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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 
Domeniu de 
competenţă 

Nr. 
crt. Titlul unităţii 

1 Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 
 

FUNDAMENTALE 

2 Efectuarea muncii în echipă 

3 Aplicarea NPM şi NPSI 
 

GENERALE PE 
DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 4 Planificarea activităţii proprii 

5 Pregătirea operaţiilor de croire şi ştanţare a pieselor 
de încălţăminte  

6 Croirea manuală a pieselor de încălţăminte  

7 Croirea mecanică a pieselor de încălţăminte  

8 Ştanţarea pieselor de încălţăminte  

9 Controlul calităţii pieselor de încălţăminte decupate 

10 Predarea pieselor decupate 

 
SPECIFICE 
OCUPAŢIEI 

11 Întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor de croire 
şi ştanţare 
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Descrierea ocupaţiei 
 

 

 

Ocupaţia „Croitor ştanţator piese încălţăminte” este practicată în cadrul firmelor 

producătoare de încălţăminte, precum şi în atelierele care confecţionează încălţăminte la 

comandă. 

Ocupaţia se referă la activitatea de decupare a pieselor componente ale încălţămintei, 

respectiv croirea pieselor pentru partea de sus a încălţămintei şi anume: piesele exterioare – 

căpute, vârfuri, vipuşti, limbi, barete etc; piese intermediare – căptuşeli de întărire, întărituri de 

capse şi de cheiţă, şireturi de întărire etc; piesele interioare – căptuşeli de pânză sau meşină, 

vipuşti interioare, acoperiş de branţ, talonet etc, şi ştanţarea pieselor pentru partea de jos a 

încălţămintei, respectiv: piesele exterioare – tălpi, rame; piesele intermediare – ştaif, bombeu, 

umplutură, glenc etc; piese interioare – branţ, ţinând cont de solicitările la care sunt supuse 

piesele de încălţăminte atât în timpul confecţionării cât şi în timpul purtării. 

Piesele pentru partea de sus a încălţămintei pot fi croite din piei naturale, flexibile, piei 

artificiale, textile, astfel încât direcţia de maximă solicitare a pieselor să coincidă cu direcţia de 

minimă întindere a materialului. 

Piesele din piele naturală pentru partea de sus a încălţămintei se croiesc într-un singur 

strat, iar cele din materiale textile sau sintetice se pot croi în mai multe straturi. 

Operaţia de croire a pieselor pentru partea de sus a încălţămintei din materiale aşezate 

într-un singur strat se poate executa fie manual după conturul tiparelor şi cu ajutorul unor cuţite 

de croit specifice, fie mecanic. 

Piesele pentru partea de jos a încălţămintei se ştanţează din piei rigide de bovine, 

cabaline sau porcine sau din materiale sintetice. 

Operaţia de ştanţare a pieselor pentru partea de jos a încălţămintei se execută mecanic. 

Cuţitele pentru croit piese pentru partea de sus a încălţămintei şi pentru ştanţat piesele 

pentru partea de jos a încălţămintei sunt aşezate astfel încât să conducă la o utilizare cât mai 

bună a suprafeţelor de material şi la reducerea deşeurilor dintre tipare. 

Operaţiile de croire şi de ştanţare se pot executa simultan, în locuri de muncă diferite, 

piesele rezultate fiind apoi supuse operaţiilor de pregătire în vederea asamblării lor. 

Locul de muncă este dotat cu dispozitive şi utilaje specifice şi este aprovizionat cu 

materiile prime şi materialele necesare desfăşurării activităţii. 
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UNITATEA 1 

 
COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
Descriere  
Unitatea descrie competenţa necesară utilizării şi adaptării limbajului specific industriei uşoare, 
în situaţii diverse şi participării constructive la discuţii pe teme profesionale în cadrul echipei de 
lucru. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Preia informaţii  1.1. Informaţiile preluate sunt relevante pentru 

activitatea desfăşurată. 
1.2. Primirea de informaţii se realizează ori de 
câte ori este nevoie, pentru asigurarea 
continuităţii fluxului tehnologic. 
1.3. Sursele de informare sunt identificate şi 
utilizate corect. 

2. Transmite informaţii  2.1. Informaţiile solicitate sunt oferite prompt şi 
corect. 
2.2. Informaţiile sunt transmise clar şi la 
obiect.. 
2.3. Informaţiile sunt transmise utilizând 
terminologia de specialitate. 

3. Participă la dialoguri pe teme 
profesionale 

3.1.Problemele profesionale sunt discutate şi 
rezolvate printr-o manieră acceptată de toţi 
membrii echipei. 
3.2.Participarea la discuţii în grup se face cu 
respectarea opiniilor celorlalţi colegi. 
3.3.Punctele de vedere proprii sunt exprimate 
clar, corect şi la obiect. 

Gama de variabile 
 
Surse de informaţii: documentaţia produsului care este în fabricaţie, instrucţiuni şi proceduri de 
lucru. 
 
Metode de comunicare: comunicare verbală, scrisă 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- procesul tehnologic-proceduri specifice,  
- terminologia de specialitate 
 
La evaluare se va urmări: 
- capacitatea de sintetizare a informaţiilor transmise 
- capacitatea de identificare şi utilizare corectă a surselor de informaţii 
- capacitatea de transmitere a informaţiilor solicitate cu utilizarea corectă a terminologiei 
specifice 
- modul de adresare şi formulare a ideilor; 
- claritatea cu care utilizează limbajul specific locului de muncă. 
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UNITATEA 2 
 

EFECTUAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ 
 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară lucrului ca membru al unei echipe şi participării la 
realizarea obiectivelor acesteia.  
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică rolul şi sarcinile în cadrul 

echipei 
1.1.Rolul şi sarcinile în cadrul echipei sunt 
identificate în corelaţie cu obiectivele de 
îndeplinit.  
1.2.Atribuţiile specifice fiecărui membru al 
echipei sunt stabilite de comun acord, în funcţie 
de indicaţiile şefului direct. 
1.3.Termenele de realizare a sarcinilor 
individuale sunt identificate în timp util în 
scopul încadrării în sarcinile echipei. 

2. Efectuează munca în echipă 2.1.Sarcinile individuale sunt îndeplinite în 
conformitate cu obiectivul echipei. 
2.2.Eventualele necorelări ale activităţii proprii 
cu activitatea celorlalţi membri ai echipei sunt 
soluţionate în timp util. 
2.3.Sarcinile individuale în cadrul echipei  
se realizează cu seriozitate  
2.4.Sarcinile individuale sunt îndeplinite cu 
încadrarea în normele de lucru şi de timp 
prestabilite. 

 
Gama de variabile 

Membrii echipei: colegi, şeful de echipă 

Ghid pentru evaluare 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind : 
– componenţa echipei 
– rolurile membrilor echipei 
– obiectivul echipei; 
– documentaţia lucrării şi normele specifice de lucru; 
 
 
La evaluare se urmăreşte : 
– capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei 
– capacitatea individuală de preluare şi executare a sarcinilor încredinţate, într-un interval de 

timp prestabilit, în corelare cu obiectivul general al echipei şi în strânsă legătură cu 
atribuţiile membrilor echipei. 
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UNITATEA 3 

 
APLICAREA NPM şi NPSI 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară aplicării şi respectării NPM şi NPSI specificul locului de 
muncă  
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Aplică NPM 1.1. Normele de protecţie a muncii sunt aplicate 
în conformitate cu specificul locului de muncă. 
1.2. Normele de protecţie a muncii sunt 
respectate pe toată perioada de desfăşurare a 
activităţii. 
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. Situaţiile periculoase sunt identificate şi 
raportate cu promptitudine persoanelor abilitate, 
conform reglementărilor de la locul de muncă. 
1.6. Securitatea activităţii desfăşurate este 
asigurată prin respectarea sistemului de 
avertizare. 

2. Aplică normele NPSI 2.1. Normele de PSI sunt aplicate conform 
specificului locului de muncă. 
2.2. Normele PSI sunt aplicate cu rigurozitate 
pe toată perioada de desfăşurare a activităţii. 
2.3. Starea tehnică a echipamentelor de stingere 
a incendiilor este verificată periodic, în 
conformitate cu normele specifice. 
2.4. Riscul de incendiu este identificat şi 
raportat cu promptitudine persoanelor cu 
răspundere în domeniu. 

3. Aplică proceduri de urgenţă  3.1. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în 
conformitate cu tipul accidentului produs. 
3.2. Procedurile de urgenţă sunt aplicate rapid şi 
cu luciditate, în ordinea prestabilită prin 
reglementările interne, în funcţie de specificul 
locului de muncă. 
3.3. Echipamentele de stingere a incendiilor  
sunt utilizate corect şi cu promptitudine, în 
funcţie de natura incendiului. 
3.4. Evacuarea se face în conformitate cu 
planurile afişate la loc vizibil. 
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Gama de variabile 
 
Echipament de protecţie a muncii: halat, batic, încălţăminte de protecţie 
Norme de protecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: 
– Norme generale de protecţie a muncii; 
– NSSM pentru industria confecţiilor din textile, blană şi piele; 
– Norme generale PSI. 
Situaţii periculoase: scurt circuite, pericol de incendiu ne-electric, defectarea maşinilor, 
calamităţi naturale etc.  
Sisteme de avertizare:  
– instrucţiunile de folosire ale maşinilor şi normele specifice de securitate a muncii la 

maşinile de pregătit; 
– plăcuţe avertizoare diverse. 
Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: 
– hidranţi; 
– stingătoare cu dioxid de carbon, spumă, pulbere etc. 
Tipuri de accidente posibile: 
– accidente mecanice produse de părţile în mişcare ale maşinilor de pregătit; 
– accidente electrice produse de echipamentele electrice ale maşinilor de pregătit etc. 
 
Ghid pentru evaluare  
 
Cunoştinţele necesare sunt: 
– NPM şi NPSI generale 
– NPM şi NPSI specifice locului de muncă 
– Echipamentul de protecţie şi modul de întrebuinţare 
– Caracteristicile toxice, inflamabile şi explozibile ale materialelor utilizate 
– Materiale şi echipamente pentru stingere a incendiilor 
– Proceduri de urgenţă în caz de incendii şi calamităţi naturale 
– Măsuri de acordare a primului ajutor 
 
La evaluare se urmăreşte : 
– capacitatea de aplicare corectă a normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 
– capacitatea de aplicare promptă şi cu luciditate a procedurilor de urgenţă  
– modul de utilizare a utilajelor cu respectarea NPM şi NPSI ;  
– capacitatea de acordare a primului ajutor în caz de accident; 
– capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 
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UNITATEA 4 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII 

Descriere 
Unitatea descrie modul de identificare a sarcinilor de lucru şi de planificare a activităţii proprii. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1.Identifică activităţile proprii 1.1.Activităţile proprii sunt identificate în timp 
util, la începutul programului de lucru. 
1.2.Operaţiile de executat sunt stabilite 
conform prevederilor documentaţiei 
tehnologice şi procedurilor de lucru. 
1.3.Activităţile proprii sunt identificate cu 
responsabilitate. 

2. Stabileşte ordinea operaţiilor de 
executat 

2.1.Ordinea operaţiilor este stabilită în funcţie 
de obiectivul urmărit. 
2.2.Ordinea operaţiilor este stabilită corect, în 
conformitate cu fazele procesului tehnologic.  
2.3.Succesiunea operaţiilor este stabilită pe 
baza documentaţiei tehnice. 

Gama de variabile 
 
Activităţi proprii/operaţii de executat:  
– pregătirea postului de lucru 
– croirea manuală/mecanică a pieselor pentru partea de sus a încălţămintei 
– ştanţarea pieselor componente ale părţii de jos a încălţămintei 
– controlul pieselor decupate 
– remedierea defectelor 
– predarea pieselor decupate şi a materialelor rezultate 
– întreţinerea utilajelor pentru croire şi ştanţare 
 
Obiective de urmărit: 
– realizarea sarcinilor de producţie în mod operativ 
– încadrarea în normele de productivitate prevăzute în fişa normelor de muncă 
– realizarea produselor la nivelul calitativ impus de normativele de calitate specifice. 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele se referă la: 
– procesul tehnologic; 
– documentaţia tehnologică, procedurile de lucru 
– interpretarea prevederilor din normativele de calitate 
 
La evaluare se urmăreşte: 
– capacitatea de identificare corectă şi rapidă a activităţilor proprii şi de încadrare în 

termenele stabilite; 
– capacitatea de identificare a activităţii proprii în conformitate cu prevederile documentaţiei 

tehnologice şi ale procedurilor de lucru 
– acurateţea în stabilirea ordinii operaţiilor de executat, în conformitate cu etapele procesului 

tehnologic
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UNITATEA 5 
 

PREGĂTIREA OPERAŢIILOR DE CROIRE ŞI ŞTANŢARE A PIESELOR DE 
ÎNCĂLŢĂMINTE  

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru pregătirea operaţiei de croire a pieselor 
componente pentru partea de sus a încălţămintei şi de ştanţare a pieselor componente pentru 
partea de jos a încălţămintei şi stabilirea tuturor detaliilor tehnologice pentru asigurarea 
prevederilor din documentaţia tehnică. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică materiile prime şi 
materialele necesare 

1.1.Materiile prime şi materialele sunt 
identificate în corelaţie cu locul în care 
urmează să fie întrebuinţate. 
1.2. Identificarea materiilor prime şi a 
materialelor se realizează în funcţie de tipul 
încălţămintei şi de prevederile documentaţiei 
tehnice. 
1.3. Materiile prime şi materialele sunt 
identificate în funcţie de programul zilnic de 
fabricaţie. 
1.4. Calitatea şi cantitatea de material primită 
efectiv pentru croire şi ştanţare este comparată 
cu prevederile documentelor de lucru. 
1.5. Materialele pentru croit şi ştanţat sunt 
identificate cu atenţie, defectele existente fiind 
marcate vizibil.  

2. Stabileşte detaliile tehnologice ale 
operaţiilor de croire şi de ştanţare a 
pieselor de încălţăminte 

2.1.Sistemul de croire este stabilit în 
concordanţă cu prevederile documentaţiei 
tehnice. 
2.2. Tipul operaţiei de croire şi de ştanţare este 
stabilit în funcţie de categoria pieselor de 
prelucrat. 
2.3.Tipul utilajelor folosite este stabilit în 
funcţie de scopul operaţiei de realizat. 
2.4. Tipul dispozitivelor folosite este stabilit cu 
precizie în funcţie de materialul şi formatul 
detaliilor ce urmează a fi croite sau ştanţate. 

3.Pregăteşte postul de lucru 3.1. Materiile prime, materialele şi cuţitele 
pentru croire sunt aşezate în apropiere, ordonat, 
în succesiunea logică a utilizării. 
3.2. Materiile prime, materialele şi  cuţitele 
sunt aşezate cu atenţie pentru folosirea 
judicioasă a spaţiului de lucru.  
3.3.Postul de lucru este pregătit cu atenţie, 
pentru asigurarea condiţiilor de confort în 
manipulare. 
3.4.Curăţenia postului de lucru se realizează ori 
de câte ori este nevoie precum şi la sfârşitul 
schimbului. 
3.5.Curăţenia postului de lucru se realizează 
utilizând materiale şi substanţe specifice. 
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Gama de variabile 
 
Materii prime:  

- pentru partea de sus a încălţămintei: piei flexibile tăbăcite de bovine, porcine, cabaline, 
caprine, ovine, înlocuitori de piei pe bază de materiale sintetice sau produse textile; 

- pentru partea de jos a încălţămintei: piei rigide tăbăcite pentru încălţăminte cu talpă 
cusută sau piei rigide tăbăcite pentru încălţăminte cu talpă lipită, piei porcine tăbăcite 
pentru confecţionarea branţurilor, înlocuitori pe bază de cauciuc sau de materiale 
sintetice pentru fabricarea tălpilor şi a tocurilor. 

 
Materiale:  

- pentru partea de sus a încălţămintei: tricotul din fire naturale sau sintetice, ţesături din 
fire naturale sau sintetice, văluri etc; 

- pentru partea de jos a încălţămintei: texon, carton dur, mucava. 
 
Locul în care urmează a fi întrebuinţate materiile prime şi materialele: partea de sus a 
încălţămintei, partea de jos a încălţămintei. 
 
Tipul încălţămintei:  

a. după destinaţie: - cizme, bocanci, ghete, pantofi, sandale, 
papuci; 

- încălţăminte pentru copii, adolescenţi, 
femei, bărbaţi; 

- încălţăminte sport, elegantă, de protecţie, 
militară. 

 
b. după sistemul de confecţie: - cu talpă lipită 

- cu talpă cusută 
- încălţăminte tubulară 
- cu talpă injectată, vulcanizată. 

 
 
Defecte ale materiilor prime:  
- la pieile naturale pentru feţe de încălţăminte: urme de cicatrici, găuri, arsuri, nuanţe diferite, 

lungime spic inegală, presaj diferit, etc; 
- la pieile pentru confecţionarea tălpilor pot apărea diferenţe de grosime, găuri, nuanţe. 
 
 
Sistem de croire şi de ştanţare:  
- simplu sau combinat 
- într-un singur strat sau mai multe straturi suprapuse. 
 
Tipuri de croire şi de ştanţare: 
- croire mecanică şi croire manuală pentru piesele componente ale părţii de sus a 

încălţămintei; 
- ştanţare mecanică pentru piesele componente ale părţii de jos a încălţămintei. 
 
Categoria pieselor de prelucrat: piese pentru partea de sus a încălţămintei, piese pentru partea de 
jos a încălţămintei 
 
Tipul utilajelor folosite:  
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- ştanţe cu acţionare mecanică, hidraulică sau electro-hidraulică, fierăstrău bandă pentru 
piesele componente ale părţii de sus a încălţămintei; 

- ştanţe cu pod şi cărucior pentru piesele părţii de jos a încălţămintei. 
- maşină de ştanţat deschisă în trei părţi; 
 
Scopul operaţiei de croire şi ştanţare: decuparea părţilor componente pentru partea de sus a 
încălţămintei, decuparea părţilor pentru partea de jos a încălţămintei  
 
Tipul dispozitivelor folosite: cuţite de croit şi de ştanţat mecanic, butuci sau suprafeţe de croit şi 
ştanţat, tipare pentru croit manual şi cuţit special, piatră de ascuţit. 
 
Materiale pentru curăţat: cârpe, lavete, mături. 
Substanţe specifice  pentru curăţenie: detergenţi, apă. 

Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– materiile prime şi materialele folosite pentru piesele componente ale părţii de sus şi ale 

părţii de jos a încălţămintei; 
– tipurile de încălţăminte, materii prime şi materiale adecvate pentru confecţionare; 
– sistemele şi tipurile de croire şi de ştanţare folosite; 
– tipurile de utilaje adecvate sistemului de croire şi de ştanţare; 
– dispozitivele necesare în realizarea operaţiilor de croire şi de ştanţare; 
– documentaţia tehnică.  
 
La evaluare se va urmări: 
– spiritul de observaţie şi capacitatea de a identifica rapid materiile prime şi materialele ce vor 

fi supuse operaţiilor de croire şi de ştanţare; 
– capacitatea de a stabili cu precizie sistemul de croire şi de ştanţare, tipul utilajului şi al 

dispozitivelor ce urmează a fi utilizate; 
– capacitatea de realizare a condiţiilor optime de lucru ( confort, ordine, curăţenie). 
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UNITATEA 6 
 

CROIREA MANUALĂ A PIESELOR DE ÎNCĂLŢĂMINTE 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru executarea operaţiei de croire manuală a pieselor 
componente pentru partea de sus a încălţămintei. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1.Alege zona de material de prelucrat 1.1. Zona de material pe care se poziţionează  
dispozitivele pentru croit manual este aleasă în 
funcţie de caracteristicile materialului, 
ocolindu-se porţiunile cu defecte. 
1.2. Zona de material pe care se poziţionează 
tiparele este aleasă în funcţie de metodele de 
lucru indicate în documentaţia tehnică. 
1.3. Zona de material pentru poziţionarea 
tiparelor este aleasă în funcţie de tipul pieselor 
de încălţăminte de decupat. 
1.4.Zona de material de prelucrat este aleasă în 
concordanţă cu destinaţia şi importanţa 
pieselor încălţămintei. 
1.5. Zona de material de prelucrat este aleasă în 
corelaţie cu solicitările la care sunt supuse 
piesele în timpul procesului tehnologic şi de 
către utilizatorul produsului finit. 

2.Transpune tiparele 2.1. Tiparele sunt aşezate cu atenţie ocolind 
porţiunile cu defectele semnalate ale 
materialului.  
2.2.Tiparele sunt aşezate şi combinate cu 
precizie, în funcţie de sistemul de croire 
prevăzut în documentaţia tehnică, pentru 
utilizarea eficientă a suprafeţelor de material şi 
reducerea deşeurilor tehnologice. 
2.3. Tiparele sunt aşezate şi combinate ţinând 
cont de metodele de lucru folosite. 
2.4. Tiparele sunt aşezate şi combinate avându-
se în vedere  regulile de croire.  

3. Croieşte piesele de încălţăminte  3.1.Piesele sunt croite din acelaşi material 
pentru obţinerea de perechi cu caracteristici 
similare. 
3.2.Croirea manuală se execută cu dispozitive 
specifice, având în vedere respectarea regulilor 
de croire. 
3.3. Croirea manuală se execută după metodele 
de lucru indicate în documentaţia tehnică. 
3.4. Croirea manuală se realizează cu utilizarea 
economică a materialelor prin combinarea 
eficientă a tiparelor în funcţie de mărime şi 
configuraţie. 
3.5.Deşeurile rezultate în urma croirii manuale 
sunt selectate atent în vederea refolosirii.  
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Gama de variabile 
Dispozitivele specifice: cuţit de croit, butuci sau suprafeţe de croit, tipare pentru croit manual şi 
cuţit special pentru croit manual, piatră de ascuţit, pilă triunghiulară. 
 
Caracteristicile materialelor utilizate:  
- caracteristici fizice : ţesut dens, supleţe, moliciune, flexibilitate, permeabilitate la vapori de 

apă, grosime, culoare, elasticitate, formă, direcţie de alungire,;  
- caracteristici mecanice : rezistenţă la frecare, flexionare, tracţionare, rupere, sfâşiere, 

crăpare; 
 
Defecte:  
- la pieile naturale pentru feţe de încălţăminte: urme de cicatrici, găuri, arsuri, nuanţe diferite, 

lungime spic inegală, presaj diferit, etc; 
 
Metode de lucru: 
  cu începere de la şira spinării, mergând lateral la dreapta sau la stânga pielii, cu unul sau 
mai multe rânduri, până la epuizarea materialului; 
  de la dreapta spre stânga sau de la stânga spre dreapta, croind fâşii corespunzătoare cu 
lăţimea câtorva piese; 
  metoda combinată , cu 4 faze: 

- croirea pieselor cu începere din zonă, dinspre picioarele din spate; 
- croirea pieselor din zonele laterale ale pielii (poale) şi a picioarelor din faţă; 
- croirea pieselor din zona de mijloc a pielii (crupon); 
- croirea pieselor din regiunea gâtului; 

 
Tipul pieselor croite: 
- piese pentru partea de sus a încălţămintei: 
- - piese exterioare: vârf, căpută, vipuşcă, carâmb, limbă, burduf, baretă, tivuri, paspoale, 

piese decorative;  
- - piese intermediare: căptuşeli de întărire, întărituri de capse şi de cheiţă;  
- - piese interioare: căptuşeli ale căputei şi carâmbilor, acoperiş de branţ, talonet. 
- piese pentru partea de jos a încălţămintei: 
- - acoperiş de branţ, talonet; 
 
Solicitări la care sunt supuse piesele decupate: umezeală, flexionări repetate, frecare, întindere. 
 
Deşeuri tehnologice: diverse resturi de materiale rezultate din operaţia de croire manuală. 
 
Sistem de croire:  
- simplu sau combinat. 
- într-un singur strat. 
 
Reguli de croire:  
- aşezarea şi combinarea tiparelor pe piese şi numere de mărime. 
- direcţia de solicitare maximă a pieselor de încălţăminte trebuie să corespundă cu direcţia 

minimă de întindere a materialului folosit. 
 
 
Caracteristici ale perechilor: culoare, nuanţă, desen, grosime etc. 
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Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– piesele componente ale ansamblului superior al încălţămintei şi solicitările la care sunt 

supuse în timpul confecţionării şi purtării; 
– caracteristicile materialelor folosite la confecţionarea pieselor ansamblului superior al 

încălţămintei; 
– procesul tehnologic de croire manuală  
– sisteme şi metode de lucru pentru croire manuală;  
– reguli de croire a pieselor; 
– caracteristicile fizice şi mecanice ale  materiilor prime şi materialelor ; 
– parametrii de calitate prevăzuţi în documentaţia tehnică; 
– documentaţia tehnică. 
 
La evaluare se va urmări: 
– capacitatea de încadrare corectă a tiparelor pe materialul de croit 
– folosirea eficientă a regulilor de combinare a tiparelor pe material 
– îndemânarea şi precizia cu care utilizează dispozitivele specifice necesare pentru operaţia de 

croire manuală 
– rigurozitatea şi acurateţea cu care respectă procedurile de lucru privind croirea manuală a 

pieselor ansamblului superior al încălţămintei 
– spiritul de observaţie şi responsabilitatea cu care respectă parametrii de calitate a lucrărilor 

executate. 
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UNITATEA 7 

 
CROIREA MECANICĂ A PIESELOR DE ÎNCĂLŢĂMINTE 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru executarea operaţiei de croire mecanică a pieselor 
părţii de sus a încălţămintei. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1.Alege zona de material de prelucrat  1.1. Zona de material pe care se poziţionează 
cuţitele pentru croit este aleasă în conformitate 
cu prevederile documentaţiei tehnice, 
ocolindu-se porţiunile cu defecte. 
1.2. Zona de material pentru poziţionarea 
cuţitelor este aleasă în funcţie de tipul pieselor 
de încălţăminte de decupat. 
1.3.Zona de material de prelucrat este aleasă în 
concordanţă cu destinaţia şi importanţa 
pieselor încălţămintei. 
1.4. Zona de material de prelucrat este aleasă în 
corelaţie cu solicitările la care sunt supuse 
piesele în timpul procesului tehnologic şi de 
către utilizatorul produsului finit. 
1.5. Zona de material de prelucrat este aleasă în 
funcţie de caracteristicile materialelor utilizate. 

2.Reglează utilajele pentru croirea 
mecanică 

2.1.Utilajele sunt reglate în funcţie de tipul 
materialului de croit . 
2.2.Utilajele sunt reglate în corelaţie cu carac-
teristicile materialelor de croit.  
2.3.Parametrii tehnologici ai utilajelor sunt 
reglaţi în conformitate cu valorile prescrise în 
documentaţia tehnică. 
2.4.Utilajele sunt reglate cu atenţie, în corelaţie 
cu tipul acestora şi specificul operaţiei de 
executat. 

3. Execută operaţia de croire mecanică 3.1.Piesele pentru partea de sus a încălţămintei 
sunt croite mecanic din acelaşi material pentru 
obţinerea de perechi cu caracteristici similare. 
3.2.Croirea mecanică se execută cu utilaje 
specifice, respectând regulile de croire. 
3.3.Croirea se realizează cu utilizarea econo-
mică a materialelor, prin aplicarea sistemului 
de croire adecvat în funcţie de materialul 
prelucrat.  
3.4.Aşezarea materialelor textile în straturi şi 
croirea mecanică a pieselor de încălţăminte se 
efectuează conform prevederilor din docu-
mentaţia tehnică. 
3.5.Deşeurile rezultate în urma croirii se 
selectează atent în vederea refolosirii.  
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Gama de variabile  
Defecte:  
- la pieile naturale pentru feţe de încălţăminte: urme de cicatrici, găuri, arsuri, nuanţe diferite, 

lungime spic inegală, presaj diferit, etc; 
 
Tipul pieselor croite : 
- piese pentru partea de sus:  
  piese exterioare: vârf, căpută, vipuşcă, carâmb, limbă, burduf, baretă, tivuri, paspoale, piese 
decorative;  
  piese intermediare: căptuşeli de întărire, întărituri de capse şi de cheiţă;  
  piese interioare: căptuşeli ale căputei şi carâmbilor, acoperiş de branţ, talonet. 

 
Solicitări la care sunt supuse piesele decupate: umezeală, flexionări repetate, frecare, întindere. 
 
Caracteristicile materialelor utilizate:  
- caracteristici fizice : ţesut dens, supleţe, moliciune, flexibilitate, permeabilitate la vapori de 

apă, grosime, culoare, elasticitate, formă, direcţie de alungire,;  
- caracteristici mecanice : rezistenţă la frecare, flexionare, tracţionare, rupere, sfâşiere, 

crăpare; 
Caracteristicile înlocuitorilor din textile: direcţia firelor de urzeală, direcţia firelor de bătătură. 
 
Utilaje pentru croirea mecanică:  
- ştanţe cu acţionare mecanică, hidraulică sau electro-hidraulică, fierăstrău bandă pentru 

piesele componente ale părţii de sus a încălţămintei din material textil; 
 
Tipul materialului de croit: 
- pentru piesele părţii de sus a încălţămintei: piei naturale, flexibile, piei artificiale, materiale 

textile etc. 
- pentru piesele părţii de jos a încălţămintei: piei rigide de bovine, cabaline sau porcine, 

materiale sintetice  
 
Parametrii tehnologici ai utilajelor: 
- presiunea uleiului la utilaje cu acţionare hidraulică; 
- înălţimea platformei inferioare pe care se aşează butucul sau suprafaţa de croit; 
 
Caracteristici ale perechilor: culoare, nuanţă, desen, grosime, presaj, etc. 
 
Dispozitive specifice: cuţite de croit mecanic, butuci sau suprafeţe de croit. 
 
Reguli de croire:  
- aşezarea şi combinarea cuţitelor pe piese şi numere de mărime. 
- direcţia de solicitare maximă a pieselor de încălţăminte trebuie să corespundă cu direcţia 
minimă de întindere a materialului folosit. 
- aşezarea cuţitelor pe materialele textile în funcţie de direcţia firelor de urzeală şi de bătătură: 

  axa căputei să fie pe direcţia firului de urzeală; 
  linia înălţimii carâmbului de gheată să fie în direcţia perpendiculară pe firul 
de urzeală. 

- deplasarea liniară prin rotirea cuţitului. 
 
Sistem de croire:  
- simplu sau combinat. 
- într-un singur strat sau mai multe straturi suprapuse. 
Deşeuri: diverse resturi de materiale rezultate din operaţiile de croire mecanică. 
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Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– piesele componente ale ansamblului superior al încălţămintei şi solicitările la care sunt 

supuse în timpul confecţionării şi purtării; 
– caracteristicile materialelor folosite la confecţionarea pieselor ansamblului superior al 

încălţămintei; 
– procesul tehnologic de croire mecanică; 
– sisteme şi tipuri de croire a pieselor de încălţăminte; 
– reguli de croire a pieselor; 
– caracteristicile fizice şi mecanice ale materiilor prime şi materialelor ; 
– parametrii de calitate prevăzuţi în documentaţia tehnică; 
– documentaţia tehnică. 
 
La evaluare se va urmări: 
– capacitatea de încadrare corectă a tiparelor pe materialul de croit 
– folosirea eficientă a regulilor de combinare a tiparelor pe material 
– atenţia şi precizia cu care reglează utilajele pentru operaţia de croire mecanică 
– îndemânarea şi precizia cu care utilizează sculele, uneltele sau maşinile de la operaţia de 

croire mecanică; 
– rigurozitatea şi acurateţea cu care respectă procedurile de lucru privind croirea mecanică a 

pieselor ansamblului superior al încălţămintei 
– spiritul de observaţie şi responsabilitatea cu care respectă parametrii de calitate ai lucrărilor 

executate. 
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UNITATEA 8 

 
ŞTANŢAREA PIESELOR DE ÎNCĂLŢĂMINTE 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru executarea operaţiei de ştanţare a pieselor 
componente ale părţii de jos a încălţămintei. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1.Alege zona de material de prelucrat 1.1. Zona de material pe care se poziţionează 
dispozitivele pentru ştanţat este aleasă în 
conformitate cu prevederile documentaţiei 
tehnice, ocolindu-se porţiunile cu defecte. 
1.2. Zona de material pentru poziţionarea 
cuţitelor este aleasă în funcţie de tipul pieselor 
de încălţăminte de decupat. 
1.3.Zona de material de prelucrat este aleasă în 
concordanţă cu destinaţia şi importanţa 
pieselor încălţămintei. 
1.4. Zona de material de prelucrat este aleasă în 
corelaţie cu solicitările la care sunt supuse 
piesele în timpul procesului tehnologic şi de 
către utilizatorul produsului finit. 
1.5. Zona de material de prelucrat este aleasă în 
funcţie de caracteristicile materialelor utilizate. 

2.Reglează utilajele pentru operaţia de 
ştanţare 

2.1.Utilajele sunt reglate în funcţie de tipul 
materialului de ştanţat. 
2.2.Utilajele sunt reglate în corelaţie cu 
caracteristicile materialelor de ştanţat. 
2.3.Parametrii tehnologici ai utilajelor sunt 
reglaţi în conformitate cu valorile prescrise în 
documentaţia tehnică. 
2.4.Utilajele sunt reglate cu atenţie, în corelaţie 
cu tipul acestora specificul operaţiei de 
executat. 

3. Execută operaţia de ştanţare 3.1.Piesele pentru partea de jos a încălţămintei 
se ştanţează ţinând cont de destinaţia acestora 
şi de caracteristicile materialului utilizat. 
3.2.Ştanţarea se realizează conform procedurii 
de lucru, urmărind o utilizare cât mai bună a 
suprafeţei materialului.  
3.3.Ştanţarea materialelor pentru talpă se va 
face cu respectarea grosimilor prescrise în 
documentaţia tehnică. 
3.4. Ştanţarea se realizează prin aplicarea unor 
reguli specifice. 
3.5. Stanţarea se realizează conform sistemului 
prevăzut în documentaţia tehnică. 
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Gama de variabile  
 
Dispozitive pentru ştanţat: cuţite de ştanţat, butuci sau suprafeţe de ştanţat. 
 
Defecte:  
- la pieile naturale pentru feţe de încălţăminte: urme de cicatrici, găuri, arsuri, nuanţe diferite, 

lungime spic inegală, presaj diferit, etc; 
- la pieile pentru confecţionarea tălpilor pot apărea diferenţe de grosime, găuri, nuanţe. 
 
Tipul pieselor de decupat: 
- piese pentru partea de jos:  
  piese exterioare: talpă, capac toc, ramă; 
  piese intermediare: ştaif, bombeu, umplutură, glenc, talonet, talpă interioară, întăritură de 
branţ; 
  piese interioare: branţ. 

 
Solicitări la care sunt supuse piesele ştanţate: umezeală, flexionări repetate, frecare, întindere. 
 
Caracteristicile materialelor utilizate:  
- caracteristici fizice : ţesut dens, supleţe, moliciune, flexibilitate, permeabilitate la vapori de 

apă, grosime, culoare, elasticitate, formă, direcţie de alungire,;  
- caracteristici mecanice : rezistenţă la frecare, flexionare, tracţionare, rupere, sfâşiere, 

crăpare/durabilitate, plasticitate;  
Caracteristicile înlocuitorilor din textile: direcţia firelor de urzeală, direcţia firelor de bătătură. 
 
Utilaje specifice:  
- ştanţe cu pod; 
- ştanţe cu pod şi cărucior; 
- maşină de ştanţat deschisă în trei părţi; 
 
Tipul materialului de ştanţat: piei rigide de bovine, cabaline sau porcine şi materiale sintetice  
 
Parametrii tehnologici ai utilajelor: 
- presiunea uleiului la ştanţe cu acţionare hidraulică; 
- înălţimea platformei inferioare pe care se aşează butucul sau suprafaţa de croit; 
 
Sistem de ştanţare:  
- simplu sau combinat. 
- într-un singur strat sau mai multe straturi suprapuse. 
 
Reguli de ştanţare:  
- aşezarea şi combinarea cuţitelor pe piese şi numere de mărime. 
- deplasarea liniară prin rotirea cuţitului. 
- aşezarea cuţitelor pe material în funcţie de grosimea şi omogenitatea materialului. 
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Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– piesele componente ale ansamblului inferior al încălţămintei şi solicitările la care sunt 

supuse în timpul confecţionării şi purtării; 
– caracteristicile materialelor folosite la confecţionarea pieselor ansamblului inferior al 

încălţămintei; 
– sisteme şi tipuri de ştanţare a pieselor de încălţăminte; 
– reguli de ştanţare a pieselor; 
– caracteristicile fizice şi mecanice ale  materiilor prime şi materialelor ; 
– parametrii de calitate prevăzuţi în documentaţia tehnică; 
– documentaţia tehnică. 
 
La evaluare se va urmări: 
– folosirea eficientă a regulilor de combinare a cuţitelor pe material, atenţia şi precizia cu care 

reglează utilajele pentru operaţiile de ştanţare 
– îndemânarea şi precizia cu care utilizează maşinile de ştanţat; 
– rigurozitatea şi acurateţea cu care respectă procedurile de lucru privind ştanţarea pieselor 

ansamblului inferior al încălţămintei 
– spiritul de observaţie şi responsabilitatea cu care respectă parametrii de calitate ai lucrărilor 

executate. 
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UNITATEA 9 

 
CONTROLUL CALITĂŢII PIESELOR DE ÎNCĂLŢĂMINTE DECUPATE  

 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru verificarea calităţii pieselor de încălţăminte 
decupate şi remedierea defectelor constatate. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Controlează piesele decupate 1.1. Piesele de încălţăminte sunt decupate din 

zonele de material adecvate, întrunind toate 
caracteristicile specifice cerute de locul 
asamblării acestora. 
1.2. Piesele decupate nu au defecte vizibile de 
material. 
1.3. Piesele decupate sunt din acelaşi material 
pentru obţinerea de perechi cu caracteristici 
similare. 
1.4. Piesele decupate sunt controlate cu atenţie 
pentru confirmarea respectării regulilor de 
croire şi de ştanţare. 
1.5.Piesele decupate sunt controlate folosind 
instrumente de măsură specifice. 

2. Remediază neconformităţile  2.1. Neconformităţile constatate se remediază 
imediat prin re-ştanţarea pieselor de 
încălţăminte decupate şi înlocuirea acestora.  
2.2. Neconformităţile sunt remediate cu atenţie 
şi precizie. 
2.3. Neconformităţile sunt remediate cu 
promptitudine. 

3. Verifică remedierile  3.1. Piesele re-ştanţate sunt verificate cu 
atenţie. 
3.2. Piesele refăcute sunt verificate vizual, 
avându-se în vedere ansamblul caracteristicilor 
specifice ale acestora. 
3.3. Verificarea  remedierilor este realizată prin 
comparare cu parametrii  de calitate prevăzuţi 
în documentaţia tehnică. 

Gama de variabile 
 
Zone de material adecvate: părţile de material cu caracteristicile mecanice şi fizice necesare 
tipului de piesă decupată. 
Locul asamblării: partea de sus a încălţămintei, partea de jos a încălţămintei 
Defecte de material:  
- la pieile naturale pentru feţe de încălţăminte: urme de cicatrici, găuri, arsuri, nuanţe diferite, 

lungime spic inegală, presaj diferit, etc; 
- la pieile pentru confecţionarea tălpilor pot apărea diferenţe de grosime, găuri, nuanţe. 
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Caracteristici similare ale perechilor: culoare, nuanţă, desen, grosime etc. 
 
Reguli de croire şi ştanţare:  
- aşezarea şi combinarea tiparelor sau a cuţitelor pe piese şi numere de mărime. 
- direcţia de solicitare maximă a pieselor de încălţăminte trebuie să corespundă cu direcţia 
minimă de întindere a materialului folosit. 
- aşezarea cuţitelor pe materialele textile în funcţie de direcţia firelor de urzeală şi de bătătură. 
- deplasarea liniară prin rotirea cuţitului. 
Instrumente de măsurat: micrometru, centimetru. 
Neconformităţi: piese din piele curgătoare, cu defecte vizibile (găuri, riduri), presaj neuniform, 
culori (nuanţe) diferite, lungime diferită a spicului, grosime diferită. 
 
Caracteristici specifice ale pieselor refăcute : 
- pentru piesele părţii de sus a încălţămintei: mărime, culoare, nuanţă, desen, presaj, spic, 
grosime. 
- pentru piesele părţii de jos a încălţămintei: mărime, culoare, grosime, omogenitate. 
 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– instrucţiuni şi proceduri de lucru; 
– documentaţia tehnică; 
– dispozitivele şi utilajele specifice pentru remedierea neconformităţilor; 
– instrumentele de măsură şi control specifice. 
 
La evaluare se urmăreşte : 
– precizia şi acurateţea  controlului privind operaţia executată; 
– operativitatea în rezolvarea neconformităţilor; 
– puterea de concentrare, atenţia acordată sarcinii de lucru; 
– încadrarea în norma de lucru; 
– simţul estetic la remedierea efectuată; 
– capacitatea de a aplica soluţia optimă de remediere. 
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UNITATEA 10 
 

PREDAREA PIESELOR DECUPATE 
 
Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru realizarea pregătirii şi predării pieselor croite şi 
ştanţate în vederea asamblării lor. 

Elemente de competentă Criterii de realizare 
 

1. Pregăteşte piesele decupate pentru 
predare 

1.1. Piesele decupate sunt pregătite pentru 
predare prin intermediul unor operaţii 
specifice. 
1.2. Eventualele piese cu defecte sunt înlocuite 
cu operativitate. 
1.3. Piesele decupate aranjate în unităţi de 
ambalare sunt prezentate controlului tehnic de 
calitate conform procedurii de lucru. 
1.4. Comisioanele verificate de CTC sunt 
legate cu grijă în pachete în funcţie de numărul 
de mărime. 

2.Predă piesele decupate şi materialele 
rezultate 

2.1.Pachetele cu piese decupate şi materialele 
rezultate sunt predate conform procedurii 
interne de lucru. 
2.2.Documentele de predare sunt completate 
integral şi corect. 
2.3.Piesele decupate şi materialele rezultate 
sunt predate în totalitate şi la termenul stabilit. 

Gama de variabile 
 
Operaţii specifice de pregătire: aşezare în perechi, numărare, aranjare în comisioane şi loturi, 
ataşarea fişei de comision şi de program 
Piese cu defecte: piese cu nuanţe de culori diferite, piese cu defecte de material 
Unităţi de ambalare: comisioane, loturi 
Materiale rezultate: furdale, materiale economisite 
Procedura internă de lucru: aşezarea pieselor în perechi, numărare, aranjare în comisioane, 
legare în pachete, predare la magazie 
Documente de predare: nota de predare, bonul de lucru 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– instrucţiuni şi proceduri de lucru; 
– circulaţia documentelor (bonuri de lucru / note de predare); 
 
La evaluare se urmăreşte: 
– corectitudinea şi operativitatea cu care sunt pregătite piesele croite, ştanţate pentru predare; 
– capacitatea de selecţie şi operativitatea la înlocuirea pieselor găsite defecte; 
– responsabilitatea, rigurozitatea şi corectitudinea cu care întocmeşte documentele de predare 
– modul de respectare a procedurilor de lucru privind pregătirea şi predarea pieselor decupate 

şi a materialelor rezultate. 
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UNITATEA 11 

 
ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR SPECIFICE OPERAŢIILOR DE CROIRE ŞI 

ŞTANŢARE  

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru menţinerea funcţionalităţii dispozitivelor şi 
utilajelor specifice operaţiilor de croire şi ştanţare. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Verifică starea de funcţionare a 
utilajelor 

1.1. Utilajele sunt verificate zilnic, la începutul 
programului de lucru, din punct de vedere al 
integrităţii şi montării corecte a accesoriilor 
necesare operaţiilor de croire şi de ştanţare. 
1.2. Starea de funcţionare a utilajelor  este 
verificată pentru asigurarea conformităţii  
parametrilor de lucru cu  valoarea parametrilor 
nominali specificaţi în documentaţia tehnică. 
1.3. În cazul apariţiei semnelor de uzură, 
componentele  sunt selecţionate cu 
discernământ, în vederea recondiţionării sau 
casării şi înlocuirii lor . 

2. Aplică procedurile de întreţinere 2.1. Înlăturarea deşeurilor tehnologice se 
efectuează cu rigurozitate la încheierea 
procedurii de lucru şi la predarea schimbului. 
2.2. Motorul utilajului se curăţă zilnic, prin 
suflare cu aer comprimat. 
2.3. Curăţenia tuturor componentelor utilajului 
este păstrată în permanenţă, prin folosirea unor 
materiale, echipamente şi substanţe specifice. 
2.4. Piesele componente ale utilajelor care sunt 
supuse proceselor de frecare în timpul lucrului 
sunt degresate şi unse cu uleiuri specifice după 
curăţirea deşeurilor tehnologice. 

3. Remediază defecţiunile minore 3.1. Defecţiunile minore sunt remediate 
utilizând sculele din dotare. 
3.2. Remedierea defecţiunilor minore este 
realizată conform instrucţiunilor de lucru şi în 
limita atribuţiilor  înscrise  în fişa postului.  
3.3. După efectuarea remedierilor este verificat 
cu atenţie modul de funcţionare al utilajului şi 
încadrarea în parametrii tehnici  de lucru. 

4. Informează asupra defecţiunilor 
complexe ale utilajelor 

4.1. Informarea asupra defecţiunilor complexe 
se realizează cu promptitudine, pentru 
remedierea rapidă a acestora de către 
personalul specializat. 
4.2.Defectarea utilajelor este raportată 
persoanelor abilitate. 
4.3. Informarea privind defecţiunile este clară, 
la obiect, fiind menţionate toate elementele 
relevante pentru executarea reparaţiilor. 
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Gama de variabile  
 
Utilaje pentru operaţiile de croire şi de ştanţare: maşină de croit electro-hidraulică, maşină de 
croit cu pod şi cărucior mobil; 
Accesorii ale utilajelor de croit şi de ştanţat:  plăci de poliamidă, lampă pentru iluminat local 
cuţite de croit; 
Deşeuri tehnologice: diverse resturi de material. 
Materiale utilizate pentru întreţinerea utilajului: cârpe de şters, lavete etc. 
Echipamente: pistoale de aer comprimat; 
Substanţe folosite pentru întreţinere: petrol, ulei de ungere pentru mecanisme fine. 
Defecţiuni minore ale utilajelor: înţepenirea cuţitului de tăiat. 
Defecţiuni complexe: ruperea lanţului mecanismului de transport, fisurarea sudurilor de la baza 
mecanismului de tăiere, defectarea distribuitoarelor din circuitul hidraulic, uzura pompei 
hidraulice, fisurarea furtunurilor hidraulice din căruciorul mobil etc. 
Persoane abilitate: lăcătuşul de linie, electricianul de linie. 
Elemente relevante: tipul utilajului, simptome în funcţionare (capul mobil nu se mai deplasează, 
placa de bază a maşinii nu mai este paralelă cu batiul ştanţei, utilajul pierde ulei etc), contextul 
defectării sau al deteriorării etc. 
 
Ghid pentru evaluare  
 
Cunoştinţele se referă la: 
– formele de manifestare a defectelor dispozitivelor şi utilajelor; 
– tipurile de defecţiuni întâlnite; 
– normele tehnice specifice privind întreţinerea, curăţirea şi repararea dispozitivelor şi 

utilajelor cu care se lucrează şi atingerea  parametrilor de lucru; 
– operaţiile simple ce trebuie executate pentru remedierile defecţiunilor minore. 
 
La evaluare se urmăresc: 
– rigurozitatea, seriozitatea, vigilenţa şi responsabilitatea cu care asigură şi menţine 

funcţionalitatea şi curăţenia utilajului; 
– conştiinciozitatea şi corectitudinea cu care curăţă utilajul la predarea schimbului; 
– promptitudinea cu care anunţă orice defecţiune tehnică dificil de soluţionat; 
– atenţia cu care remediază defecţiunile minore; 
– aplicarea normelor tehnice privind întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor, la locul de 

muncă; 


