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Standard ocupaţional : TĂLPUITOR INDUSTRIAL 

 

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 tălpuire a încălţămintei 

6 Executarea operaţiilor de tălpuire a încălţămintei 

7 Controlul calităţii încălţămintei tălpuite 

SPECIFICE 
OCUPAŢIEI 

8 
Întreţinerea utilajelor specifice operaţiilor de 
tălpuire  
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Descrierea ocupaţiei 
 
 
 
 Ocupaţia se referă atât la activităţile de pregătire cât şi la cele propriu zise, prin care 

talpa se asamblează la restul încălţămintei. 

 Din punct de vedere al felului în care se face această asamblare, întâlnim mai multe 

variante dintre care cele mai importante sunt: asamblarea prin coasere, lipire, vulcanizare şi 

injecţie. 

 Există şi variante mixte de asamblare prin coasere şi lipire. 

 Cel mai utilizat sistem de confecţionare este cel prin care talpa este asamblată de feţe 

prin lipire. Pentru o îmbinare perfectă a feţelor cu talpa se execută o serie de operaţii specifice 

cum ar fi: însemnarea conturului tălpii pe feţe, scămoşarea rezervei de tras, ungerea cu soluţie a 

rezervei de tras, fixat şi presat talpă în vederea lipirii. 

 La asamblarea prin coasere există mai multe sisteme de confecţionare: 

- CR (cusut talpă pe ramă), CB (cusut talpă prin branţ), IF (încălţăminte flexibilă la care talpa şi 

rama se cos pe marginea feţelor la maşina de cusut talpă pe dinafară). 

 La asamblarea prin injectare sau vulcanizare o caracteristică este faptul că utilajele de 

injecţie a tălpii sau de vulcanizat au o matriţă formată dintr-un ansamblu de 2, 3 piese şi un 

calapod metalic pe care se îmbracă încălţămintea exact ca un ciorap. Piesele matriţei împreună 

cu calapodul pe care se află încălţămintea închid între ele un spaţiu în care se introduce 

amestecul de soluţie pentru vulcanizat sau injectat talpă. 
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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:  
– analiza documentaţiei tehnice referitoare la procesul tehnologic şi la metodele prevăzute în 

instrucţiunile de lucru; 
– verificarea asigurării cu materiile prime şi materialele necesare desfăşurării normale a 

activităţii, în structura sortimentală şi calitatea prevăzută în documentaţia tehnică. 
– verificarea modului în care locul de muncă este asigurat cu dispozitive şi utilaje specifice 

operaţiei ce trebuie executată. 
– corelarea  timpilor necesari realizării operaţiilor din procesul tehnologic cu sarcinile zilnice 

de producţie. 
 
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 TĂLPUIRE A ÎNCĂLŢĂMINTEI 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa  necesară pentru efectuarea operaţiilor de tălpuire în conformitate 
cu specificaţiile documentaţiei tehnice a produsului. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică elementele de 
prelucrat 
 

 

1.1. Elementele de prelucrat sunt identificate în 
funcţie de tipul şi modelul încălţămintei. 
1.2. Elementele de prelucrat sunt identificate în 
funcţie de succesiunea operaţiilor prevăzute în 
documentaţia tehnică. 
1.3. Elementele de prelucrat sunt identificate în 
funcţie de necesarul stabilit în programul zilnic de 
fabricaţie. 
1.4 Identificarea se face cu atenţie şi 
responsabilitate, elementele de prelucrare 
necorespunzătoare fiind înlocuite cu promptitudine. 
1.5 Elementele de prelucrat sunt identificate cu 
atenţie, în conformitate cu sistemul de confecţionare 
folosit. 

2. Reglează utilajele  2.1. Utilajele pentru scămoşarea feţelor în porţiunea 
rezervei de tras pe calapod se reglează în funcţie de 
materialele folosite. 
2.2. Utilajele pentru injectarea, vulcanizarea tălpilor 
se reglează la temperaturile prevăzute în cartea 
tehnică în funcţie de compoziţia amestecului de 
injectat sau de vulcanizat. 
2.3. Utilajele de cusut ramă, branţ, talpă se reglează 
ţinând cont de proprietăţile materialelor 
2.4. Utilajele de cusut se reglează în funcţie de tipul 
de tălpuire şi destinaţia cusăturii. 
2.5. Utilajele se reglează cu atenţie ori de câte ori 
este nevoie. 

3. Amenajează locul de muncă 3.1. Locul de muncă este astfel amenajat încât să 
corespundă ca organizare şi dotare cu utilaje 
operaţiilor de tălpuire a încălţămintei. 
3.2. Locul de muncă este amenajat prin amplasarea 
raţională a utilajelor astfel încât să se asigure 
deservirea lor cât mai eficientă. 
3.3. Elementele de prelucrat şi dispozitivele utilizate 
sunt aşezate în ordinea succesiunii procesului 
tehnologic prevăzut în documentaţia tehnică. 
3.4. Elementele de prelucrat şi dispozitivele sunt 
astfel aşezate încât să asigure folosirea judicioasă a 
spaţiului de producţie. 
3.5. Elementele de prelucrat şi dispozitivele sunt 
astfel aşezate încât să fie uşor manipulate de 
executant. 
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Gama de variabile 
 
Elemente de prelucrat: -feţe de încălţăminte trase pe calapod, branţ, talpă, ramă, glenc, 

umplutură. 
-materiale: soluţii de uns talpă şi feţe de încălţăminte înainte de lipire 

soluţii pentru vulcanizat, injectat talpă 
aţă cusut talpă, scoabe, cuie 

Tipul încălţămintei:  
a. după destinaţie: - cizme, bocanci, ghete, pantofi, sandale, 

papuc; 
- încălţăminte pentru copii, adolescenţi, 

femei, bărbaţi; 
- încălţăminte sport, elegantă, de protecţie, 

militară. 
 

b. după sistemul de confecţie: - cu talpă lipită 
- încălţăminte tubulara 
- cu talpă cusută 
- cu talpă injectată, vulcanizată. 

 
Sisteme de confecţionare a încălţămintei 
C.B. – încălţăminte cu talpă cusută prin branţ; 
C.R.– încălţăminte cu talpă cusută pe ramă; 
R.I. – încălţăminte cu ramă întoarsă; 
I.F. – încălţăminte flexibilă; 
I.L. – încălţăminte cu talpă lipită; 
I.V. – încălţăminte cu talpă vulcanizată; 
I.J. – încălţăminte cu talpă injectată; 
I.T. – încălţăminte tubulară; 
T.B. – încălţăminte cu feţele trase prin branţ; 
I.I. – încălţăminte întoarsă; 
I.C. – încălţăminte cu talpă bătută în cuie; 
R.S. – încălţăminte cu rama fixată în scoabe 
 
Operaţiile specifice etapei de tălpuire a încălţămintei: 
 Pentru sistemul IL (încălţăminte lipită) şi IT (încălţăminte tubulară): 

Operaţii de pregătire: 
– scămoşat talpa; 
– spălat, halogenat talpa; 
– scămoşat, corectat cute în rezerva de tras; 
– însemnat conturul tălpii pe feţe; 
– scămoşat şi periat în regiunea rezervei de tras; 
– uns feţe în rezerva de tras; 
– uns talpă; 
– reactivat feţe şi talpă; 
 
Operaţii de tălpuire: 
– fixat, presat talpă; 
– scos calapod. 
 
 Pentru sistemul IF (încălţăminte flexibilă): 

– fixat talpă prin lipire sau cu cuie; 
– tăiat şanţul pe talpă; 
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– cusut talpă pe marginea răsfrântă a feţelor; 
– netezit talpă; 
– uscat încălţămintea. 
 Pentru sistemul CB (talpă cusută prin branţ): 

– tăiat surplus marginea feţelor; 
– aşezat glenc şi umplutură; 
– fixat talpa pe încălţăminte; 
– deschis şanţ pentru cusătură în talpă; 
– scos calapod; 
– cusut talpă prin branţ; 
– închis şanţul din talpă; 
– netezit talpa; 
– uscat încălţămintea. 
 Pentru sistemul CR (cusut ramă): 

– tăiat surplus marginea feţelor; 
– cusut rama de ridicătura branţului; 
– tăiat surplus ramă; 
– ciocănit rama, fixat rama la spate; 
– scos cuie din branţ; 
– fixat glenc şi pus umplutura; 
– aplicat talpa prin lipire sau cu cuie; 
– cusut talpă pe ramă; 
– închiderea şanţului cusăturii; 
– netezit, uscat talpă. 
 Pentru sistemul IV (încălţăminte cu talpă vulcanizată) şi IJ (încălţăminte cu talpă injectată): 

– scămoşat în regiunea rezervei de tras; 
– uns feţe în regiunea rezervei de tras (pentru sistemul IV); 
– vulcanizat, injectat talpa. 
 
Tipuri de tălpuire: 

- prin coasere; 
- prin lipire; 
- prin vulcanizare; 
- prin injecţie; 
- prin coasere şi lipire. 

Scopul operaţiilor de tălpuire: obţinerea de încălţăminte finită, cu rezistenţă la purtare, comodă, 
igienică. 
 
Dispozitive specifice: 
- dispozitiv pentru însemnat conturul feţelor pe talpă; 
- dispozitiv pentru fixat talpa pe feţe; 
- cleşte, ciocan cizmăresc, texier; 
- pensule pentru uns feţe şi talpă; 
- creioane pentru însemnat talpă pe feţe; 
 
Utilaje specifice: 
- maşină de preformat ştaif; 
- maşină de scămoşat rezerva de tras a feţelor; 

cu rolă hârtie abrazivă – rolă plastic; cu bandă de şlefuit 
- maşină de scămoşat talpă; 
- maşină (tunel-aparat) de reactivat soluţia de lipit; 
- maşină de presat talpă; 
- maşină de cusut ramă de ridicătura branţului (sistem CR) 
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- maşină de tăiat surplusul ramei (sistem CR); 
- maşină de ciocănit ramă; 
- maşină de ornamentat ramă prin zinţare (sistem CR); 
- maşină de tăiat marginea tălpii şi a şanţului în talpă (sistem RI şi IF); 
- maşină de cusut talpă pe dinafară pe ramă (sistem IF, CR); 
- maşină de cusut talpă pe dinăuntru prin branţ (sistem CB); 
- masină de netezit talpă (sistem CR, RI, IF); 
- maşină de injectat talpă pe încălţăminte 
- presă de vulcanizat talpă pe încălţăminte; 
 
Tipuri de reglaje: 
- tensiunea aţei şi mărimea pasului cusăturii la maşina de cusut talpă; 
- temperatura de uscare a tălpii; 
- temperatura de reactivare a soluţiei de lipit; 
- temperatura de vulcanizare, de injectare a tălpii; 
- presiunea şi durata de presare a tălpii; 
 
Elemente necorespunzătoare: 
- feţe trase neuniform pe calapod; 
- feţe trase cu cute vizibile; 
- feţe neîmperecheate; 
- tălpi de nuanţe diferite; 
- tălpi cu defecte vizibile (ciupituri, grosimi diferite, etc.); 
 
Proprietăţile materialelor: 
- grosime; 

- densitate. 
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– elementele de prelucrat ale ansamblului superior si inferior la toate tipurile de încălţăminte; 
– operaţiile specifice etapei de tălpuire a încălţămintei; 
– materiale necesare pentru realizarea operaţiilor de tălpuire 
– dispozitive şi utilaje specifice pentru tălpuirea încălţămintei; 
– reglajele utilajelor specifice; 
– documentaţia tehnică; 
 
La evaluare se va urmări: 
– conştiinciozitatea şi atenţia cu care se documentează asupra operaţiilor ce urmează a se 

executa în vederea tălpuirii încălţămintei, precum şi a dispozitivelor şi utilajelor specifice 
folosite. 

– procedurile de lucru şi documentaţia tehnică la efectuarea operaţiilor pregătitoare; 
– capacitatea de selecţie a elementelor ce urmează a fi prelucrate, în funcţie de prevederile 

documentaţiei tehnice, a tipului de încălţăminte, sistem de confecţionare. 
– capacitatea de a regla utilajele specifice funcţie de elementele ce urmează a fi prelucrate. 
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UNITATEA 6 
EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE TĂLPUIRE A ÎNCĂLŢĂMINTEI 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru executarea operaţiilor de tălpuire a încălţămintei 
pentru realizarea produsului finit în condiţii de calitate, estetică şi rezistenţă la purtare. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Pregătirea elementelor pentru 
tălpuit 
 

1.1. Elementele pentru tălpuit sunt pregătite în funcţie 
de sistemul de confecţionare a încălţămintei. 
1.2. Scămoşarea feţelor în regiunea rezervei de tras se 
execută cu precizie astfel încât scămoşarea să fie 
perpendiculară pe suprafaţa rezervei. 
1.3. Ungerea cu adezivi a elementelor de tălpuit se 
execută cu respectarea semnelor de delimitare a 
suprafeţelor ce trebuie unse. 
1.4. Fixarea glencului şi punerea umpluturii se 
execută cu profesionalism pentru mărirea rezistenţei 
la purtare şi creşterea gradului de confort a 
încălţămintei. 
1.5. Elementele pentru tălpuit unse, sunt supuse 
operaţiei de reactivare a adezivului în vederea 
asigurării unei bune lipiri prin folosirea aerului cald 
sau a radiaţiilor infraroşii. 
1.6. Pregătirea elementelor pentru tălpuit se face 
ţinând cont de toate proprietăţile subansamblelor. 

2. Execută operaţia de tălpuire a 
încălţămintei 
 

2.1. Aşezarea tălpii în regiunea vârfului şi pe tot restul 
încălţămintei se execută cu precizie pentru a asigura 
simetria atât în lungime cât şi în lăţime. 
2.2. Lipirea tălpii se execută cu atenţie prin presarea 
uniformă a întregii suprafeţe a tălpii. 
2.3. Coaserea tălpilor pe ramă se execută cu 
profesionalism, cu respectarea riguroasă a conturului 
tălpii şi a lungimii pasului de cusătură. 
2.4. Coaserea tălpilor prin branţ se execută cu atenţie 
pentru a asigura străpungerea integrală a grosimii 
branţului şi a tălpii.  
2.5. Tălpuirea încălţămintei prin vulcanizare sau 
injectare se execută cu respectarea temperaturilor şi a 
duratelor de vulcanizare sau injectare. 
2.6. Operaţia de tălpuire se execută cu respectarea 
parametrilor de calitate, a caracteristicilor şi 
proprietăţilor pieselor din subansamblu, prevăzuţi în 
documentaţia tehnică. 
2.7. Operaţia de tălpuire se execută folosindu-se toate 
utilajele şi dispozitivele specifice, reglate 
corespunzător. 

3. Predă produsele tălpuite  3.1. Produsele tălpuite sunt predate ritmic, pe tot 
parcursul programului de lucru pentru finisare, 
terminare. 
3.2. Produsele tălpuite sunt predate după ce au fost 
împerecheate funcţie de proprietăţile subansamblelor.. 
3.3. Produsele tălpuite sunt predate în totalitate şi la 
termen conform programului de producţie. 
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Gama de variabile 
Unitatea se aplică la personalul ce lucrează la operaţia de tălpuire, din cadrul firmelor 
producătoare de încălţăminte şi atelierele care confecţionează încălţăminte la comandă. 
Munca se desfăşoară individual . 
Elemente pentru tălpuit: - feţe de încălţăminte trase pe calapod, branţ, talpă, ramă, glenc, 
umplutură. 
                                         -  materiale: soluţii de uns talpă şi feţe de încălţăminte înainte de lipire 
                                                             soluţii pentru vulcanizat, injectat talpă 
                                                             aţă cusut talpă, scoabe, cuie 
 
Sisteme de confecţionare a încălţămintei: 
C.B. – încălţăminte cu talpă cusută prin branţ; 
C.R. – încălţăminte cu talpă cusută pe ramă; 
R.I .  – încălţăminte cu ramă întoarsă; 
I.F.   – încălţăminte flexibilă; 
I.L.   – încălţăminte cu talpă lipită; 
I.V.  – încălţăminte cu talpă vulcanizată; 
I.J.   – încălţăminte cu talpă injectată; 
I.T.  – încălţăminte tubulară; 
T.B. – încălţăminte cu feţele trase prin branţ; 
I.I.   – încălţăminte întoarsă; 
I.C.  – încălţăminte cu talpă bătută în cuie; 
R.S. – încălţăminte cu rama fixată în scoabe 
 
Operaţii de pregătire a elementelor pentru tălpuit: 
– scămoşat talpa; 
– spălat, halogenat talpa; 
– scămoşat, corectat cute în rezerva de tras; 
– însemnat conturul tălpii pe feţe; 
– scămoşat şi periat în regiunea rezervei de tras; 
– uns feţe în rezerva de tras; 
– uns talpă; 
– reactivat feţe şi talpă; 
– tăiat şanţuri pe talpă; 
– aşezat glenc şi umplutură; 
– tăiat surplus marginea feţelor; 
 
Operaţii de tălpuire: 
-  fizat, presat talpă; 
-  cusut talpă; 
-  netezit talpă; 
-  injectat talpă; 
-  vulcanizat talpă; 
 
Dispozitive specifice: 
- dispozitiv pentru însemnat conturul feţelor pe talpă; 
- dispozitiv pentru fixat talpa pe feţe; 
- cleşte, ciocan cizmăresc, texier; 
- pensule pentru uns feţe şi talpă; 
- creioane pentru însemnat talpă pe feţe; 
 
Utilaje specifice: 
- maşină de preformat ştaif; 
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- maşină de scămoşat rezerva de tras a feţelor; 
o cu rolă hârtie abrazivă – rolă plastic; cu bandă de şlefuit 

- maşină de scămoşat talpă; 
- maşină (tunel-aparat) de reactivat soluţia de lipit; 
- maşină de presat talpă; 
- maşină de cusut ramă de ridicătura branţului (sistem CR) 
- maşină de tăiat surplusul ramei (sistem CR); 
- maşină de ciocănit ramă; 
- maşină de ornamentat ramă prin zinţare (sistem CR); 
- maşină de tăiat marginea tălpii şi a şanţului în talpă (sistem RI şi IF); 
- maşină de cusut talpă pe dinafară pe ramă (sistem IF, CR); 
- maşină de cusut talpă pe dinăuntru prin branţ (sistem CB); 
- masină de netezit talpă (sistem CR, RI, IF); 
- maşină de injectat talpă pe încălţăminte 
- presă de vulcanizat talpă pe încălţăminte; 
 
Tipuri de reglaje: 
- tensiunea aţei şi mărimea pasului cusăturii la maşina de cusut talpă; 
- temperatura de uscare a tălpii; 
- temperatura de reactivare a soluţiei de lipit; 
- temperatura de vulcanizare, de injectare a tălpii; 
- presiunea şi durata de presare a tălpii; 
 
Proprietăţile subansamblelor: culoare, nuanţă, mărime, tipul încălţămintei, sistemul de 
confecţionare, materiale folosite, forma calapodului, destinaţia încălţămintei. 
În funcţie de caracteristicile lor, piesele din subansamblu au următoarele proprietăţi: 
- caracteristici fizice: lungime, lăţime, grosime, arie, masă, densitate, permeabilitate (la apă, 

la vapori, la aer) 
- caracteristici mecanice: rezistenţă la rupere, alungirea, rezistenţă la sfâşiere, la cusătură, 

rezistenţă la uzura prin frecare, rigiditate, flexibilitate, duritate. 
- comportament la agenţi fizico-chimici: variaţia temperaturii, influenţa radiaţiilor, influenţa 

proceselor biochimice, influenţa factorilor chimici. 
 
Ghid pentru evaluare   
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– elemente pentru tălpuit;  
– dispozitive şi utilaje folosite la executarea operaţiilor de tălpuire; 
– tipuri de reglaje ale utilajelor specifice; 
– procesul tehnologic al operaţiilor de tălpuire; 
– proceduri specifice de lucru la operaţiile de tălpuire; 
– sisteme de confecţionare a încălţămintei; 
– documentaţia tehnică; 
 
La evaluare se va urmări: 
– îndemânarea şi dexteritatea cu care mânuieşte mijloacele de muncă la executarea operaţiilor 

de tălpuire; 
– acurateţea şi corectitudinea cu care respectă prevederile documentaţiei tehnice la executarea 

operaţiilor de tălpuire; 
– spiritul de observaţie şi responsabilitatea cu care respectă parametrii de calitate a  lucrărilor 

executate; 
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 UNITATEA 7 
CONTROLUL CALITĂŢII ÎNCĂLŢĂMINTEI TĂLPUITE 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru efectuarea corespunzătoare a verificării calităţii 
încălţămintei care a fost supusă operaţiilor de tălpuire. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Controlează încălţămintea 
tălpuită 

 
 
 

1.1.Încălţămintea care a fost supusă operaţiilor de tălpuire 
este controlată cu atenţie pentru stabilirea conformităţii 
cu cerinţele de calitate din documentaţia tehnică.  
1.2. Controlul încălţămintei tălpuite are în vedere 
respectarea delimitării suprafeţelor unse cu adezivi şi a 
cantităţii de adeziv depusă în vederea lipirii tălpii. 
1.3. Încălţămintea tălpuită este controlată utilizându-se 
instrumente de măsurat specifice. 
1.4. Controlul încălţămintei tălpuite are în vedere 
respectarea conturului tălpii de către cusătură, la 
încălţămintea cu talpă cusută. 
1.5. Încălţămintea tălpuită este controlată, urmărindu-se 
toate elementele relevante pentru împerechere. 

2. Remediază 
neconformităţile  

 
 

2.1. Scămoşările vizibile pe feţe peste porţiunea rezervei 
de tras sunt remediate cu promptitudine. 
2.2. Eventualele pete de soluţii de pe suprafaţa vizibilă a 
încălţămintei sunt curăţate cu atenţie. 
2.3. Talpa fixată necorespunzător pe încălţăminte este 
remediată cu profesionalism. 
2.4. Piesele de încălţăminte ce prezintă neconformităţi 
iremediabile sunt înlocuite cu promptitudine.  

3. Verifică piesele remediate 3.1. Feţele remediate sunt verificate vizual, în corelaţie cu 
natura defectului corectat. 
3.2. Piesele folosite pentru înlocuirea celor care nu mai 
pot fi remediate sunt verificate cu atenţie şi 
profesionalism. 
3.3. Piesele remediate sau înlocuite sunt verificate dacă 
respectă parametrii de calitate prevăzuţi de documentaţia 
tehnică. 

Gama de variabile   
Instrumente de măsurat: micrometru, centimetru. 
Elemente relevante: mărime, culoare, nuanţă, înălţime ştaif. 
Neconformităţi: talpă fixată parţial, cu dezlipiri, talpă fixată strâmb, feţe de încălţăminte pătate 
cu soluţie sau scămoşate peste semnul permis. 
Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
– instrucţiuni şi proceduri de lucru; 
– documentaţia tehnică; 
– utilizarea sculelor şi dispozitivelor specifice; 
– utilizarea instrumentelor de măsură şi control specifice. 
La evaluare se urmăreşte : 
– precizia şi acurateţea  în executarea operaţiilor de tălpuire; 
– operativitatea în rezolvarea neconformităţilor; 
– puterea de concentrare, atenţia acordată sarcinii de lucru; 
– simţul estetic în efectuarea remedierilor; 
– capacitatea de a aplica soluţia optimă de remediere. 
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UNITATEA 8 
ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR SPECIFICE OPERAŢIILOR DE TĂLPUIRE  

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru efectuarea operaţiilor de menţinere a 
funcţionalităţii dispozitivelor şi utilajelor specifice operaţiei de tălpuire. 

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 tălpuire. 
1.2. Starea de funcţionare a utilajelor este 
verificată pentru determinarea conformităţii cu 
specificaţiile din documentaţia tehnică a 
utilajelor. 
1.3. În cazul apariţiei semnelor de uzură, 
componentele sunt selecţionate cu 
discernământ, în vederea recondiţionării sau 
casării şi înlocuirii lor.  
1.4. Starea de funcţionare a utilajelor este 
verificată astfel încât să se încadreze în limitele 
parametrilor impuşi, asigurând nivelul de 
productivitate prevăzut în normele de muncă. 

2. Aplică procedurile de întreţinere 
 
 
 
 
 

2.1. Dispozitivul de acţionare al presei se curăţă 
zilnic prin suflare cu aer comprimat. 
2.2. Maşina de cusut talpă se curăţă de 
depunerile tehnologice, se degresează şi se 
unge la sfârşitul programului de lucru. 
2.3. Matriţele pentru injectat, vulcanizat talpă 
sunt curăţate de resturile de materiale rezultate 
după injectare, vulcanizare. 
2.4. Matriţele pentru injectat, vulcanizat sunt 
degresate cu o soluţie de silicon care nu 
permite aderenţa amestecului de injectat pe 
matriţă. 

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. Defecţiunile minore sunt remediate astfel 
încât modul de funcţionare al utilajului să se 
încadreze în parametrii tehnici. 

4. Informează asupra defecţiunilor 
complexe ale utilajelor 
 

4.1. Informarea asupra defecţiunilor complexe 
se face în vederea remedierii rapide a acestora 
de către personalul specializat. 
4.2. Informarea privind defecţiunile complexe 
este clară, la obiect, fiind menţionate toate 
elementele relevante pentru executarea 
reparaţiilor. 
4.3. Informarea asupra defecţiunilor complexe 
se realizează cu promptitudine, ori de câte ori 
este nevoie. 
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Gama de variabile  
 
Dispozitive şi accesorii specifice: 
- dispozitiv pentru însemnat conturul feţelor pe talpă; 
- dispozitiv pentru fixat talpa pe feţe; 
- cleşte, ciocan cizmăresc, texier; 
- pensule pentru uns feţe şi talpă; 
- creioane pentru însemnat talpă pe feţe; 
 
Utilaje specifice: 
- maşină de preformat ştaif; 
- maşină de scămoşat rezerva de tras a feţelor; 

o cu rolă hârtie abrazivă – rolă plastic; cu bandă de şlefuit 
- maşină de scămoşat talpă; 
- maşină (tunel-aparat) de reactivat soluţia de lipit; 
- maşină de presat talpă; 
- maşină de cusut ramă de ridicătura branţului (sistem CR) 
- maşină de tăiat surplusul ramei (sistem CR); 
- maşină de ciocănit ramă; 
- maşină de ornamentat ramă prin zinţare (sistem CR); 
- maşină de tăiat marginea tălpii şi a şanţului în talpă (sistem RI şi IF); 
- maşină de cusut talpă pe dinafară pe ramă (sistem IF, CR); 
- maşină de cusut talpă pe dinăuntru prin branţ (sistem CB); 
- masină de netezit talpă (sistem CR, RI, IF); 
- maşină de injectat talpă pe încălţăminte 
- presă de vulcanizat talpă pe încălţăminte; 
 
Proceduri de întreţinere: 
- curăţarea utilajului de praf şi deşeuri tehnologice, degresarea şi ungerea mecanismelor; 
 

Deşeuri tehnologice: depuneri de scamă, resturi de material etc. 
Materiale utilizate pentru întreţinerea utilajului: cârpe de şters, lavete, bureţi etc. 
Echipamente pentru întreţinere: pistoale de aer comprimat, aspirator de praf etc; 
Substanţe folosite pentru întreţinere: petrol, ulei de ungere pentru mecanisme fine. 
Defecţiuni minore:  dereglarea presiunii şi timpului de presare a tălpii; 
                                ruperea, îndoirea acului de cusut talpă; 
                                tensionarea defectuoasă a aţei de cusut; 
                                dereglarea timpului şi temperaturii de injecţie şi vulcanizare a tălpii; 
 
 
Piese ce se pot defecta: 
 - manometru de reglare a presiunii; 
 - mecanismul de prindere a acului de cusut; 
 - mecanismul de alimentare cu aţă; 
 - acele de cusut; 
 - rezistenţele electrice pentru temperatura de vulcanizat sau injectat; 
 
Scule pentru remedierea defecţiunilor minore: 
 - şurubelniţă; 
 - buton de reglare a presiunii; 
 
Defecţiuni complexe: defectarea mecanismului de presare a tălpii; 
                                  defectarea sistemului de perforare şi transport la maşinile de cusut talpă; 
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                                  defectarea mecanismului acului la maşinile de cusut talpă; 
                                  defectarea mecanismului de închidere a matriţelor în jurul calapodului; 
                                  defectarea mecanismului de reglare a temperaturii de injecţie şi  
                                  vulcanizare; 
 
Persoane abilitate/specializate: lăcătuşul de linie, electricianul de linie. 
Elemente relevante: tipul utilajului, simptome în funcţionare, contextul defectării sau al 
deteriorării etc. 
 
Ghid pentru evaluare    
 
Cunoştinţele se referă la: 
– formele de manifestare a defectelor maşinilor şi utilajelor; 
– tipurile de defecţiuni întâlnite; 
– normele tehnice specifice privind întreţinerea, curăţirea şi repararea maşinilor şi utilajelor 

cu care operează, a parametrilor de lucru; 
– operaţiile simple din cadrul reviziilor. 
 
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. 
– aplicarea normelor tehnice privind întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor, la locul de 

muncă; 
 


