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Descrierea ocupaţiei: OPERATOR LA RECOLTAREA ŞI TOALETAREA ARBORILOR
FORESTIERI
Operatorul la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri este persoana calificată şi specializată a
carei ocupaţie presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare executării lucrărilor
specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi
aliniamente.
Operatorul deţine cunoştinţe tehnice şi abilitaţi să execute, urmatoarele operaţii principale:
dobrârea arborilor din masiv şi izolaţi, precum şi a acelora care vegetează în localitaţi (urbane sau
rurale)
sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic
toaletarea arborilor forestieri si ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, grădini publice,
gospodării private, etc.
Formarea estetică a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistică a localitaţilor
În lucrările pe care le execută, operatorul utilizează ferăstraele mecanice şi electrice, moto-unelte
pentru efectuarea elagajului artificial, precum şi alte dispozitive, unelte si instrumente de masură,
În parchetele de exploatare a lemnului, după doborârea arborilor şi curăţarea de crăci, efectuează o
sortare orientativă a masei lemnoase, pe fondul căreia se definitivează sortimentele de lemn brut,
rezultate în depozitele finale,
În centre de pre-industrializare a lemnului, depozitele sau micro-depozitele agenţilor economici sau
fabrici, realizează sortarea definitivă a lemnului rotund, in produse definitive.
În parcuri şi aliniamente, execută tăieri de igienă, la arbori ce compun zona verde.
Execută lucrări de formare a coroanei arborilor în funcţie de specie, în conformitate cu arhitectura
creată şi aprobată de urbanistica localităţii respective.
Doboară şi înlatură arborii ajunşi la vârsta longevitaţii, sau afectaţi de diferiţi factori ce-i slăbesc
rezistenţa, sau parte din aceştia, in condiţii de protecţie a zonei –liniilor de telefon, electrice, sau
clădiri etc.
Cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiunii de extragere a arborilor din
incinte urbanistice, aliniamente şi parcuri, fără a se aduce prejudicii desfaşurării activitaţilor
urbanistice din zonă, precum şi a instalaţiilor electrice şi telefonice.
Trebuie ţinut cont de activitatea eoliana îin desfaşuraea procesului de lucru.
Se urmăreşte în prima fază obţinerea de lemn brut format din: lemn subţire de foioase/ raşinoase,
lemn gros de foioase /raşinoase, lemn diverse tari şi lemn diverse moi.
Urmare procesului de lucru rezultă sortimente industriale astfel :
- buşteni pentru furnire estetice şi tehnice
- lemn de rezonanţa şi claviatură
- buşteni de gater
- lemn pentru construcţii
- lemn de mină
- lemn despicat pentru celuloză
- lemn pentru destilărie
- lemn de foc
În procesul de lucru se aplică modalităţi de identificare a defectelor, caracteristicile fizico-mecanice
şi calitative ale lemnului, tipuri de marcaje aplicate.
Defectele lemnului în procesul de producţie sunt:
defecte de forma : curbura, conicitatea, ovalitatea, labarţarea, canelura, infurcirea, scobitura
defecte de structura: excentricitate, fibră rasucită, fibră inclinată, fibră incâlcită, excrescenţe, lemn
de compresiune, inimi concrescute etc,
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Lista funcţiilor majore
Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor
Aplică normele pentru protecţia mediului
Organizează activitatea proprie
Aplică comunicarea interactivă la locul de muncă
Lucrează în echipă
Intreţine uneltele şi echipamentele de lucru
Execuă lucrările de doborâre a arborilor din exploatări forestiere
Doboră arborii din zone populate, aliniamente stradale, parcuri şi consolidează arborii valoroşi
Sorteaza masa lemnoasa
Elageaza arborii
Toaletează ornamental coroana arborilor din parcuri şi aliniamente stradale
Determină volumul brut şi pe sortimente la masa lemnoasă prelucrată
Alte informaţii relevante
Nivelul de calificare : 2 Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de
realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi
control. Munca presupune o gama larga de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte
variate.
Formare profesionala care oferă acces la acest nivel: învăţământ postliceal, 7-10 clase şi program de
formare profesionala de specialitate în sistemul de formare profesionala a adulţilor.
Operatorul la Recoltarea şi Toaletarea Arborilor Forestieri trebuie să aibă cunoştinţe solide de
comunicare în limba maternă şi tehnice de specialitate şi de operare cu echipamente specifice.
Operatorul la Recoltarea şi Toaletarea Arborilor trebuie să fie clinic sănătos, să fie absolvent a cel
putin 7, 8 sau 10 clase şi minimum 1 an experienţă relevantă în domeniu .
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Unităţile de competenţe cheie
Cod de referinţă:
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenta de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Titlul unitatii 4: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă
şi tehnologie
Titlul unitatii 5:Competente informatice

.

Unităţile de competenţe generale
Titlul unităţii 1: Aplică normele de securitate şi sănătate în
muncă, prevenire şi stingere a incendiilor
Titlul unităţii 2: Aplică normele de protecţia mediului
Titlul unităţii 3 : Organizează activitatea proprie
Unităţile de competenţe specifice
Titlul unităţii 6: Intreţine uneltele şi echipamentele de
lucru
Titlul unităţii 7: Execută lucrările de doborâre a arborilor
din exploatările forestiere
Titlul unităţii 8: Doboră arborii din zone populate,
aliniamente stradale, parcuri şi consolidează arborilii
valoroşi
Titlul unităţii 9: Sortează masă lemnoasă
Titlul unităţii 10: Elaghează arborii
Titlul unităţii 11: Toaletează ornamental
coroana
arborilor din parcuri şi aliniamente
Titlul unităţii 12: Determină volumul brut şi pe sortimente
industriale la masa lemnoasă prelucrată
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Coduri de referinţă
1. APLICĂ NORMELOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIRE SI
STINGERE A INCENDIILOR
(unitate generală)
Nivelul unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicarii normelor de securitate si sanatate in munca,
precum si de prevenire si stingere a incendiilor in timpul desfasurarii activitatilor.
Elemente
competenţă

de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul
deprinderilor practice necesare
de
vedere
al
cunoştinţelor
necesare
1.Identifică
1.1 Factorii de risc sunt identificati in corelatie cu 1.1 Masurile generale de identificare
specificul lucrarilor de executat si particularitatile locului a factorilor de risc sunt specifice cu
factorii de risc
de munca.
particularitatile locului de munca.
1.2 Identificarea factorilor de risc se realizeaza avandu- 1.2 Masurile de prevenire au in
se in vedere toate aspectele relevante pentru desfasurarea vedere toate aspectele relevante
activitatilor.
pentru desfasurarea activitatilor.
1.3 Riscurile sunt identificate prin analizarea 1.3 Mijloacele de semnalizare si
responsabila a mijloacelor de semnalizare si avertizare avertizare utilizate adecvat pentru
existente
prevenirea factorilor de risc
2.Aplică normele 2.1 Legislatia si normele de securitate si sanatate in 2.1 Normele de securitate si
munca sunt insusite si aplicate in conformitate cu sanatate in munca aplicate in
de securitate şi
specificul locului de munca.
conformitate cu specificul locului de
sănatate în
2.2 Insusirea clara si corecta si corecta a procedurilor de munca.
muncă
securitate si sanatate in munca este asigurata prin 2.2 Instructajele periodice
participarea la instructaje periodice.
aplicabile in ocupatie.
2.3 Echipamentul de protectie este identificat corect si 2.3 Echipamentul de protectie
rapid in conformitate cu procedura specifica din identificat corect si rapid .
legislatia in vigoare.
2.4 Echipamentul de protectie este
2.4 Echipamentul de protectie este intretinut si pastrat in intretinut si pastrat in conformitate
conformitate cu procedura specifica locului de munca.
cu procedura specifica locului de
2.5 Masurile de prim-ajutor sunt insusite cu munca.
responsabilitate in vederea aplicarii in mod corect, in caz 2.5 Masurile de prim-ajutor insusite
de accident.
cu responsabilitate si

2
Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
atitudinilor necesare
Identificarea factorilor de risc se
face cu responsabilitate, atentie
si profesionalism in
conformitate cu particularitatile
locului de munca
Semnele de avertizare adecvat
utilizate in prevenirea factorilor
de risc
Normele de securitate in munca
se fac cu multa responsabilitate,
atentie, disciplina si
profesionalism
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2.6 NSSM sunt aplicate permanent, cu multa
responsabilitate, pentru asigurarea securitatii personale si
a celorlati participanti la procesul de munca pe intreaga
derulare a activitatilor.
3.
Aplică 3.1. Activitatile specifice se desfasoara in conditii de
securitate, respectand normele PSI
normele PSI
3.2. Normele PSI sunt insusite corect prin participarea la
instructajele periodice si aplicatiile practice

profesionalism.
2.6 Masurile, pentru asigurarea
securitatii personale specifice
domeniului ocupational.
3.1. Normele de PSI aplicabile in Normele PSI se respecta cu
ocupatie.
responsabilitate, disciplina si
3.2. Instructajele periodice si operativitate.
aplicatiile practice aplicabile in
ocupatie.
3.3. Echipamentele si dotarile de stingere a incendiilor 3.3. Echipamentele si dotarile de
sunt identificate corect si rapid, in mod adecvat tipului de stingere a incendiilor aplicabile in
incendiu
ocupatie.
3.4 Pericolul de incendiu este sesizat cu promptitudine si 3.4. Masurile de raportare urgenta,
raportat de urgenta persoanelor abilitate.
persoanelor abilitate.

4.
Aplică
proceduri
de
urgenţă şi de
evacuare

4.1.Eventualele accidente sunt anunţate cu promtitudine
personalului abilitat şi serviciilor de urgenţă.
4.2 Aplicarea procedurilor de urgenţă se realizează
corespunzător situaţiei concrete şi tipului de accident
produs.

4.1. Masurile de raportarea
accidentelor cu promtitudine
personalului abilitat şi serviciilor de
urgenţă.
4.2 Masurile de aplicarea
4.3 Intervenţia este promptă şi se desfăşoară cu luciditate procedurilor de urgenţă se realizează
tipului de accident produs.
şi stăpânire de sine.
4.4 Procedura de urgenţă este aplicată corect evitându-se 4.3 Masurile de intervenţie se
agravarea situaţiei deja create şi accidentarea altor desfăşoară cu luciditate şi stăpânire
persoane.
de sine .
4.4 Procedura de urgenţă aplicată
corect .
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Gama de variabile:
Factori de risc : mediul de munca, procesul tehnologic
Particularitatile locului de munca: dimensiune, amplasare, luminozitate, mod de organizare, panta, vant, inghet, nuielis puternic dezvoltat, zapada,
elagaj etc.
Accidente posibile : raniri si vatamari ale corpului de la cele mai usoare pana la cele mai grave, ce conduc la infirmitate sau decese
Echipamente pentru prevenirea si stingerea incendiilor: lopeti, sape, stingatoare.
Echipamente de protectie: echipamente tehnice-ET, echipament individual de protectie-EIP, casca, salopete, halate, palmare sau manusi etc.
Sisteme de avertizare: luminoase, sonore, sisteme de comunicatii, placute de avertizare.
Instructaje periodice: zilnice, lunare etc.
Persoane abilitate: maistru, sef de echipa, responsabili SSM si PSI.
Servicii abilitate :servicii de ambulanta, pompieri, securitate civila etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
Observarea directă
Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
Test scris sau oral
Discernamantul in identificarea riscurilor de munca
Modul de de intretinere si pastrarea tuturor tipurilor de unelte, scule, utilaje
Capacitatea de aplicare a normelor specifice de SSM si PSI
Corectitudinea interventiei in situatii de urgenta
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Coduri de referinţă
2.APLICĂ NORMELE DE PROTECŢIA MEDIULUI
(unitate generală)
Nivelul unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicarii legislatiei, a normelor si instructiunilor proprii
locului de munca, privind protectia mediului.
Elemente de competenţă

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
1. Identifică factorii de risc şi 1.1. Pericole posibile asupra mediului,
asociate activităţilor desfăşurate, sunt
legislaţia în domeniul
identificate cu atenţie în vederea aplicării
protecţiei mediului
normelor de protecţie specifice.
1.2. Normele şi instrucţiunile interne
privind protecţia mediului sunt corect
identificate.

2. Aplică normele de
protecţie a mediului

1.3. Normele de protecţie a mediului sunt
însuşite cu responsabilitate şi aplicate pe
tot parcursul executării lucrărilor.
2.1. Normele de protecţie a mediului sunt
aplicate corect, în scopul prevenirii
afectării ecosistemului.
2.2. Manipularea şi depozitarea
deşeurilor este făcută cu prudenţă, în
scopul reducerii la minimum a riscurilor
de orice natură.
2.3. Starea tehnică a utilajelor este
verificată sistematic pentru a se

2

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
1.1. Masurile de identificare si
aplicare a normelor specifice
ocupatiei.
1.2. Normele şi instrucţiunile
interne privind protecţia
mediului specifice domeniului
ocupational.
1.3. Masurile de protecţie a
mediului aplicabile pe tot
parcursul executării lucrărilor.

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
Msurile de identificare a
factorilor de risc si legislatia
in domeniul protectiei
mediului se fac cu
responsabilitate, disciplina,
si operativitate.

2.1. Masurile de protecţie a
mediului specifice domeniului.
2.Normele pentru indepartarea
deseurilor, specifice tipurilor de
deseuri.
2.3.Masurile privind starea
tehnică a utilajelor, specifice
ocupatiei.

Masurile de protectie a
mediului se fac cu
responsabilitate, atentie,
profesionalism si spirit de
observatie.
Masurile privind starea
tehnica a utilajelor se face
cu seriozitate, flexibilitate,
profesionalism si
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preîntâmpina situaţii de risc privind
protecţia mediului.

operativitate.

3.1 Situaţiile de risc identificate care
3.1 Masurile generale de
Masurile de protectie a
3. Aplică măsurilor pentru
prevenire a riscului, specifice
mediului se fac cu
limitarea situaţiilor de risc şi depăşesc nivelul de competenţă sunt
raportate persoanelor abilitate în vederea domeniului.
responsabilitate, atentie,
protejarea mediului
eliminării lor.
3.2. Masurile de prevenire a
profesionalism si spirit de
3.2. Deficienţele constatate în aplicarea deficientelor aplicabile in
observatie.
normelor de protecţie a mediului sunt
ocupatie.
eliminate cu prioritate.
3.3. Măsurile de urgenţă
3.3. Măsurile de urgenţă sunt aplicate
aplicabile ocupatiei.
imediat în cazul apariţiei unui accident
de mediu.
Gama de variabile:
Pericole posibile asupra mediului pot fi: depozitarea materialelor in locuri nepermise, dispersarea deseurilor, poluarea accidentala a
mediului.
Deseuri: recipiente pentru manipularea produselor petroliere, necesare functionarii motouneltelor, rumegus si aschii de lemn, diverse
ambalaje, piese de schimb si scule uzate.
Tehnici de evaluare recomandate:
Observarea directă
Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
Norme de protectia mediului aplicabile, notiuni de legislatie a protectiei mediului inconjurator.
Capacitatea de a identifica sursele de poluare si de a aplica masurile necesare pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, in functie de
specificul lucrarilor de executat si particularitatile locului de munca;
Responsabilitatea prin care respecta normele si procedurile de protectia mediului la derularea activitatilor specifice;
Operativitatea si corectitudinea interventiei in situatia aparitiei unui eveniment.
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Coduri de referinţă
3. ORGANIZEAZĂ ACTIVITATEA PROPRIE

Nivelul unităţii
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru organizarea activitatii proprii pe durata unei zile
de lucru, avand in vedere lucrarile de realizat si termenul de finalizare al acestora.
Elemente de competenţă

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
1. Identifică lucrările de 1.1. Lucrările sunt identificate pe baza
informaţiilor primite din partea
realizat
persoanelor abilitate.
1.2. Lucrările sunt identificate cu atenţie
pentru aprecierea corectă a posibilităţilor
de realizare a acestora.
1.3. Eventualele neînţelegeri privind
lucrările de realizat sunt clarificate prin
solicitarea de explicaţii suplimentare.
2. Stabileste resursele
2.1. Resursele materiale şi echipamentele
sunt stabilite cu realism în funcţie de
dotarea tehnică pe tipuri de lucrări.
2.2.Necesarul de materiale şi
echipamente, este stabilit astfel încât să
se asigure desfăşurarea în bune condiţii a
lucrării.
2.3 Etapele activităţilor sunt stabilite cu
atenţie, în vederea încadrării în termenele
de finalizare a lucrărilor.
3.Realizează activităţile
proprii

3.1. Activităţile sunt realizate succesiv,
urmărind succesiunea etapelor conform

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
1.1.Tehnicile de identificare a
informatiilor specifice
ocupatiei.
1.2.Tehnicile de identificare
pentru aprecierea corecta a
lucrarilor specifice ocupatiei.
1.3.Tehnicile de evaluare a
neintelegerilor privind lucrarile
de realizat specifice ocupatiei.
2.1. Masurile pentru stabilirea
materialelor, echipamentelor si
tipurilor de lucrari, specifice
ocupatiei.
2.2. Masurile pentru stabilirea
necesarului de materiale şi
echipamente, specifice
domeniului ocupational
2.3 Tehnicile de stabilire
pentru incadrarea in termenele
de finalizare, specifice
domeniului ocupational.
3.1. Masurile privind
succesiunea etapelor conform

2

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
Tehnicile de identificare a
informatiilor, aprecierea
corecta a lucrarilor si
evaluarea netelegerilor se
face cu seriozitate,
responsabilitate si
operativitate.

Masurile generale pentru
stabilirea materialelor,
echipamentelor, incadrarea
in termenele de finalizare
sunt stabilite cu
responsabilitate,
profesionalism, obiectivitae
si operativitate.

Masurile privind
succesiunea etapelor de
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normelor de lucru specifice .
3.2 Etapele activităţilor sunt realizate cu
operativitate, urmărind încadrarea în
normele de timp stabilite.
3.3 Situaţiile neprevăzute sunt rezolvate
cu operativitate pentru a nu perturba
programul stabilit.

normelor de lucru, specifice
domeniului ocupational

lucru a normelor de timp si
incadrarea in program se
3.2 Masurile privind incadrarea face cu responsabilitate,
profesionalism si
in normele de timp, specifice
operativitate.
domeniului occupational.
3.3 Masurile pentru situaţiile
neprevăzute si incadrarea in
programul stabilit sunt specifice
domeniului ocupational.

Gama de variabile:
Tipuri de lucrari de executat specifice domeniului:
-pregatirea locului de munca
-pregatirea dispozitivelor, uneltelor sau a utilajelor-intretinerea zilnica
-executarea lucrarii propriu –zise
-curatarea locului de munca
Resurse materiale:
-unelte, scule, dispozitive
-utilaje si echipamente corespunzatoere potrivit gradului de dotare
-piese de schimb
-combustibil sau alte surse de energie (curent electric).
Situatii neprevazute:
-lipsa unor materiale necesare, probleme aparute in legatura cu starea echipamentului de protectie, identificarea factorilor de risc
nepravazuti.
Tehnici de evaluare recomandate:
Observaţia directă
Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
Etapele de lucru si norme de timp
Materiale si echipamente
Norme de consum
Instructiuni si proceduri de lucru
Capacitatea de identificare a activitatilor pentru atingerea obiectivelor de realizat
Capacitatea de a respecta termenele stabilite.
SO SIL 13, pag. 12/28

Coduri de referinţă
6. INTRETINEREA UNELTELE SI ECHIPAMENTELE DE LUCRU
(unitate specifică)
Unitatea se referă la competenţa necesară privind verificarea periodică a stării de funcţionare a echipamentelor Nivelul unităţii
de lucru, aplicarea procedurilor de întreţinere pentru asigurarea duratei de viaţă normale a acestora şi
informarea promptă asupra defecţiunilor sesizate, pentru asigurarea securităţii în muncă şi a continuităţii
2
activităţilor.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Verifică starea
1.1. Echipamentele de lucru sunt
1.1.Tehnicile pentru verificarea Masurile pentru verificarea
verificate cu atenţie din punct de vedere echipamentele de lucru,
echipamentelor,
echipamentelor de lucru
al integrităţii şi gradului de uzură.
specifice ocupatiei.
selectionarea acestora,
1.2. Echipamentele sunt selecţionate cu 1.2. Tehnicile pentru
mentinerea sigurantei
discernământ în vederea
selectionarea echipamentelor,
echipamentelor se face cu
înlocuirii/reparării acestora de către
specifice domeniului
responsabilitate,
personalul abilitat.
ocupational.
profesionalism si
1.3. Starea echipamentelor de lucru este 1.3. Tehnicile pentru
operativitate.
verificată permanent, cu responsabilitate, mentinerea sigurantei
pentru menţinerea siguranţei în utilizarea echipamentelor de lucru,
acestora pe parcursul executării
specifice ocupatiei.
lucrărilor.
2.1. Procedurile de întreţinere sunt
2.1. Tehnicile de întreţinere
Masurile pentru aplicarea
2. Aplică procedurile de
tehnicilor de intretinere sunt
întreţinere a echipamentelor aplicate în condiţii de siguranţă, în locuri sunt aplicate în condiţii de
special amenajate.
siguranţă, specifice ocupatiei.
aplicate cu responsabilitate,
de lucru
2.2. Procedurile de întreţinere sunt
2.2. Tehnicile de întreţinere
operativitate si
aplicate cu responsabilitate şi atenţie
sunt aplicate cu responsabilitate profesionalism.
pentru menţinerea duratei normale de
şi atenţie, specifice domeniului
lucru a echipamentelor.
ocupatiei.
2.3. Procedurile de întreţinere sunt
2.3. Procedurile de întreţinere
aplicate în funcţie de tipul sculelor,
sunt aplicate în funcţie de tipul
uneltelor şi utilajelor în conformitate cu sculelor, uneltelor şi utilajelor,
indicaţiile producătorilor.
specifice ocupatiei.
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2.4. Prescripţiile tehnice ale
echipamentului de lucru sunt aplicate în
mod adecvat.
3. Informează asupra
deteriorării/ defectării
echipamentelor de lucru

3.1. Informarea se realizează cu
promptitudine pentru asigurarea
continuităţii procesului de muncă.
3.2. Informarea asupra defectării
sculelor, uneltelor dispozitivelor şi
utilajelor se realizează conform
reglementărilor interne de la locul de
muncă.
3.3. Informarea privind starea
echipamentelor de lucru este clară,
corectă şi la obiect.

2.4. Prescripţiile tehnice ale
echipamentului de lucru sunt
aplicate în mod adecvat,
aplicabile in ocupatie.
3.1.Tehnicile de informare,
specifice ocupatiei.
3.2.Tehnicile de informare
asupra defectării sculelor,
uneltelor dispozitivelor şi
utilajelor, specifice domeniului
ocupatiei.
3.3. Tehnicile de informare
privind starea echipamentelor
de lucru este clară, corectă,
specifica ocupatiei.

Tehnicile de informare, se
fac cu responsabilitate,
operativitate si
profesionalism

Gama de variabile:
Echipamente de lucru: Specifice domeniului.
Personalul abilitat: conducători ierarhici etc.
Starea sculelor, uneltelor şi utilajelor: număr, integritate, grad de uzură, diverse defecte constatate etc.
Proceduri de întreţinere: conform documentaţiei tehnice cu privire la întreţinerea sculelor, uneltelor şi utilajelor
Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţe necesare:
- sculele, uneltele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor şi condiţiile de utilizare corectă a acestora
- proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi utilajelor specifice
- prevederile documentaţiei tehnice cu privire la întreţinerea sculelor, uneltelor şi utilajelor
La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea în verificarea integrităţii şi gradului de uzură al sculelor, uneltelor şi utilajelor;
- discernământul în selecţionarea sculelor, uneltelor şi utilajelor defecte sau uzate în vederea înlocuirii/ reparării acestora;
- atenţia şi corectitudinea în aplicarea procedurilor de întreţinere în corelaţie cu tipul sculelor, uneltelor şi utilajelor şi în
conformitate cu indicaţiile producătorilor;
- capacitatea de informare clară, corectă şi la obiect privind starea sculelor, uneltelor şi utilajelor.
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Coduri de referinţă
7. EXECUTĂ LUCRĂRILE DE DOBORÂRE A ARBORILOR DIN EXPLOATĂRI FORESTIERE
(unitate specifică)
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiunilor de doborâre a arborilor din
exploatări forestiere.

Nivelul unităţii

2
Elemente
de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
competenţă
deprinderilor practice necesare
punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1.1 Direcţia de doborâre a arborelui se stabileşte 1.1.Tehnicile de alegere a
Tehnicile sunt alese cu
1. Execută lucrări
astfel încât să se evite producerea de prejudicii, direcţiei de doborâre a
responsabilitate,
pregătitoare
atât arborelui ce urmează a fi doborât cât şi a
arborelui, specifice domeniului operativitate si
arborilor ce rămân în teren.
ocupational.
profesionalism.
1.2. Lăstărişul ce împiedică efectuarea lucrărilor
de doborâre este înlăturat cu seriozitate pentru
asigurarea condiţiilor optime de lucru.
1.3. Dacă situaţia o impune lăbărţările bazei
arborelui sunt înlăturate conform normelor
specifice pentru a asigura doborârea arborilor în
condiţii de siguranţă.
1.4. Cărările de refugiu sunt executate cu
profesionalism.
2.
Execută 2.1 Operaţiunea de doborâre a arborilor se
operaţiunea
de realizează cu responsabilitate prin execuţia tapei
doborâre a arborilor şi a tăierii din partea opusă.
2.2 Operaţiunea de doborâre a arborilor se
realizează cu formarea zonei de frânare pe
direcţia dorită utilizând echipamente specifice.
2.3 Dacă situaţia o impune, dezaninarea arborilor
agăţaţi se va realiza potrivit normelor tehnice în
condiţii de siguranţă totală.

1.2.Tehnicile pentru asigurarea
coditiilor optime de lucru,
specifice ocupatiei.
1.3.Tehnicile de inlaturare a
labartarii, specifice ocupatiei.
1.4.Tehnicile de executarea
cărărilor de refugiu,
corespunzatoare ocupatiei.
2.1 Tehnicile de executare a
tapei si taierea din partea opusa,
specifice ocupatiei.
2.2 Tehnicile de realizare a
zonei de franare, specifice
domeniului ocupational.
2.3 Tehicile pentru dezaninarea
arborilor agăţaţi, specifice
domeniului ocupational.

Tehnicile de executarea
tapei a zonei de franare,
dezaninarea arborilor se
face corect, responsabil si
cu profesionalism.
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Gama de variabile:
Echipamente specifice:
- ferăstraie manuale, mecanice sau electrice (funcţie de dotare), topoare, pane şi pârghii speciale pentru imprimarea direcţiei de cădere
a arborelui , dispozitive de tracţiune pentru dezaninarea arborilor
Însemne: marcă de formă rotundă situată la înălţimea de 1,30 m faţă de sol pe trunchi şi pe cioată sau pe inserţiile rădăcinilor la nivelul
solului
Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţele necesare se referă la:
- tipuri de însemne utilizate la marcarea masei lemnoase
- echipamentele utilizate la doborârea arborilor
- parametrii calitativi, corespunzători fiecărei lucrări
- norme de timp corespunzătoare fiecărei operaţii
La evaluare se urmăreşte:
-

aplicarea corectă a procedeelor de lucru
abilităţi practice la manipularea mijloacelor de lucru şi a echipamentelor
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Coduri de referinţă
8. DOBOARǍ ARBORILOR DIN ZONE POPULATE, ALINIAMENTE STRADALE, PARCURI ŞI
CONSOLIDAREA ARBORILOR VALOROŞI
(unitate specifică)
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiunii de extragere a arborilor din incinte urbanistice,
Nivelul unităţii
aliniamente şi parcuri, fără a se aduce prejudicii desfăşurării activităţilor urbanistice din zonă, precum şi a instalaţiilor
telefonice, fire electrice şi instalaţii de iluminat, canal, clădiri etc. şi executării tăierii şi extragerii porţiunilor din arbori care
2
prezintă pericol prin prezenţa lor, precum şi consolidării arborilor valoroşi (ornamentali sau care prezintă importanţă
istorică).
Elemente
de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din
competenţă
deprinderilor practice necesare
cunoştinţelor necesare
punctul
de
vedere
al
atitudinilor necesare
1.1 Tehnicile pentru identificarea eventualele
Tehnicile pentru identificarea
1. Analizează
1.1 Identifică eventualele defecte de structură ce pot
defecte de structură , specifice normelor si
defectelor, stabilirea ordinii de
arborii ce
îngreuna realizarea lucrării
normativelor.
doborare, si alegerea solutiilor
urmează a fi
1.2 Stabileşte ordinea efectuării doborârii pe secţiuni
1.2 Tehnicile pentru stabilirea ordinii efectuării tehnologice sunt facute cu
extraşi
de arbore care urmează să se realizeze în condiţii de
doborârii pe secţiuni de arbore, specifice operativitate, corectitudine si
siguranţă maximă.
domeniului ocupational.
profesionalism.
1.3. Funcţie de dotare şi de specificul zonei de lucru,
1.3. Tehnicile de alegere a solutilor tehnologice
alege soluţia tehnologică adecvată.
specifice ocupatiei.
2.1 Tăierile din coroană se realizează prin
2.1 Tehnicile tăierilor din coroană, specifice
Tehnicile de taiere a coroanei
2. Efectuează
escaladarea arborelui, în partea superioară a
ocupatiei. 2.2. Tehnicile de asigurare a porţiunile
arborelui si depozitarea
tăieri din
coroanei, utilizând dispozitive speciale de căţărare. din coroană specifice domeniului ocupational.
materialului lemnos sunt
coroană
2.2. Porţiunile din coroană ce urmează a fi tăiate
2.3.Tehnicile de depozitare a materialului lemnos respectate cu regurozitate.
sunt riguros asigurate utilizând mijloace de lucru
rezultat în urma tăierii în vederea degajării zonei
specifice în scopul coborârii şi îndepărtării lor .
publice
2.3. Adună şi depozitează materialul lemnos rezultat
în urma tăierii în vederea degajării zonei publice
3.1 Masurile de identificarea defectelor generatoare Identificarea defectelor,
3. Consolidează 3.1 Identifică defectele generatoare de pericole ca
urmare a ruperii sau desprinderii unei părţi din
de pericole, specifice domeniului ocupational.
consolidarea portiunilor
porţiuni din
coroana arborelui
3.2 Masurile de consolidare a portiunilor din
afectate sunt rezolvate cu
coroana
3.2 Coroana, sau porţiuni din arbore afectate de
arbore afectate, utilizand dispozitive specifice.
operativitate, corectitudine si
arborilor
unele defecte sunt corect consolidate utilizând
3.4 Masurile de tratare a suprafeţelor de lemn
profesionalism.
valoroşi
dispozitive specifice.
dezgolite de coajă sunt tratate conform tehnologiei
3.4 Suprafeţele de lemn dezgolite de coajă sunt
specifice

tratate cu substanţe speciale de protecţie conform
tehnologiei specifice
Gama de variabile:
Dispozitive specifice : ancore, bride, sau cabluri, cu rigidizare în interiorul sau exteriorul arborilor, de suporţi naturali sau artificiali
Dispozitive speciale de căţărare : scări tip ghiară cu pinten, centuri de siguranţă, automacarale cu braţ hidraulic şi nacelă etc.
Mijloace de lucru:
- cabluri textile şi din oţel
- scripeţi simpli şi palane
- fierăstraie mecanice sau electrice, topoare, securi, pane, etc.
Specificul zonei de lucru se referă la :
- extragerea arborilor care prezintă pericole, din zonele verzi ale localităţilor
- extragerea arborilor care nu se încadrează în arhitectura peisagistică
- situaţii care afectează desfăşurarea activităţii
- activitatea eoliană (extragerea se va face în perioada de calm eolian)
- precipitaţiile abundente
- lipsa iluminatului natural

Tehnici de evaluare recomandate:
Observaţia directă
Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
Test oral sau scris
Cunoştinţele necesare se referă la:
- etapele de lucru şi normele de timp alocate fiecăruia
- instrucţiuni şi proceduri de lucru specifice lucrărilor de consolidare
- tehnici de tratare a suprafeţelor fără coajă.
La evaluare se urmăreşte:
-

aprecierea corectă a complexităţii lucrărilor pregătitoare extragerilor de arbori din aliniamente şi parcuri
eficienţa în depistarea defectelor de structură ce slăbesc rezistenţa arborelui sau a unor părţi ale arborilor
corectitudinea efectuării operaţiunilor de extragere parţială sau totală a arborilor
respectarea riguroasă a normelor de securitate în muncă, specifice operaţiunilor efectuate
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Coduri de referinţă
9.SORTAREA MASEI LEMNOASE
(unitate specifică)
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiunilor de curăţare de crăci a arborelui
doborât şi de sortare a masei lemnoase, în sortimente de lemn brut.
Elemente de
competenţă

Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor
practice necesare

Nivelul unităţii
2

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al cunoştinţelor necesare

Criteriile de realizare
din punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1.1 Curăţarea trunchiului sau catargului de crăci sau de cepi, se
1.1 Tehnicile de curăţare a trunchiului sau Tehnicile de curatare,
1. Curăţă
execută de la bază către vârful arborelui.
catargului de crăci sau de cepi,
asigurare si depozitare a
trunchiului
1.2 Asigură arborele, prin procedeele prevăzute de tehnologie,
corespunzatoare normativelor.
materialului lemnos se
sau
face cu exactitate,
catargului de împiedicând rostogolirea acestuia ca urmare a îndepărtării crăcilor 1.2 Tehnicile de asigurare a arborilor,
sau modificarea poziţiei ca urmare a existenţei unor tensiuni
prin procedeele prevăzute de tehnologie. disciplina, seriozitate si
crăci /cepi
generate de poziţii vicioase.
1.3. Tehnicile de depozitare a materialului responsabilitate.
1.3.Supraveghează strângerea crăcilor, a cepilor şi a resturilor de lemnos specifice ocupatiei.
exploatare în vederea depozitării acestora potrivit tehnologiei
adoptate
2.1. Tehnicile privind presortarea masei
Tehnicile de presortare,
2. Efectuează
2.1. Presortarea masei lemnoase se face , după caz, prin mijloace lemnoase se face, după caz, prin mijloace identificarea defectelor se
presortarea
specifice de marcare a trunchiului şi a catargelor, asigurând
specifice ocupatiei.
face cu exactitate,
masei
lungimile minime reclamate de capacitatea mijlocul de transport
2.2. Tehnicile de presortare cu
disciplina, seriozitate si
lemnoase
2.2. Masa lemnoasă este presortată cu respectarea normelor
respectarea normelor privind produsele de responsabilitate.
privind produsele de lemn brut
lemn brut, specific ocupatiei.
2.3. Presortarea se realizează prin identificarea cu conştiinciozitate 2.3. Tehnicile de presortare se realizează
a tipului de defect al masei lemnoase.
prin identificarea tipului de defect,
specific ocupatiei
3.1. Sortarea propriu-zisă se face cu responsabilitate respectând
3.1. Tehnicile privind respectarea
Tehnicile privind
3.
dimensiunile prevăzute de normele tehnice.
dimensiunilor prevazute de normele
dimensiunile, sortarea,
Sortarează
3.2. Sortarea estimativă efectuată iniţial la pădure este verificată
tehnice, specifice ocupatiei.
incadrarea si depozitarea
masa
efectuând corecţiile necesare dacă acestea se impun.
3.2. Tehnicile de sortare estimativă,
se face cu exactitate,
lemnoasă
3.3. Buştenii obţinuţi în urma sortării trunchiului sau catargului,
specifice domeniului occupational.
disciplina, seriozitate si
trebuie să se încadreze în dimensiunile şi condiţiile prevăzute de
3.3. Tehnicile de incadrare a buştenilor in responsabilitate.
Standardele în vigoare.
standardele in vigoare.
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3.4. Depozitarea produselor finale se realizează pe sortimente de
masă lemnoasă.

3.4. Tehnicile de depozitare a produselor
finale se realizează pe sortimente de masă
lemnoasă.

Gama de variabile:
Categorii de lemn brut: lemn subţire de foioase / răşinoase, lemn gros de foioase / răşinoase
Sortimente industriale de masă lemnoasă :
- buşteni pentru furnire estetice şi tehnice, lemn de rezonanţă şi claviatură, ambarcaţiuni,
- buşteni de gater
- lemn pentru construcţii
- lemn de mină
- lemn despicat pentru celuloză
- lemn pentru distilerie
- lemn de foc
Metode specifice de marcare: cioplaje, vopsire
Tipuri de defecte ale masei lemnoase:
- Defecte de formă: curbura, conicitatea, ovalitatea, lăbărţarea, canelura, înfurcirea, scobitura, etc.
- Defecte de structură: excentricitate, fibră răsucită, fibră înclinată, fibră creată, fibră încâlcită, excrescenţe, neregularitatea lăţimii inelelor anuale,
lemnul de compresiune, inimi concrescute
- Alte defecte: noduri, crăpături (cadranura, rulura, gelivura), găuri şi galerii de insecte (gândaci, carii, fluturi, viespi), coloraţii şi alteraţii
(încinderea, răscoacerea, putregaiul)
Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţele necesare se referă la:
- sortimente forestiere
- modalităţi de identificare a defectelor
- caracteristici fizico-mecanice şi calitative ale lemnului
- tipuri de defecte ale masei lemnoase
- tehnologia de curăţare a arborilor şi de secţionare a buştenilor
- tipuri de marcaje utilizate
La evaluare se urmăreşte:
- Capacitatea de identificare corectă a defectelor masei lemnoase
- Rapiditatea şi îndemânarea cu care execută operaţii de curăţare.
- Corectitudinea cu care realizează secţionarea catargului sau trunchiului, evitându-se crăparea buşteanului.
- Capacitatea de a efectua corect marcajele de sortare
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Coduri de referinţă

10.ELAGEAZA ARBORII
(unitate specifică)

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării operaţiei de elagare a arborilor tineri din
masiv (culturi de plopi euro-americani, plantaţii sau regenerări naturale de molid sau brad)

Nivelul unităţii
2

Elemente de competenţă

Criteriile de realizare din punctul de
vedere al deprinderilor practice
necesare
1. Identifică arborii pentru 1.1. Identificarea arborilor se face prin
analizarea atentă a documentaţiei tehnice
elagaj artificial
1.2 Arborii cărora li se execută lucrări de
elagare . sunt însemnaţi prin marcare
stabilindu-se înălţimea maximă supusă
tratamentului
1.3. În funcţie de intervenţie se stabileşte
modalitatea
tratării
cicatricilor,
respectându-se normele tehnice.
2.1. Pregătirea lucrărilor de elagare se
2. Execută lucrări
face prin delimitarea porţiunii din
pregătitoare
coroana arborelui ce nu va fi afectată de
executarea lucrării.
2.2. Înlătură obstacolele din jurul
arborelui căruia urmează să i se aplice
lucrarea de elagare.
2.3. În cazul în care operaţiile de
înlăturare a ramurilor uscate nu se pot
efectua de la sol instalează cu
responsabilitate mijloacele de escaladare
a arborelui.

Criteriile de realizare din
punctul
de
vedere
al
cunoştinţelor necesare
1.1.Tehnicile de identificare,
corespunzatoare ocupatiei.
1.2 Tehnicile de marcare a
arborilor,specifice domeniului
ocupational.
1.3. Tehnicile de tratare a
cicatricilor, conform normelor
tehnice.

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
Tehnicile sunt folosite cu
seriozitate, responsabilitate,
exactitate, obiectivitate si
corectitudine.

2.1. Tehnicile pentru pregătirea Tehnicile de pregatire a
lucrărilor de elagare, specifice elagarii, escaladare si
domeniului ocupational.
inlaturare a obstaolelor se
face cu seriozitate,
2.2. Masurile de inlaturare a
responsabilitate, exactitate
obstacolelor, specifice
si corectitudine.
ocupatiei.
2.3. Tehnicile de escaladare,
specifice ocupatiei.
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3. Execută operaţia de
elagare

3.1. Elagarea se execută prin tăierea
ramurilor şi a cioturilor uscate
perpendicular pe ramură sau paralel cu
generatoarea trunchiului.
3.2. Activităţile specifice operaţiunii de
elagare sunt executate succesiv, conform
tehnologiei.
3.3. Pentru a permite scurgerea mai
uşoară a apei provenită din precipitaţii
tăietura realizată prin operaţia de elagare
este netezită.

3.1. Tehnicile de elagare,
specifice domeniului
ocupational.
3.2.Tehnicile de executare
sucesiva a elagarii,
corespunzatoare ocupatiei.
3.3. Tehnicile de realizare a
taieturii, respectand normele .

Tehnicile de elagare,
executare sucesiva a
elagarii, a taietrurii se fac cu
seriozitate, responsabilitate,
exactitate, obiectivitate si
corectitudine

Gama de variabile:
Marcaje utilizate pentru elagare :
- vopsea
- bandă adezivă
Activităţi specifice:
- identificarea arborilor cărora urmează a li se aplica elagarea artificială (arbori de viitor)
- tăierea crăcilor uscate pornind de la bază, protejând crăcile care fac parte din aparatul foliaceu activ al arborelui
- evitarea producerii de răni, prin eliminarea mai multor crăci decât sunt necesare
- pensularea sau şpăcluirea cu substanţe de protecţie a rănilor produse
Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţele necesare se referă la:
- parametri calitativi corespunzători lucrării
- proceduri de lucru specifice operaţiei de elagare
- norme de timp şi de consum corespunzătoare lucrărilor de elagare
La evaluare se urmăreşte:
- corectitudinea la aplicarea a procedurilor de lucru
- abilităţi practice la manipularea mijloacelor de lucru şi a echipamentelor
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11. TOALETEAZA ORNAMENTAL COROANA ARBORILOR DIN PARCURI SI ALINIAMENTE Coduri de referinţă
(unitate specifică)
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executării tăierii de formare a coroanei arborilor din
Nivelul unităţii
parcuri şi aliniamente potrivit arhitecturii vegetative din zonă
2
Elemente de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din
competenţă
deprinderilor practice necesare
cunoştinţelor necesare
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
1.1 Porţiunile din coroana arborelui ce urmează a 1.1.Tehnicile de alegere a porţiunile din coroana Tehnicile de alegere,
1. Identifică
fi înlăturate sunt alese potrivit instrucţiunilor în arborelui ce urmează a fi înlăturate sunt specifice formare si asigurare sunt
porţiunile din
vigoare, marcând cu vopsea zona de unde se ocupatiei.
executate cu
arbore
face tăierea.
1.2 Tehnicile de executare a formei viitoare a
responsabiltate,operativitate,
destinate
1.2 Forma viitoare a coroanei este comparată cu
coroanei, specifice domeniului ocupational.
profesionalism.
toaletării
cerinţele din documentaţia tehnică întocmită în 1.3 Tehnicile de asigurare a crăcile care prezintă
acest sens.
pericol de accidente, conform normelor tehnice.
1.3 Crăcile care prezintă pericol de accidente, prin
tăierea lor sunt asigurate cu responsabilitate.
2.1 Alege ordinea de tăiere a crăcilor, în raport cu 2.1 Tehnicile de alegere a ordinii de taiere a
Tehnicile de alegere, taiere
2. Execută
instrucţiunile tehnice şi cu prevederile NSSM.
cracilor, specifice domeniului ocupational.
si depozitare se face cu
tăieri finale
2.2 Tăierea ramurilor sau a porţiunilor din arbori 2.2 Tehnicile de tăiere a ramurilor sau a
responsabilitate,
destinate toaletării se execută utilizând tehnicile porţiunilor din arbori destinate toaletării se
operativitate si
specifice acestor operaţiuni.
execută utilizând tehnicile specifice.
profesionalism.
2.3 Materialul lemnos rezultat din tăieri se strânge 2.3 Tehnicile de depozitare a materialul lemnos
în grămezi cu respectarea sarcinilor maxime rezultat din tăieri se strânge în grămezi cu
admisibile pentru mijloace de transport.
respectarea sarcinilor maxime admisibile.
3.1 Execută tăieri de curăţire şi de dezvoltare a
3.1.Tehnicile de executarea tăierilor de curăţire şi Tehnicile de executarea
3. Toaleteă
coroanei în raport cu înălţimea predeterminată.
de dezvoltare a coroanei, specifice ocupatiei.
taierilor, toaletare si tratare
arborii tineri
3.2 Toaletarea arborilor tineri se execută conform 3.2 Tehnicile de toaletare a arborilor tineri se se fac cu responsabilitate,
metodelor specifice
execută conform metodelor specifice
operativitate si
3.3 Tratarea rănilor cu substanţe antiseptice la 3.3 Tehnicile de tratare a rănilor cu substanţe
profesionalism
arborii tineri se face potrivit normelor fitosanitare antiseptice se face potrivit normelor fitosanitare
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4.1 Coroana arborilor bătrâni afectate de putregai şi 4.1Tehnicile de prelucrarea prin operatii specifice Tehnicile de prelucrare,
care prezintă pericol de accidente, se prelucrează
a coroanei arborilor bătrâni afectate de putregai. taierile de echilibrare,
prin operaţii specifice.
4.2 Tehnicile de executare a taierilor de
intretinere si toaletare sunt
4.2 Execută tăieri de echilibrare a procesului echilibrare, corespunzator ocupatiei.
executate cu profesionalism,
fiziologic al fotosintezei în raport cu potenţa 4.3 Tehnicile de intreţinere a arborilor de
rigurozitate, si corectitudine.
biologică a arborelui
importanţă istorică sau biologică, specifice
4.3 Întreţinerea arborilor de importanţă istorică sau domeniului occupational.
biologică se realizează cu profesionalism
4.4 Tehnicile de toaletarea ornamentală, specifice
asigurându-le condiţii de vegetaţie.
ocupatiei.
4.4 Toaletarea ornamentală este corespunzător
executată utilizând echipamente specifice
Gama de variabile:
Metode specifice de toaletare: tăieri de înlăturare a tulpinilor codominante, tăieri de ridicare sau formare a coroanei, tăieri de reducere a înălţimii.
Operaţii de toaletare : toaletare sub formă de spalier, tăiere în scaun
Activităţi specifice:
- protejarea sistemului natural de apărare a arborelui
- întrepătrunderea (laminarea) dintre ţesuturile tulpinii şi ale crengii. Toaletarea presupune înlăturarea numai a lemnului crengii
Echipamente utilizate:
- fierăstraie manuale şi mecanice, topoare
- motounelte pentru efectuarea de tăiere la înălţime
- foarfece manuale sau mecanice pentru toaletarea coroanelor
4. Efectuează
lucrări de
întreţinere a
coroanelor
arborilor
bătrâni

Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţele necesare se referă la:
- forme arhitecturale adoptate în zone verzi
La evaluare se urmăreşte:
- identificarea corectă a formei ce trebuie să o aibă coroana arborelui ornamental
- executarea corectă a tăierilor de toaletare
- utilizarea uneltelor şi motouneltelor în mod corespunzător
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12.DETERMINA VOLUMUL BRUT SI PE SORTIMENTE LA MASA LEMNOASA PRELUCRATA
(unitate specifică)
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării de măsurători a sortimentelor industriale
obţinute din arborii doborâţi şi de determinarea a volumului brut a buştenilor şi pe sortimente industriale.

Coduri de referinţă
Nivelul unităţii
2

Elemente
competenţă

de Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile
de
deprinderilor practice necesare
cunoştinţelor necesare
realizare
din
punctul de vedere
al
atitudinilor
necesare
1.1. Măsurarea elementelor dendrometrice a arborilor 1.1 Tehnicile de măsurare a elementelor Tehnicile de
1. Măsoară
se realizează prin utilizarea corectă a instrumentelor de dendrometrice a arborilor, specifice domeniului masurare inaltime,
dimensiunile
măsurare.
ocupational.
diametru si
sortimentelor
1.2. Diametrul şi lungimea pieselor de lemn brut,
1.2. Tehnicile de masurare a diametrului şi
lungime se fac cu
industriale
rezultat din exploatarea masei lemnoase, pe specii şi
lungimea pieselor de lemn brut, specifice
profesionalism, si
sortimente se măsoară cu respectarea regulilor de
domeniului ocupational.
corectitudine
măsurare.
1.3.Tehnicile de măsuare a înălţimii şi lungimea
1.3. Măsoară înălţimea şi lungimea stivelor de lemn stivelor de lemn despicat şi a grămezilor de crăci,
despicat şi a grămezilor de crăci
corespunzator ocupatiei.
2.1. Volumul arborelui pe picior se determină prin 2.1.Tehnicile pentru determinarea volumului
Tehnicile pentru
2. Calculculează
arborelui pe picior se determină prin metode
determinarea
volumul arborilor metode specifice
2.2. Volumul sortimentelor industriale se calculează
specifice ocupatiei
volumului,
doborâţi
corect utilizând tabelele generale de cubaj.
2.2. Tehnicile de folosire a tabelelor de cubaj,
folosirea tabelelor
2.3. Volumul lemnului de steri sau grămezilor de crăci specifice ocupatiei.
de cubaj se fac cu
aşezat în figuri se determină ţinând cont de 2.3.Tehnicile pentru determinarea volumul
profesionalism si
proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului.
lemnului de steri sau grămezilor de crăci aşezat în corectitudine.
figuri, specifice domeniului ocupational.
3.1. Tehnicile de inregistrare a valorile obţinute,
Tehnicile de
3. Înregistrarează 3.1. Valorile obţinute prin măsurare/calcul sunt
permanent înregistrate în carnete speciale
specifice domeniului de activitate.
inregistrare,
valorile
3.2. Tehnicile de aplicare a tăbliţelor de
aplicare, si
măsurate/calculate 3.2. Aplică tăbliţele de identificare sau scrie valorile
măsurate pe capătul buşteanului
identificare, specifice domeniului occupational.
completare a
3.2. Completează documentele de expediţie a
3.2. Tehnicile de completare a documentele de
documentelor se
sortimentelor de lemn brut.
expediţie, corespunzator ocupatiei.
fac cu corectitudine
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3.3. Documentele primare completate sunt predate
şefului ierarhic, în vederea înregistrării în
contabilitatea unităţii.

3.3. Tehnicile de completare a documentelor
primare, specifice domeniului ocupational.

si profesionalism.

Gama de variabile:
Instrumente de măsurat:
- ruleta obişnuită (sistem metric)
- ruleta forestieră
- metrul şi compasul forestier
- clupa
- dendometrul
Reguli de măsurare:
- trepte de lungimi
- măsurarea părţii olărite
- măsurarea teşiturii de la talpă
- măsurarea „h”, corectată cu poziţia operatorului faţă de mira de pe arbore
Cubarea arborilor se face folosind:
- tabele de cubaj
- factori de aşezare
- formule de calcul
Proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului:
- densitatea aparentă şi umiditatea lemnului
- contragerea şi umflarea
Tehnici de evaluare recomandate:
Cunoştinţele necesare se referă la:
- reguli de măsurare şi efectuarea de măsurători
- utilizarea corectă a instrumentelor de măsurare a lungimilor şi grosimilor
- noţiuni elementare de completare a documentelor de transport
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de identificare a instrumentelor de măsurat specifice fiecărei dimensiuni în parte
- respectarea regulilor de măsurare a dimensiunilor arborilor
- corectitudinea determinării lungimii şi grosimii pieselor măsurate (sortimente industriale)
- cubarea arborelui întreg şi pe sortimente
- calculul pierderilor de exploatare
- atenţia şi corectitudinea completării documentelor
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Codul:SIL 13

Titlul calificării
OPERATOR LA RECOLTAREA ŞI TOALETAREA ARBORILOR
FORESTIERI

Nivelul calificării
2
Codul
Unităţi obligatorii (specifice)
-Intreţine uneltele şi echipamentele de lucru
-Execută lucrările de doborâre a arborilor din
exploatările forestiere
-Doboară
arborii
din
zone
populate,
aliniamente stradale, parcuri şi consolidează
arborii valoroşi
-Sortează masa lemnoasă
-Elaghează arborii
Toaletează ornamental coroana arborilor din
parcuri şi aliniamente
-Determină volumul brut şi pe sortimente
industriale la masa lemnoasă prelucrată
Unităţi obligatorii (generale)
- Aplică normele de securitate şi sănătate în
muncă, prevenire si stingere a incendiilor.
-Aplică normelor de protecţia mediului
- Organizează activitatea proprie
Unităţi obligatorii (cheie)
Comunicare în limba maternă
Competenta de a învăţa
Competenţe sociale şi civice
Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi
tehnologie
Competente informatice

Nivel
2
2

Credite

2

2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
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Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea se refera la activitatea de productie forestiera prin care se realizeaza produse
brute, semifinite, toaletarea arborilor ornamentali din parcuri si orase si combustibili pentru
populatie. Produsele se folosesc in industria mobilei, construcţia de case.
Activitatea implica probleme de planificare si organizare a locului de munca specifice
practicării calificării.
Calificarea presupune relatii de colaborare cu membrii echipei, cat si alte competente
generale la locul de munca.
Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Nu sunt necesare condiţii speciale pentru obţinerea sau practicarea calificării.
Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel puţin învăţământ obligatoriu şi
calificare profesională prin învăţământul profesional – şcoala de arte şi meserii - sau prin
programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor. Obţinerea
acestei calificări poate înlesni o carieră in sectorul industriei forestiere. Acumularea de
experienţă şi urmarea unor programe de formare profesională poate conduce si la obţinerea altor
calificări de nivel 2 specifice sectorului industriei forestiere sau accederea la nivelul 3.
Explicarea regulilor calificării
Nu se poate obtine un certificat fara intrunrea conditiilor/cerintelor calificarii respective
Comparabilitatea internaţională
Cerinţele legislative specifice
Datorită modificărilor legislative frecvente, comitetul sectorial silvicultura, exploatarea si
prelucrarea lemnului, celuloza si hartie va asigura informarea permanentă a tuturor celor
implicaţi în procesul obţinerii şi practicării calificării.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
-
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