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MAISTRU ÎN INDUSTRAILIZAREA LEMNULUI 
PROFIL OCUPAŢIONAL 

(versiunea finală) 
 

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii asigură coordonarea şi desfăşurarea 

procesului de producţie în compartimentul de specialitate de care răspunde; se preocupă de 

îmbunătăţirea metodelor de muncă participând în mod direct la desfăşurarea procesului de producţie; 

selecţionează şi aplică noile metode de muncă; asigură condiţiile necesare desfăşurării procesului de 

muncă;  

 
Cod COR: 317 103 
 

A. Sarcini principale 
Această componentă cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru 
ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă 
(expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice). 

 

• Efectuează controlul asupra îndeplinirii sarcinilor de către subordonaţi 

• Stabileşte, pentru fiecare loc de muncă, condiţiile tehnice şi organizatorice 

• Primeşte şi studiază desenul tehnic şi îşi clarifica cu atenţie aspectele necesitate de cerinţele 

produsului respectiv. 

• Interpretează desenului tehnic, identifică corect reperele, elementele, subansamblele componente 

ale produsului din desenul tehnic. 

• Analizează cotele, operaţiile de executat şi marcajele necesare pentru a asigura concordanţa cu 

standardele în vigoare. 

• Verifică normativul de timp alocat şi identifica timpul necesar si categoria lucrării acordate 

realizării lucrării. 

• Stabileşte etapele şi modul de abordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi timpul disponibil. 

• Planifică succesiunea fazelor de lucru în conformitate cu cerinţele tehnologiei. 

• Repartizează la subordonaţi cantitatea necesară pentru un schimb de lucru. 

• Asigură funcţionarea maşinilor utilajelor şi instalaţiilor în bune condiţii. 

• Verifică existenţa tuturor materialelor necesare si corectitudinea calităţii / cantităţii necesare în 

conformitate cu documentaţia primită. 
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• Ridica de la depozit cantitatile prescrise în fişe pentru executarea materiale produselor în 

conformitate cu programul de execuţie stabilit. 

• Asigură dispozitivele de securitate a muncii şi echipamentele de protecţie 

• Studiază cu atenţie legislaţia de protecţia muncii necesară activităţii 

• Participă la toate instructajele periodice de protecţia muncii specifice locului de munca pentru 

însuşirea cât mai corecta a acestora. 

• Verifică cu atenţie existenţa materialelor de protecţie la preluarea locului de munca şi raportează 

aspectele identificate şefului ierarhic superior. 

• În cazul apariţiei avariilor din cauza echipamentelor sau materialelor de protecţie, întreprinde 

masurile de urgenta necesare şi raportează pentru acordarea ajutorului necesar. 

• Depozitează materialele în magazia sectorului conform normelor de securitate şi protecţie a 

muncii în vigoare. 

• Urmăreşte respectarea folosirii eficiente a materialelor pentru încadrarea în normele de consum. 

• Asigură aprovizionarea cu echipament de securitatea muncii adecvat locului de muncă 

 

B. Contextul muncii 
Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită 
activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun. 

 

B1. Mediul fizic 
• Activitatea se desfăşoară în secţii, ateliere de producţie într-o ambianţă fizică de lucru 

caracterizată prin existenţa prafului de lemn, a zgomotului, noxelor (în secţiile de vopsitorie, 

lacuri). 

B2. Mediul socio-organizaţional 
• Activitatea presupune sarcini bine structurate şi repetitive 

• Munca se desfăşoară preponderent în echipă 

• Posibilele erori în organizarea activităţii pot avea consecinţe grave 

B3. Riscuri. Alte notificări speciale 
• Pericol de accidentare prin traumatisme mecanice (loviri, striviri, tăieri), intoxicaţii cu 

substanţe organice. 

C. Nivelul de educaţie şi calificare 
Exercitarea oricărei ocupaţii necesită un anumit traseu de educaţie sau training finalizat printr-o calificare. 
Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) există 8 niveluri de calificare (N1-N8). 

 
• Studii medii, superioare 

• Nivel de calificare: N4, N5 
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D. Cunoştinţe şi deprinderi 
Cunoştinţele colecţii de informaţii relaţionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învăţării formale sau 
non/informale. Deprinderile sunt cunoştinţele procedurale, adică blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o 
activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumită unealtă. 

 
Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi 
  

• Construcţii 

• Producţie şi procesare  

• Mecanice 

• Fizică 

• Deprinderi tehnice 

• Deprinderi de gestionarea resurselor 

 

 
 

E. Aptitudinile 
Aptitudinea reprezintă un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obţine 
performanţă într-o gamă de activităţi. Succesul în activitatea respectivă presupune pe lângă aptitudini, un set de 
cunoştinţe dobândite printr-o rută educaţională. 

 

E1. Aptitudini cognitive 
 

Nivel de dezvoltare Aptitudine 

1 

(minim) 

2 

(mediu 

inferior) 

3 

(mediu) 

4 

(mediu 

superior) 

5 

(maxim) 

  1. Abilitatea generală de învăţare   x   

2. Aptitudinea verbală   x   

3. Aptitudinea numerică   x   

4. Aptitudinea spaţială    x  

5. Aptitudinea de percepţie a  formei     x 

6. Abilităţi funcţionăreşti  x    

7. Rapiditatea în reacţii    x  

8. Capacitatea decizională   x   

E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F) 
E2. Aptitudini psihomotorii 

• Controlul instrumentelor 

• Dexteritatea degetelor 

• Dexteritate manuală 
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E3. Aptitudini senzoriale 

• Percepţie tridimensională 

• Acuitate vizuală apropiată 

• Discriminare cromatică 

 
E4. Aptitudini fizice 

• Rezistenţă fizică 
• Echilibru  

 

F. Alte caracteristici  
Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi (Knowledge, skiils, abilities -
KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacţiei profesionale şi caracteristicile de personalitate. 

 

F1. Interese 
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: 

R Î C (realist, întreprinzător, convenţional) 
 

F2. Surse ale satisfacţiei profesionale   
• Instruire adecvată 

• Independenţă în muncă 

• Munca în echipă 

• Stabilitatea locului de muncă 

 

F3. Caracteristici de personalitate 
• Ocupaţia de maistru în industria lemnului presupune precizie şi rigurozitate în realizarea sarcinilor 

şi abilitatea de încadrare în termene dinainte fixate. Profesia presupune o capacitate bună de 

adaptare la rutine şi la reguli stricte. Comportamentul trebuie să fie ghidat de o orientare spre 

scopuri clar delimitate. De asemenea gradul de autonomie-independenţă este peste media 

populaţiei presupunând o bună capacitate de a judeca lucrurile şi a acţiona în mod independent, 

neinfluenţat de alţii. Totodată însă este nevoie şi de acceptare autorităţii şi abilitatea de a lucra în 

echipă. Funcţia de coordonare a echipei de subordonaţi presupune sociabilitate crescută şi 

abilităţi sociale de relaţionare cu oamenii, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare. 
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G. Perspectiva pe piaţa muncii 
Perspectiva pe piaţa muncii se referă la dinamica dezvoltării ocupaţiei respective în raport cu ansamblul 
ocupaţiilor prezente pe piaţă. Sunt utilizate trei categorii de notaţii care semnifică tot atâtea tendinţe: creştere 
(dinamica ocupaţiei e mai mare decât celelalte ocupaţii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similară cu a 
altor ocupaţii) şi scădere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaţiilor). 

 
• Stagnare 

 
H. Categoria de salarizare 

Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant şi foarte informativ, 
independent de fluctuaţiile salariale. Ca atare vom avea ocupaţii cu salariu minim şi ocupaţii de n x salariul 
minim, unde n poate fi şi un interval (ex. „2-4” x salariul minim). 

 
(1,5-2) X Salariu minim pe economie  

 
 
I. Ocupaţii similare 

Sunt prezentate 2-5 ocupaţii care fac parte din aceeaşi grupă, conform opiniei specialiştilor. 
 

• Tehnician în industrializarea lemnului 

• Tehnician proiectant în industrializarea lemnului 

 


