este stabilită în funcţie de lucrările
efectuate în unitate.
1.2. Materia primă este stabilită în funcţie de standardele
de performanţă cerute de etalonul corelativ obiectivelor.
1.3. Necesarul de materii prime este stabilit pe faze de
lucru şi se încadrează în normele de consum.
1.4.Necesarul de aprovizionat ţine cont de marja de
rebuturi semnalate şi de pierderile tehnologice.

2. Întocmeşte lista de comandă

2.1. Lista de comandă către furnizor se efectuează pe baza
indexului complet de materii prime.
2.2. Lista se întocmeşte având în vedere etapele de
prelucrare şi specificaţii ale potenţialilor furnizori
identificaţi.
2.3.Lista de comandă este validată in urma confirmării
furnizorului asupra posibilităţilor de aprovizionare cu
materii prime specifice.

3. Recepţionează materiile prime şi
produsele optice

3.1. Recepţia materiilor prime şi a produselor optice se
realizează conform graficelor de execuţie.
3.2. Documentele privind materiile prime sunt arhivate şi
înregistrate în registrul de comandă in funcţie de calitate
şi de cantităţile comandate.
3.3. Materia primă este recepţionată conform succesiunii
fazelor de lucru.
3.4. Produsul optic şi montajul sunt orientate către
recepţie pentru a fi supuse controlului tehnic de calitate,
atât în prima etapă de verificare cît şi în verificarea
ulterioară refacerii rebuturilor.
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4. Depozitează şi manipulează
materiile prime şi materialele

4.1. Materiile prime şi materialele sunt depozitate în
condiţii tehnice speciale prevăzute pentru fiecare
categorie.
4.2. Manipularea materiilor prime se efectuează numai în
condiţii de protecţie prevăzute de normele etalon în
funcţie de tipul acestora.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical şi tehnician optometrist.
MATERII PRIME:
Sticla optica organica si anorganica
Sticla brută / blocuri de sticlă cu duritate şi densitate diferite
Lentile adaptate (la temperatură şi şocuri)
Preslinguri (lentile brute)
DK4, RC2, RC4, RC6
Sticla color.
ABRAZIVI:
Oxid de ceriu
Acetonă
Abrazivi granulaţi (400, 600)
LUBRIFIANŢI:
Eter
Acetonă
Alcool etilic
Neofalină
PROTECŢIE
Peliculă antireflex - AR sau QAR
MATERIALE:
Vată hidrofilă
Beţişoare speciale din lemn de tei
Piese optice
LENTILE:
convergente
plan concave
plan convexe
divergenţe
biconvexe
biconcave
lentile progresive
lentile de contact
DOCUMENTE:
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listă de comandă
intrări
ieşiri
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
calităţile şi caracteristicile materialelor şi pieselor optice;
normele de consum pentru fiecare tip de lucrare;
cunoştinţe despre firme producătoare şi furnizoare de materii prime şi materiale,
condiţii de manipulare şi depozitare;
Atitudini/Aptitudini:
atenţie
responsabilitate
corectitudine
capacitate decizie
spirit de observaţie
La evaluare se va urmări:
Solicitarea corectă a materiei prime către depozitele de aprovizionare
Solicitarea validă a materiei prime în concordanţă cu cerinţele planului de comandă.
Identificarea surselor de procurare care să asigure raportul optim preţ-calitate
Întocmirea listei de comandă ţinându-se cont de etapele de prelucrare.
Stabilirea corectă a necesarului de materii prime, avându-se în vedere marjele de consum pentru
rebuturi şi recuperări;
Manipularea materiei prime în condiţii de protecţie.
Depozitarea corespunzătoare conform cerinţelor de securitate şi protecţie.
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Asigurarea dotării tehnice a unităţii
Descriere
Unitatea se referă la competenţele tehnicianului optometrist privind dotarea cu echipamente a
unităţilor de optică medicală în vederea realizării de măsurători specifice şi corecţii ale capacităţii
de acuitate vizuală a clienţilor.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică tipul de echipament

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Echipamentele necesare sunt stabilite corect în
funcţie de activităţile şi oferta de servicii care se pot
desfăşura în unitate
1.2.Tipul echipamentului este ales atent în raport cu
standardele de performanţă cerute de destinaţia
măsurătorilor şi cu oferta pieţei

2. Întocmeşte specificaţia tehnică

2.1. Lista de dotare întocmită riguros cuprinde
indexul complet de echipamente necesare
2.2.Secificaţia tehnică este completă, permiţând
identificarea corectă a echipamentelor şi a
potenţialilor furnizori.
2.3.Lista însoţeşte documentaţia de comandă în urma
confirmării furnizorilor şi are menţiuni corecte
privind cerinţe metrologice, de precizie şi calitate.

3.Recepţionează echipamentul

3.1. Echipamentele sunt recepţionate atent conform
comenzii şi a instrucţiunilor din specificaţiile tehnice
care însoţesc produsele.
3.2. Documentele care însoţesc livrările de
echipamente sunt înregistrate şi se arhivate conform
reglementărilor
3.3.Echipamentele şi componentele lor sunt supuse
riguros controlului tehnic de calitate atât la livrare cât
şi după instalarea în spaţiile stabilite identificând
eventualele neconformităţi cu specificaţia tehnică.
3.4. Neconformităţile echipamentelor cu specificaţia
din comandă sunt sesizate conform reglementărilor
locului de muncă.

Gama de variabile
ECHIPAMENTE
Autorefractometru
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Biomicroscop
Foropter
Proiector
Trusă lentile
Ortotip
Pupilmetru
Teste
Trusă lentile de contact
Scaun pacient
Dioptimetru
Masă de lucru
DOCUMENTE
liste de comandă
registru intrări, ieşiri
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la :
caracteristicile tehnice ale echipamentelor după destinaţie
normele metrologice şi de calitate ale fiecărui tip de echipament
cunoştinţe despre furnizori şi criteriile optime de alegere a acestora
Atitudini/Aptitudini:
capacitate de analiză
capacitate de evaluare
capacitate de investigare
capacitate de argumentare
atenţie
responsabilitate
corectitudine
La evaluare se va urmări:
Întocmirea corectă a listei de echipamente (specificaţii tehnice corecte şi complete şi conforme cu
necesităţile centrului)
Identificarea potenţialilor furnizori care să sigure un raport optim preţ - calitate
Argumentarea corectă a specificaţiei tehnice întocmite
Solicitarea către furnizori într-un limbaj profesional specific
Recepţionarea şi testarea atentă a echipamentelor cu respectarea normelor metrologice şi de
protecţie
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Întreţinerea echipamentelor şi a dispozitivelor din dotare
Descriere
Unitatea se referă la competenţele tehnicianului optometrist privind verificarea, întreţinerea şi
asigurarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor pentru realizarea de măsurători dioptrice ale
ochiului şi ale lentilelor de corecţie.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Identifică starea tehnică a
echipamentelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Starea de funcţionare a echipamentelor şi
dispozitivelor este stabilită corect printr-o verificare
atentă şi periodică a acestora, conform normelor din
cartea tehnică şi celor metrologice;
1.2.Reglajele efectuate înaintea începerii activităţii
zilnice cu echipamentele şi dispozitivele din dotare
oferă o diagnoză a duratelor de folosire şi întrerupere

2.Reglează şi remediază
echipamentele

2.1.Echipamentele sunt reglate în funcţie de etapele de
lucru
2.2. Reglarea atentă şi corectă asigură adaptarea
echipamentelor şi a dispozitivelor la cerinţele tipurilor
de măsuri şi operaţii de lucru
2.3. Reglările semnalează disfuncţionalităţile, care
astfel sesizate oferă o intervenţie promptă pentru
remediere
2.4. Reglările şi remedierile se fac încât să asigure
precizia corectă în operaţiile cu echipamentele şi
dispozitivele existente
2.5.Reglările şi depanările se fac utilizând corect
dispozitivele şi AMC-urile din dotare.

3. Asigură remedierea defectelor
majore de către unităţile de service

3.1. Defectele majore sunt sesizate cu promptitudine
unităţilor de service pentru remediere
3.2. Piesele şi subansamblurile defecte sunt identificate
cu atenţie şi înlocuirea lor asigură funcţionarea
echipamentelor la parametri optimi, conform
specificaţiilor tehnice/metrologice

Gama de variabile
ECHIPAMENTE
Autorefractometru
Ceas comparator
Foropter
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Proiector
Ortotip
Maşină automată
Dioptimetru
Dispozitive şi AMC-uri
Trusă şurubelniţe
Trusă chei
Multimetre
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
principii şi parametri de funcţionare corectă a echipamentelor şi dispozitivelor
cunoaşterea procedurilor de constatare a defectelor
instrucţiuni de folosire şi măsurare cu AMC-uri
gama de defecţiuni funcţie de posibilităţile de remediere în unitate sau prin service-uri specializate
Aptitudini / Atitudini
capacitate de analiză şi comparaţie
capacităţi de interpretare a observaţiilor constatate
capacităţi de decizie
asumare responsabilă
atenţie
promptitudine
siguranţă
La evaluare se va urmări:
precizia şi corectitudinea în efectuarea reglajelor care dovedesc funcţionarea în parametri optimi a
echipamentelor şi dispozitivelor
respectarea procedurii de diagnosticare a defecţiunilor şi corectitudinea diagnosticării
moduri şi tipuri de intervenţie în realizarea remedierilor posibile în unitate
modul în care verifică funcţionarea şi parametri echipamentelor remediate
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Organizarea locului de muncă
Descriere
Unitatea se referă la asigurarea, menţinerea şi optimizare a condiţiilor de lucru pentru înscrierea în
termenii maximi de calitate şi randament în vederea obţinerii unui produs performant.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigură condiţii ergonomice de
lucru

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Ambientul de lucru este organizat cu atenţie în
sensul asigurării spaţiilor cu destinaţii specifice şi
asigurării condiţiilor de confort.
1.2. Condiţiile ergonomice de lucru sunt ajustate
conform criteriilor de depozitare şi aprovizionare.
1.3. Este prevăzut un nivel optim de luminozitate necesar
aprecierii corecte a parametrilor măsuraţi.
1.4.Igiena este menţinută permanent pentru evitarea
contaminării în timpul fluxului tehnologic cu impurităţi şi
purtare de echipament de protecţie.

2. Asigură condiţiile tehnice de lucru 2.1. Sculele şi dispozitivele de verificare sunt organizate
cronologic sau în funcţie de gradul de utilitate în fluxul
tehnologic.
2.2. Aparatele de măsură şi control sunt dispuse pentru a
asigura rapiditate în participarea la fluxul tehnologic.
2.3. Perimetrul individual şi al echipelor de lucru este
dispus la distanţe optime de lucru conform succesiunii
etapelor din fluxul tehnologic.
Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical si tehnician optometrist.
CONDIŢII ERGONOMICE:
Luminozitate optimă
Temperatură cu fluctuaţii foarte mici (constantă)
Se şterge praful
Sunt interzise plantele
Etanşeitate: chituri la geam, rame speciale
Vestimentaţie specială: halate, papuci
Se evită circulaţia
CONDIŢII TEHNICE:
Banc cu tapiţerie, pânză sau finet
Spaţii adecvate între maşini/echipamente
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Control permanent al igienei maşinilor/echipamentelor
Depozitare:
plicuri speciale
foiţe de ţigară pentru ambalaj
temperaturi speciale de depozitare
Pentru montaje speciale:
se utilizează un hol de decontaminare
se controlează şi reglează umiditatea
PROTECŢIE:
ochelari de protecţie
halat
papuci
păr scurt sau dacă este lung strâns şi acoperit
împământarea echipamentelor.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la :
elemente de organizare a condiţiilor ergonomice de lucru
elemente de asigurare a condiţiilor tehnice de lucru
condiţii de desfăşurare a procedurilor de montaj
Atitudini/Aptitudini:
atenţie
responsabilitate
flexibilitate
corectitudine
capacitate de analiză.
La evaluare se va urmări:
menţinerea unui grad optim de luminozitate
modul in care se semnalează neîndeplinirea unor condiţii ergonomice şi se iau măsuri pentru
remediere.
menţinerea în permanenţă a igienei atât prin controlul maşinilor cît şi al ambientului.
utilizarea corectă a vestimentaţiei specifice.
respectarea condiţiilor de depozitare impuse
organizarea confortabilă a locului de muncă pentru manipulare eficientă
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Promovarea imaginii unităţii
Descriere
Unitatea se referă la activitatea de promovare a imaginii unităţii, la metodele şi căile de informare a
clienţilor asupra valorilor cultivate de unitate privind calitatea produselor şi a standardelor la care se
ridică prestarea serviciilor
către client.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Alege metodele şi căile de
promovare

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Metodele de promovare sunt adaptate tipului de
produse şi servicii pe care le prestează unitatea;
1.2 Metodele de promovare sunt stabilite în conformitate
cu gradul de comprehensibilitate al grupului ţintă;
1.3 Modul de promovare este stabilit în funcţie de
posibilitatea de transmitere a celor mai importante
informaţii privind performanţele produsului optic;
1.4 Metodele de promovare sunt stabilite în conformitate
cu exigenţele instanţelor abilitate şi a politicilor de
sănătate publică;
1.5 Căile de promovare sunt selectate în funcţie de
cantitatea de informaţie pe care o poate transmite în timp
optim;
1.6.Căile de promovare trebuie să răspundă criteriilor de
eficienţă şi eficacitate in sensul informării corecte şi
complete a clienţilor la costuri minime.

2.Realizează activităţi de promovare

2.1 Activităţile de promovare se desfăşoară în funcţie de
obiectivele pe care le are unitatea şi utilizând mijloacele
de promovare impuse de aceasta.
2.2 Activităţile de promovare se corespund exigenţelor
clienţilor.
2.3 Activităţile de promovare se stabilesc adaptat faţă de
condiţiile formale şi informale de derulare( antrenează
întreaga reţea de resurse umane a unităţii care va utiliza
metodele stabilite la care se asociază şi alte situaţii care
implică imaginea unităţii).
2.4 Activitatea de promovare se desfăşoară continuu prin
calitatea produselor si serviciilor oferite clienţilor, a
relaţiilor cu beneficiarii precum şi prin iniţierea
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periodică de campanii promoţionale.
Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor - optician medical şi tehnician optometrist
MIJLOACE GRAFICE:
pliante
afişe
broşuri
PROMOVARE PRIN PRODUS
Calitate
Eficienţă - se realizează un produs performant la parametrii prevăzuţi.
Eficacitate - se încadrează în limita costurilor prevăzute
CAMPANII PROMOŢIONALE
Este implicată întreaga echipă
Este implicată numai o parte din echipă
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
modalităţi de comunicare eficientă a informaţiei
modalităţi pentru o dispersie cât mai mare a informaţiei;
Atitudini /Aptitudini
Capacitate de comunicare
Flexibilitate
Deschidere
Tact
Diplomaţie
Capacitate de analiză
La evaluare se va urmări:
adecvarea metodelor pentru a asigura o dispersie cât mai mare a informaţiei
informaţiile oferite sunt în conformitate cu interesele atelierului de optică;
promovarea continuă a imaginii unităţii prin calitatea produselor şi serviciilor oferite
menţinerea în permanenţă o unei bune relaţii cu clienţii
promptitudinea şi corectitudinea cu care clienţii sunt orientaţi către servicii care le pot satisface
cel mai bine nevoile;
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Planificarea activităţii
Descriere
Unitatea se referă în special la planificarea activităţii proprii, dar are aplicabilitate şi în cazul
lucrului în echipă.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică obiectivele

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Documentaţia este analizată cu atenţie indicând
concordanţa cu posibilităţile tehnice de realizare.
1.2.Etapele de realizare a obiectivelor sunt identificate în
funcţie de tipul lucrării şi termenul final.

2. Stabileşte şi alocă resursele

2.1. Resursele de materiale sunt stabilite corect în funcţie
de tipul lucrării
2.2.Timpul necesar fiecărei etape este stabilit pentru
încadrarea în termenul final.

3. Planifică activităţile

3.1.Planificarea este efectuată având în vedere
eventualele situaţii neprevăzute, pentru încadrarea în
termenul final.
3.2. Planificarea succesiunii fazelor de lucru este făcută în
funcţie de tipul lucrării.
3.3. Planificarea necesarului de materiale pe faze de lucru
este realizată pentru încadrarea în normele de consum.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical si tehnician optometrist.
Activităţi:
procurarea materiei prime
întreţinere echipamente
comenzi către furnizori
măsurători şi realizare comenzi
supunerea produselor avizului tehnic CTC
vizite pe teren
perfecţionare
Ghid pentru evaluare
Atitudini /Aptitudini
siguranţa în decizii
responsabilitate pentru planificările făcute
atenţie
îndemânare
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Cunoştinţe necesare
sarcinile de îndeplinit
noţiuni de normare a timpului
cunoştinţe de planificare a activităţii proprii
La evaluare se va urmări:
capacitatea de analiză a sarcinilor de realizat,
evaluarea corectă a complexităţii activităţilor a şi timpului necesar realizării acestora,
flexibilitatea de a introduce modificări într-un program deja stabilit şi adaptarea acestuia la situaţii
neprevăzute.
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Vânzarea produselor şi serviciilor către clienţi
Descriere
Activitatea se referă la competenţele necesare în activităţile de vânzare a serviciilor şi produselor
optice către clienţi.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Analizează solicitările clienţilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Coordonatele piesei optice sunt stabilite cu precizie
după decodificarea corectă a informaţiilor din comandă.
1.2. Răspunsul privind posibilitatea de satisfacere a
tuturor solicitărilor clienţilor este stabilit cu obiectivitate
după o analiză în detaliu a acestora.
1.3. Informaţiile din solicitările clientului sunt clasate în
proceduri de montaj specifice şi activităţi de realizare a
piesei optice.
1.4.Informaţiile neclare sunt supuse unei analize de
specialitate astfel încât codificarea nu lasă loc unei erori
de interpretare iar informaţiile obţinute sunt relevante şi
corespund normelor în vigoare.

2. Preia şi predă comenzile

2.1 Comanda este preluată şi înregistrată corect într-un
registru de evidenţă conform procedurilor.
2.2 Comanda este pusă la dispoziţia tuturor specialiştilor
implicaţi în realizarea produsului optic.
2.3 Comanda predată răspunde cerinţelor normelor
tehnice şi de calitate.
2.4 Predarea este legitimată de existenţa avizelor
controlului tehnic de calitate şi de acordul beneficiarului;
2.5 Predarea se realizează conform graficului de execuţie
stabilit cu beneficiarul, este însoţită de bon, chitanţa de
comandă şi menţionată în registrul de comenzi.
2.6.Documentele de plată sunt întocmite conform tarifelor
în vigoare şi metodologiei specifice

3. Oferă indicaţii de specialitate

3.1. Informaţiile despre caracteristicile produsului optic
sunt furnizate cu promptitudine şi profesionalism.
3.2. Produsul final performant este obţinut pe baza
realizării unui montaj (ramă) adecvat.
3.3. Informaţiile pe care le furnizează răspund solicitărilor
clientului.
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3.4. Indicaţiile pe care le transmite privesc performanţele
materiilor prime, metodele utilizează pentru realizarea
produsului optic şi a montajului.
3.5 Indicaţiile oferite sunt alese în funcţie de exploatarea
optimă a anumitor dispozitive optice.
3.6.Recomandările pe care le face beneficiarului sunt în
conformitate cu indicatorii de sănătate prescrişi de
instituţiile abilitate.
4.Furnizează informaţii către clienţi

4.1.Informaţiile oferite sunt corecte, complete şi
corespund solicitărilor clienţilor.
4.2. Forma de transmitere a informaţiei este aleasă în
funcţie de complexitatea informaţiei iar limbajul este
accesibil clientului.
4.3. Informaţiile oferite clienţilor evidenţiază noutăţile
privind materialele şi tehnologiile utilizate în domeniu
precum şi indicaţiile / contraindicaţiile în folosirea
acestora.
4.5.Necesarul de informaţii este identificat în funcţie de
recomandările cu privire la investigaţiile oftalmologice
sau de altă natură sunt în conformitate cu exigenţele
diagnostice validate.
4.6. Divergenţele cu clienţii, opiniile şi sesizările acestora
sunt comunicate operativ şefului direct pentru rezolvarea
lor cu promptitudine în vederea satisfacerii exigenţelor
clienţilor.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical şi tehnician optometrist.
DOCUMENTE:
reţeta oftalmologică
nota de comandă pentru altă ramă
caiet de reclamaţii
chitanţier
registru de comenzi
INFORMAŢII
despre reţeta oftalmologică
despre procedurile de montaj
despre domeniul opticii
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despre alte servicii
despre calităţile şi performanţele materiei prime
despre durata realizării montajului
despre noi materiale performante
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
analizarea documentelor de solicitare a unui produs
modul de întocmire a documentelor specifice
modul de arhivare a documentelor
formarea preţurilor şi tarifelor
întocmirea documentelor de plată;
indicatorii de sănătate promovaţi de instituţiile abilitate;
gama serviciilor oferite de unitate;
noutăţile din domeniu (materiale, tehnologii).
Aptitudini / Atitudini
atenţie
promptitudine
siguranţă
responsabilitate
îndemânare
La evaluare se va urmări:
decodificarea corectă a informaţiilor din comandă, conform limbajului tehnic de prescriere
stabilirea corectă a termenelor de realizare a comenzilor;
modul în care se oferă informaţiile privind calitatea şi parametrii produsului optic şi ai montajului;
semnalizarea corectă a eventualelor neconcordanţe din comanda oftalmologică;
completarea corectă a documentelor de plată;
înregistrarea corectă a tuturor solicitărilor în registrul de comandă, precizarea cu exactitate tuturor
informaţiile privind respectiva comandă;
predarea comenzilor la data stabilită;
oferirea de informaţii despre noile materiale şi tehnologii;
semnalizarea cu promptitudine a divergenţelor cu clienţii şi soluţionarea acestora cu tact şi
diplomaţie.
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Efectuarea de măsurători optice pentru lentile
Descriere
Unitatea se referă la realizarea măsurătorilor optice necesare în producerea unor lentile performante
şi în montarea unor ansamble corespunzătoare parametrilor din planul tehnic.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Alege şi reglează dispozitivele de
măsurare

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Dispozitivele de măsurare sunt alese în funcţie de
ansamblele din fişa de comandă.
1.2 Alegerea se realizează conform preciziei cerute de
parametrii măsuraţi .
1.3.Reglarea este realizată pe baza lentilei standard care
reprezintă etalonul aparatului respectiv.

2. Efectuează măsurători optice

2.1. Măsurătorile pentru stabilirea corectă a distanţei
interpupilare se fac astfel încât distanţa dintre centrii
oculari să fie corespunzătoare centrului lentilelor şi
prescripţiilor medicale;
2.2. Măsurătorile pentru stabilirea corectă a
caracteristicilor constructive ale lentilei sunt realizate
comparativ cu prescripţia medicală.
2.3. Parametrii montajului sunt măsuraţi şi corelaţi cu
precizie pe baza indicaţiilor planului tehnic.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical si tehnician optometrist.
Măsurători optice: distanţa interpupilară, puterea dioptrică, puterea de refracţie.
INSTALAŢII:
Banc optic
DISPOZITIVE DE MĂSURARE
frontifocometru
dioptimetru
ceas comparator pentru măsurarea razelor lentilelor
şubler cu afişaj electronic pentru diametre
lentila etalon
aparat pentru observarea impurităţilor de pe lentilă
riglă fir de păr pentru măsurarea planeităţii lentilei
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la :
diferite clasificări ale dispozitivelor de măsurare
performanţele echipamentelor specifice;
parametrii de montaj ai lentilelor;
parametrii optici ai lentilelor
Atitudini/Aptitudini:
capacitate corelare diagnostic cu puterea dioptrică a lentilei
capacitate de identificare a metodelor adecvate de verificare a distanţelor interpupilare
capacitate de analiză şi evaluare
capacitate de interpretare
responsabilitate
atenţie.
La evaluare se va urmări :
desfăşurarea corectă a etapelor din fluxul tehnologic;
operarea corectă conform protocolului.
identificarea corectă a distanţei interpupilare
stabilirea corectă a acurateţei lentilei
stabilirea corectă a focalei lentilei
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Efectuarea măsurătorilor de ametropie sferică şi astigmatism cornean
Descriere
Unitatea se referă la competenţa tehnicianului optometrist privind efectuarea măsurătorilor de
identificare a ametropiilor sferice, a astigmatismului cornean şi stabilirea caracteristicilor specifice
pentru ochelarii de corecţie sau după caz lentile de contact.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică măsurătorile şi
aparatura necesară

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Aparatele de măsură sunt alese funcţie de destinaţia
măsurătorii.
1.2.Echipamentele sunt reglate corect funcţie de tipul
măsurătorii şi precizia acesteia.
1.3.Măsurătorile sunt stabilite cu atenţie în ordinea
determinată de incapacităţile de vedere, factorii fizici şi
psihici observaţi.
1.4.Condiţiile tehnice pentru efectuarea măsurătorilor
sunt asigurate conform normelor.

2. Efectuează măsurători de
ametropie sferică şi astigmatism
cornean

2.1. Măsurătorile pentru stabilirea caracteristicilor
vederii la distanţă se realizează în raport de acuitatea
vizuală corect stabilită
2.2.Rezultatul
măsurătorilor
concluzionează
corectitudine starea de ametropie şi astigmatism.

cu

2.3. Măsurătorile se efectuează comparativ cu
capacitatea de observare a testelor specifice, după caz, şi
pentru vederea de aproape
2.4. Necesitatea dilatării pupilei utilizând soluţii
adecvate este stabilită, după caz, astfel încât să se
asigure condiţiile cerute pentru efectuarea corectă a
măsurătorilor.
2.5.Măsurătorile pentru stabilirea corectă a distanţei
dintre centri oculari la vederea la distanţă se efectuează
pentru a indica corect distanţa interpupilară la vederea
de aproape.
3. Înregistrează valorile măsurate

3.1. Valorile stabilite corect prin măsurători sunt după
caz decodificate şi comparate cu valori determinate
anterior.
3.2.Diagnosticul este stabilit corect pe baza informaţiilor
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rezultate din măsurători.
3.3.Rezultele stabilite sunt înregistrate pe reţeta
oftalmologică, conform procedurilor.
4. Stabileşte elementele specifice pe
reţeta oftalmologică

4.1. Caracteristicile dioptrice determinate cu precizie
poartă exact semnele şi simbolurile care conduc la
identificarea tipurilor de lentile de corecţie
4.2. Valorile distanţelor interpupilare prescrise corect
reprezintă un element de bază în alegerea ramelor

Gama de variabile
CONDIŢII TEHNICE
Spaţiu adecvat cu posibilitate de ocluzare şi distanţa minimă de 5,5m pentru măsurători.
APARATE, ECHIPAMENTE ŞI DISPOZITIVE DE MÂSURARE
autorefractometru
biomicroscop
trusă lentile
foropter
proiector
ortotip
pupilmetru
trusă lentile de contact
teste
SOLUŢII
tipuri de soluţii pentru dilatarea pupilei
Ghid de evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la :
parametrii de funcţionare corectă a aparatelor şi dispozitivelor
cunoaşterea procedurilor de lucru specifice tipurilor de măsurători
modalităţi de comunicare eficientă a informaţiilor provenite din măsurători
afecţiuni oftalmologice nepatologice
Atitudini/Aptitudini:
atenţie
promptitudine
responsabilitate
siguranţă
capacitate de individualizare
La evaluare se va urmări :
operarea corectă cu aparatele şi echipamentele necesare
stabilirea şi executarea măsurătorilor conform metodei de investigare şi măsurare
identificarea corectă a deficienţei de acuitate vizuală
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transcrierea corectă şi exactă în reţeta oftalmologică a datelor privind valorile dioptrice ale
lentilelor şi a distanţei interpupilare
stabilirea corectă a valorile dioptrice în cazul lentilelor de contact
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Finisarea lentilelor
Descriere
Unitatea descrie competenţele privind desfăşurarea operaţiilor de finisare.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Polizează sticla şlefuită

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Finisarea sticlei dusisate este realizată cu procedee
specifice de lustruire pe ambele feţe.
1.2.Aplicarea măsurătorilor este realizată după scoaterea
din dispozitiv şi asigurarea cu aparate de măsură şi
control specifice.

2. Controlează calitatea lucrărilor de
finisare

2.1 Dioptria (raza) este măsurată corect cu dispozitive
specifice, pe baza parametrilor concav-convex din planul
tehnic
2.2 Centrarea şi punctarea lentilei sunt realizate corect
asigurând pregătirea montajului.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical si tehnician optometrist.
Dispozitive de şlefuire:
maşina de şlefuit lentile la contur;
maşină de găurit
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
operaţiile de finisare
modul în care controlează calitatea lucrărilor de finisare
modul în care pregătesc lentilele pentru montaj
Atitudini / Aptitudini
atenţie in execuţie
responsabilitate
corectitudine
La evaluare se va urmări:
realizarea corectă a finisării sticlei pe ambele feţe.
măsurarea corectă a dioptriilor conform parametrilor înscrişi în plan.
măsurarea corectă concav şi convex.
realizarea corectă a centrării şi punctării la parametrii comenzii.
utilizarea corectă a instrumentelor pentru finisarea lentilei
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Instruirea şi consilierea clienţilor în utilizarea tehnicilor de corecţie cu lentile
Descriere
Unitatea se referă la competenţele tehnicianului optometrist de a stabili capacitatea de acomodare a
pacientului în purtarea lentilelor de contact şi de a-l deprinde cu utilizarea şi întreţinerea acestor
lentile
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică tipul lentilelor de
corecţie

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Rezultatele măsurătorilor dioptrice sau valorile
din reţeta oftalmologică sunt analizate şi transpuse cu
precizie în noi valori specifice lentilelor de contact.
1.2.Caracteristicile corneene şi dioptriile recalculate
riguros duc la stabilirea cu corectitudine a razei
lentilei de contact şi a diametrului ei.

2. Testează gradul de acomodare a
pacientului cu lentila de contact

2.1 Lentila de contact identificată corect se alege şi
se aplică cu îndemânare pe corneea pacientului
2.2 Capacitatea de acomodare este observată după un
timp stabilit, analizând atent gradul de umectare,
uşurinţa în mobilitate a ochiului şi confortul
pacientului
2.3.Fenomenul de respingere, rar constatat, conduce
la stabilirea obiectivă a cauzelor de incompatibilitate
şi orientarea pacientului către un consult medical
oftalmologic.

3. Instruieşte şi consiliază clienţii

3.1 Exerciţiile de acomodare sunt corect explicate
pacientului, având rolul de a stimula percepţia
estetică conferită de lentile şi siguranţa în folosire.
3.2 Instrucţiunile de utilizare şi întreţinere a lentilelor
de contact fac obiectul instruirii atente şi explicite a
pacientului.
3.3 Informaţiile privind durata zilnică de purtare şi
durata garantată a lentilelor sunt indicate în funcţie
de tipul lentilelor şi al soluţiilor de întreţinere

Gama de variabile
caracteristici corneene:
măsurători dioptrice:
valori specifice lentilelor de contact:
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Ghid de evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
modalitatea de determinare a caracteristicilor corneei
calcularea/recalcularea valorilor dioptrice şi a dimensiunilor lentilelor de contact
modalitatea de folosire a trusei de lentile de contact
modalitatea de stabilire a acomodării pacientului
Atitudini/Aptitudini:
capacitate de analiză şi interpretare
capacitate de adaptare
capacitate de instruire
spirit de observare
responsabilitate
atenţie
răbdare
siguranţă
îndemânare
politeţe şi flexibilitate
La evaluare se va urmări:
stabilirea corectă şi responsabilă a valorii lentilelor de contact în raport cu măsurătorile corneene şi
dioptrice
indicarea corectă şi completă a exerciţiilor de acomodare
instruirea adecvată a clienţilor privind folosirea şi întreţinerea lentilelor de contact.
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Montarea lentilelor
Descriere
Unitatea se referă la realizarea operaţiilor de montare a lentilelor, inclusiv operarea cu ansamble şi
subansamble specifice.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Execută şablonul la ramă

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Şablonul este executat astfel încât să se obţină
distanţa interpupilară corectă pentru suprapunere şi
tăiere.
1.2. Suprapunerea peste lentilă se face astfel încât să
coincidă cu parametrii şablonului.
1.3.Tăierea se face in conformitate cu parametrii
şablonului utilizându-se materiale şi dispozitive specifice
1.4. Şablonul şi lentila sunt introduse în maşina
semiautomată astfel încât să se obţină centrarea la cote.
1.6. Faţetarea este realizată astfel încât să se respecte
parametrii din planul tehnic.

2. Fixează lentilele

2.1.Rama se alege astfel încât să corespundă tipului
specific de lentilă şi să fie în conformitate cu comanda.
2.2.Lentilele sunt fixate în rame pe baza unor procedee
specifice in funcţie de tipul de material.
2.3.Lentilele sunt fixate în rame pe baza procedeelor
specifice in funcţie de ansamblul de montaj .

3. Verifică montajul

3.1. Centrarea şi punctarea lentilelor se face cu precizie
cu echipamente specifice pentru ca distanţa
interpupilară să coincidă cu reţeta.
3.2.Controlul ramei este realizat după procedee specifice
de aşezare în plan.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor optician medical şi tehnician optometrist.
LENTILE:
lentile de corecţie transparente
lentile de soare de diferite culori
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lentile heliomat
lentile bifocale cu segment sau cu pastilă
ŞABLON:
carton
plastic
INSTRUMENTE DE MONTARE
cleşti de cambrare
cleşte de îndoit şi de poziţionat
cleşte de blocare a şurubului ramei metalice
aparat de încălzit rame
RAME
metal
plastic
combinate
TĂIERE
diamant de tăiat sticla sau pastilă vidia
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la operaţiunile de montare a lentilelor
Atitudini / Aptitudini
atenţie
siguranţă în execuţie
capacitate decizională
corectitudine
La evaluare se va urmări:
capacitatea de a alege corect instrumentele necesare operaţiilor de montare a lentilelor;
modul de executare al şabloanelor conform parametrilor şi materialelor corespunzătoare;
tăierea corectă a lentilei pe şablon astfel încât rezultatul să fie suprapunerea celor două;
utilizarea corectă a ansamblelor şi subansamblelor astfel încât şuruburile şi ramele să fie
compatibile;
identificarea cu precizie a parametrilor lentilelor cerute în reţetă
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Oferirea consultaţiilor oftalmologice primare
Descriere
Unitatea se referă la competenţele tehnicianului optometrist de a efectua examinarea preliminară a
clientului pentru o identificare iniţială a gradului de disconfort vizual şi asumarea răspunderii în
acordarea recomandărilor de specialitate corecte.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Examinarea pacientului

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Adresarea în termeni adecvaţi se referă la senzaţiile
pe care le percepe clientul în starea de acomodare a
ochilor
1.2 Referirile privind disconfortul resimţit se fac astfel
încât să se identifice cu exactitate toate situaţiile ce pot
cauza disconfortul
1.3.Dialogul este dirijat corect pentru a se stabili exact
felul măsurătorilor ce se vor efectua.

2. Identifică gradul de disconfort care
semnalează deficienţa de acuitate

2.1 Întrebări relevante cu care identifică gradul de
percepţie a luminozităţii interne şi a strălucirii
2.2.Examinarea atentă permite identificarea corelării
globilor oculari în mişcare sau poziţie statică pentru
evaluarea existenţei heteroforiilor sau strabismului.

3. Identifică caracteristicile de
fizionomie

3.1 Caracteristicile antropometrice craniene necesare
măsurătorilor de distanţe interpupilare sunt stabilite
corect
3.2 Constatările particularităţilor şi forma feţei sunt
identificate cu atenţie şi stau la baza sugestiilor oferite în
orientarea clientului pentru alegerea ramelor
3.3.Oferta şi orientarea în alegerea ramelor se fac cu
analizarea atentă a aspectului estetic şi de confort

4. Recomandă consultul medical de
specialitate

4.1.Rezultatele observaţiilor preliminare, argumentate
adecvat, sunt aduse la cunoştinţă pacienţilor.
4.2.Cazurile care impun un consult medical de
specialitate sunt identificate cu obiectivitate şi pacienţii
sunt îndrumaţi să efectueze un consult medical complex.

Gama de variabile
Examinarea corectă presupune observarea şi intervievarea adaptată şi diferenţiată a fiecărui client
conform caracteristicilor acestuia, prin folosirea unui limbaj adecvat.
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Clienţi: pacienţi cu probleme oftalmologice corijabile cu lentile de corecţie adecvate
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
particularităţile de antropometrie craniană;
limitele de percepţie a luminozităţii;
criterii generale de alegere a ramelor;
Atitudini /Aptitudini
capacitate de analiză
capacitate de investigare
capacitate de influenţare a pacientului
capacitate de decizie
atenţie
siguranţă
responsabilitate
La evaluare se va urmări
corectitudinea cu care se face examinarea şi stabilirea deficienţelor de acuitate vizuală
identificarea corectă a caracteristicilor de fizionomie ale pacienţilor şi orientarea adecvată a acestora
siguranţa de care dă dovadă în îndrumarea pacienţilor;
promptitudinea deciziilor şi recomandărilor
capacitatea de decizie şi de reacţie la situaţiile care implică consult medical de specialitate
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