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DESCRIEREA OCUPAŢIEI 
 
 
Drujbistul (fasonatorul mecanic) execută operaţii de doborâre a arborilor în cadrul 
procesului de recoltare a lemnului, execută operaţii de secţionare a arborilor sau a 
parţilor de arbori şi curăţă de crăci arborii doborâţi sau în picioare. 
 
Drujbistul utilizează echipamente şi unelte specifice.  
 
Activitatea drujbistului se desfăşoară în parchete şi platforme. 
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 
 

 
Domeniu de competenţă Nr.crt. Titlul unităţii 

FUNDAMENTALE 

1. 
 

2. 
3. 

Comunicarea interactivă la locul de 
muncă  
Efectuarea muncii în echipă 
Planificarea activităţii proprii 
 

GENERALE PE DOMENIUL 
DE ACTIVITATE 

4. 
 
 

Respectarea normelor de protecţie a 
muncii şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor 
 

SPECIFICE OCUPAŢIEI 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
 

Stabilirea masei lemnoase pentru 
tăiere 
Întreţinerea uneltelor, utilajelor şi 
echipamentelor 
Recoltarea lemnului 
Calcularea volumului materialului 
lemnos 
Secţionarea arborilor doboraţi 
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UNITATEA 1 

 
COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
 Descriere  
Unitatea se referă la capacitatea drujbistului de a-şi însuşi limbajul de specialitate, de a adapta 
limbajul specific exploatării lemnului în situaţii diverse şi de a participa în mod constructiv la  
discuţii pe teme profesionale. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Culege informaţii de la celelalte 
posturi de lucru 

1.1. Informaţiile cerute sunt relevante pentru 
activitatea desfăşurată. 
1.2. Culegerea de informaţii se face astfel încât să 
se asigure menţinerea continuităţii în  desfăşurarea 
fluxului tehnologic. 
1.3. Sursele de informare sunt identificate şi 
utilizate corect. 

2. Oferă informaţii altor posturi de 
lucru 

2.1. Informaţiile solicitate sunt oferite prompt şi 
corect. 
2.2. Transmiterea informaţiilor se face prin 
mijloace specifice. 
2.3. Terminologia de specialitate este utilizată 
corect pentru transmiterea informaţiilor 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 
Activităţi desfăşurate: 

- recoltarea lemnului; 
- secţionarea arborilor; 
- calcularea volumului de lemn; 
- întreţinerea uneltelor, utilajelor şi echipamentelor. 

 
Surse de informare: 

- documentaţie tehnică; 
- şefi ierarhici; 
- mass-media; 
- publicaţii de specialitate. 

 
Informaţii : 
- referitoare la sarcinile de lucru ; 
- referitoare la procesul de producţie ; 
 
Mijloace specifice de transmitere a informaţiei: 

- telefon 
- staţie radio 
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Terminologia de specialitate: termeni tehnici utilizaţi frecvent in domeniul forestier /silvic 
 
 
        GHID  PENTRU EVALUARE 
 
Cunoştinţele necesare se referă la : 
- limbajul specific domeniului . 
    
La evaluare se urmăreşte : 

− promptitudinea şi corectitudinea cu care culege sau transmite informaţiile ; 
− claritatea cu care utilizează terminologia specifică ; 
− relevanţa informaţiilor solicitate; 
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UNITATEA  2 

 
EFECTUAREA MUNCII  ÎN  ECHIPĂ 

 
  Descriere  
 Unitatea se referă la identificarea sarcinilor şi rolurilor care îi revin în echipa de lucru, necesitatea 
colaborării membrilor unei echipe în vederea îndeplinirii sarcinilor date. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică rolurile specifice 
muncii în echipă 

1.1. Rolurile sunt identificate în funcţie de sarcina 
specifică ce este realizată de echipă. 
1.2. Atribuţiile specifice fiecărui membru al 
echipei sunt stabilite de comun acord în funcţie de 
sarcina specifică indicată de şeful direct. 
1.3. Propunerile de îmbunătăţire a activităţii 
echipei sunt discutate şi agreate în comun. 

2. Efectuează munca în echipă 2.1. Condiţiile de lucru pentru desfăşurarea 
normală a activităţii sunt asigurate prin participarea 
tuturor membrilor echipei. 
2.2. Sarcinile echipei sunt rezolvate prin implicarea 
tuturor membrilor. 
2.3. Munca în echipă este efectuată cu respectarea 
drepturilor la opinie ale celorlalţi membrii ai 
echipei.  
2.4. Încadrarea activităţilor echipei în normele de 
lucru şi de timp se face prin respectarea rolurilor 
specifice şi a responsabilităţilor individuale ale 
membrilor echipei. 

 
GAMA  DE VARIABILE 
 
Activităţi / sarcini specifice echipei de drujbişti : 
- doborârea arborilor 
- întreţinerea uneltelor şi echipamentelor 
- curăţirea parchetelor de resturi de exploatare  
 
Norme de timp/de lucru specifice:  
- 15 minute pentru pregatirea locului de munca ; 
- 10 minute pentru pregatirea utilajului ; 
 
 
GHID PENTRU EVALUARE 
 
Sunt necesare cunoştinţe privind : 

• activităţi /sarcini echipă 
• documentaţia lucrării şi normele specifice de lucru  
• schema organizatorică, raporturi ierarhice şi funcţionale  
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La evaluare se urmăreşte : 

− capacitatea de exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de 
specialitate  

− capacitatea de a colabora cu ceilalţi membrii ai echipei. 
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UNITATEA  3 
 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII  
  
Descriere 
Unitatea descrie activităţile de planificare a activităţii proprii.  

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică lucrările de executat 1.1. Lucrările sunt identificate în funcţie de planul 
de activitate al echipei.  
1.2. Etapele şi secvenţele de realizare a lucrărilor 
sunt stabilite în funcţie de tipul lucrării şi de 
termenul final. 

2. Stabileşte şi alocă resursele 2.1. Resursele de materiale şi echipamentele sunt 
stabilite corect în funcţie de tipul lucrării şi de 
perioada de timp alocată ⁄ afectată finalizării 
lucrării. 
2.2. Timpul necesar realizării fiecărei etape a 
lucrării este stabilit astfel încât să se respecte 
termenul final planificat. 
2.3Necesarului de materiale şi echipamente este 
stabilit astfel încât să se asigure încadrarea în 
normele de consum specifice 

3. Planifică activităţile proprii 3.1. Planificarea activităţii şi a succesiunii 
etapelor de lucru este făcută în funcţie de timpul 
total alocat realizării. 
3.2. Planificarea activităţilor se face în funcţie de 
tipul lucrării. 
3.3. Planificarea activităţii este făcută  
avându-se în vedere şi eventuale situaţii, care ar 
putea afecta încadrarea în termenul final. 

 
GAMA  DE  VARIABILE 
 
Tipuri de lucrări de executat:    
- doborârea arborilor 
- activităţi de întreţinere a uneltelor, utilajelor şi echipamentelor 
- operaţii de fasonare a arborilor doborâţi 
- curăţirea parchetelor de resturile de exploatare 
 
Etapele lucrărilor:  
- pregătirea locului de munca ; 
- pregătirea pentru lucru a utilajului ; 
- executarea lucrărilor propriu – zise ; 
- curăţarea locului de munca ; 
 
Resurse de materiale şi echipamente: 
- unelte, scule , dispozitive ; 
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- utilaje ; 
- combustibil ; 
- piese de schimb pentru ferăstrăul mecanic ; 
- echipament de protecţie ; 
 
 Situaţii care afectează desfăşurarea activităţii:  
- calamităţi naturale 
- accidente de muncă 
- discontinuităţi în aprovizionare 
- echipa de lucru incompletă       
- nerespectarea normelor de protecţia muncii si prevenire si stingere a incendiilor ; 
- nerespectarea succesiunii operaţiilor din cadrul proceselor tehnologice ; 
 
 
GHID  PENTRU  EVALUARE 
 
Cunoştinţele necesare se referă la : 
-etape de lucru şi norme de timp alocate fiecăreia; 
-materiale şi echipamente şi norme de consum; 
-instrucţiuni şi proceduri de lucru  
 
La evaluare se urmăreşte : 
-aprecierea corectă a complexităţii sarcinilor; 
-capacitatea de identificare a activităţilor ce trebuiesc planificate în atingerea obiectivelor de realizat 
şi de încadrare în normele de lucru şi de timp ; 
-capacitatea de a planifica o lucrare şi de a respecta termenele stabilite  
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UNITATEA   4 
 

RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECŢIE 
A MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE 

A INCENDIILOR  
 
Descriere  
 Unitatea descrie modul de respectare a normelor de protecţia muncii şi de prevenire a stingerii 
incendiilor în timpul realizării activităţilor desfăşurate de drujbist. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Aplicarea NPM 1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt 
însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul 
locului de muncă. 
1.2. Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia 
muncii este asigurată prin participarea la 
instructajul periodic. 
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. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect. 

2. Aplicarea NPSI 2.1. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în 
condiţii de securitate, respectând normele PSI. 
2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea 
la instructajele periodice şi aplicaţiile practice. 
2.3. Echipamentele şi dotările de stingere a 
incendiilor sunt identificate corect şi rapid, conform 
normativelor de acţionare. 

3. Raportarea pericolelor care apar 
la locurile de muncă 

3.1. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi 
cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării 
activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor 
abilitate, conform procedurilor specifice locului de 
muncă. 
3.2. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi 
de stingere a incendiilor este verificată periodic, în 
conformitate cu normele specifice şi este raportată 
persoanelor abilitate. 

4. Aplicarea procedurilor de 
urgenţă şi de evacuare 

4.1. Accidentul apărut este semnalat prin 
contactarea cu promptitudine a persoanelor din 
serviciile abilitate, conform procedurilor specifice. 
4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în 
conformitate cu tipul accidentului produs. 
4.3. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt 
aplicate rapid şi cu luciditate, în ordine, respectând 
procedurile specifice locului de muncă. 
4.4. Se utilizează echipamentul de intervenţie 
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conform normelor de protecţie şi igiena muncii, ca 
şi a celor de PSI. 

 
 

   GAMA DE VARIABILE   
 

Lucrări executate care solicită purtarea echipamentului de protecţie: 
- doborârea arborilor 
- fasonarea arborilor doborâţi 
- secţionarea arborilor doborâţi 
- întreţinerea şi mânuirea ferăstrăului 
 
Legislaţie şi norme de protecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor : 
- Norme de tehnica securităţii muncii la recoltare (purtarea echipamentului de protecţie 

corespunzător, păstrarea distantei în timpul tăierii arborelui, oprirea ferăstrăului în vederea 
deplasării de la un loc la altul etc); 

- Norme de tehnica securităţii muncii  la secţionare (purtarea echipamentului de protecţie 
corespunzător, utilizarea corectă a ferăstrăului mecanic, verificarea utilajelor înaintea începerii 
lucrului etc); 

- Norme de tehnica securităţii muncii  la utilizarea ferăstrăului mecanic (verificarea ferăstrăului 
înainte de începerea lucrului, lama de ghidare şi roata condusă se aşează corect, întinderea 
corectă a lanţului tăietor etc); 

- Plăcuţe avertizoare cu privire la normele de protecţie a muncii si PSI specifice unor operaţii 
specifice 

Accidente posibile: 
-    raniri din cele mai grave sau chiar moartea ; 
Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: 
- lopeţi 
- sape 
- stingătoare 
 
Echipament de protecţie: 
- cască 
- salopete 
- halate 
- mănuşi  
 
Sisteme de avertizare:  
- luminoase 
-  sonore 
- sisteme de comunicaţii          
 
                                                                                                       
               GHID PENTRU EVALUARE  
 

• La evaluare se urmăreşte : 
 

- aplicarea corectă a normelor de tehnica securităţii muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor; 
-    modul de cunoaştere a NPM şi a normelor PSI ; 
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-    capacitatea de a acţiona rapid, în ordine şi eficace în caz de accident ; 
-    modul de utilizare a sculelor, uneltelor, utilajelor cu respectarea NPM şi PSI; 
-    modul de acordare a primului ajutor în caz de accident; 
-    capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 
 
 
Sunt necesare cunoştinţe de : 

−  legislaţie a muncii ; 
−  NPM generale şi specifice pentru silvicultură ; 
−  norme PSI ; 
−  mod de utilizare a echipamentelor PM şi PSI ; 
−  sisteme de siguranţă şi de protecţie ale utilajelor folosite ; 
−  caracteristicile fizico-chimice ale materialelor cu care lucrează 
− -măsuri de prim ajutor specifice fiecărui tip de accident 
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UNITATEA   5 

 
STABILIREA MASEI LEMNOASE PENTRU TĂIERE 

 
 

  Descriere  
   Unitatea se referă la competenţa necesară drujbistului pentru stabilirea masei lemnoase  
pentru tăiere şi la identificarea defectelor acesteia. 
 
     Elemente de competenţă            Criterii de realizare 
1. Marchează masa lemnoasă care 
urmează a se tăia 

1.1 Masa lemnoasă se marchează prin 
metode specifice. 

1.2 Metoda de marcare se alege conform 
criteriilor silviculturale. 

2. Identifică defectele masei 
lemnoase  

2.1 Defectele sunt identificate cu atenţie în 
funcţie de forma trunchiului şi de structura 
lemnului, prin modalităţi specifice. 
 
2.2 Identificarea defectelor se face cu 
discernământ, pentru obţinerea unei mase 
lemnoase de calitate. 
 
2.3 Identificarea defectelor lemnului se face 
corect, în vederea creşterii randamentului 
operaţiei de tăiere. 
 
2.4 Identificarea altor defecte ale lemnului se 
face cu atenţie în funcţie de aspectul exterior 
şi de coloraţia pe care o are lemnul. 
 
2.5 Identificarea defectelor se face în vederea 
diminuării influenţei acestora asupra 
caracteristicilor fizico-mecanice ale 
prelucrării produselor realizate. 
 

 
                                                                          
GAMA  DE VARIABILE  
 
Masa lemnoasă pentru tăiere cuprinde: 
- specii de răşinoase; 
- specii de foioase.  
 
Metode specifice de marcare: 
- cioplaje; 
- vopsire; 
- aplicarea mărcii. 
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Criterii silviculturale: 
- volumul de extras la hectar ; 
- volumul total de exploatat ; 
- suprafaţa parchetului ; 
- răspândirea seminţişului ; 
 
Modalităţi de identificare a defectelor: 
- după forma trunchiului; 
- după structura lemnului; 
- după aspectul exterior. 
 
Defecte de formă ale trunchiului: 
- curbura , conicitatea anormală, ovalitatea, lăbărţarea; 
- canelura, înfurcirea, scobitura. 
 
Defecte de structură ale lemnului: 
- excentricitatea, fibră răsucită, fibră înclinată, fibră creaţă; 
- fibră încâlcită, excrescenţe, neregularitatea lăţimii inelelor anuale; 
- lemnul de compresiune, inimi concrescute. 
 
Alte defecte ale lemnului: 
- noduri; 
- crăpături (cadranura, rulura, gelivura); 
- găuri şi galerii de insecte (gândaci, carii, fluturi, viespi, furnici); 
- coloraţii şi alteraţii (incinderea, răscoacerea, putregaiul). 
 
Proprietăţi fizico-mecanice  ale lemnului: 
- densitatea aparentă şi umiditatea lemnului; 
- contragerea şi umflarea. 
 
 
    GHID  PENTRU  EVALUARE  
 
Cunoştinţele necesare se referă la:  
- criterii silviculturale 
- metode de marcare a masei lemnoase 
- specii forestiere 
- modalităţi de identificare a defectelor 
- defecte posibile 
- caracteristici fizico-mecanice şi calitative ale prelucrării produselor realizate 
 
La evaluare se urmăreşte : 

 
- modul cum se executa marcarea  masei lemnoase 
- identificarea corectă a defectelor lemnului  
- cunoaşterea influenţei defectelor asupra prelucrării lemnului şi asupra calităţii produselor 

realizate 
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UNITATEA  6 

 
ÎNTREŢINEREA UNELTELOR, UTILAJELOR  ŞI ECHIPAMENTELOR 

 
 
 Descriere  
 Unitatea se referă la capacitatea drujbistului de a întreţine uneltele, utilajele si echipamentele  
respectând normele de tehnica securităţii muncii specifice.  
 
        Elemente de competenţă        Criterii de realizare 
1. Efectuează operaţii de pregătire a 
uneltelor, utilajelor şi 
echipamentelor în vederea utilizării  
 
 
 
 
 
 
2. Identifica defecţiunile  
 
 
 
3. Remediază defectele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Efectuează activităţi de întreţinere 
curentă 

1.1 Operaţiile de pregătire se execută 
conform instrucţiunilor din cartea tehnică, în 
funcţie de caracteristicile echipamentelor. 
1.2 Pregătirea combustibilului se face 
conform reţetei. 
1.3 Lama  şi lanţul se montează corect  
respectând instrucţiunile de utilizare. 
1.4 Topoarele şi penele se ascut cu atenţie, 
utilizând scule şi unelte corespunzătoare. 
 
2.1 Eventualele defecţiuni sunt identificate cu 
discernământ. 
2.2 Defecţiunile se identifică conform 
procedurilor în vigoare. 
 
3.1 Alegerea modului de remediere a 
defecţiunilor se face în funcţie de tipul 
acestora. 
3.2 Defecţiunile apărute sunt remediate în 
conformitate cu instrucţiunile de utilizare          
specifice. 
3.3 Utilajele dificil de remediat sunt trimise 
atelierelor de reparaţie. 
3.4 Modul de soluţionare a defecţiunii este 
verificat cu atenţie înainte de repunerea în 
funcţiune. 
 
4.1 Activităţile de întreţinere curentă se 
efectuează permanent, conform procedurilor 
specifice. 
4.2 Modul de întreţinere a uneltelor, utilajelor 
şi echipamentelor se face caracteristicilor 
constructive ale acestora. 
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  GAMA DE VARIABILE  
 

• Utilaje, unelte şi echipamente: 
- ferăstraie mecanice; 
- topoare; 
- pene. 
 

• Operaţii de pregătire: 
- deconservarea ferăstraielor mecanice; 
- formarea amestecului combustibil; 
- montarea lamei şi lanţului; 
- ascuţirea topoarelor.          
                                                                                    

• Activităţi de întreţinere: 
- se verifica ca ferăstrăul să fie complet; 
- se verifică starea aparatului de taiere ; 
- se examinează starea ferăstrăului; 
- se alimentează ferăstrăul cu combustibil; 
- se verifică funcţionarea comenzilor; 
- întreţinerea zilnică se face înainte de începerea lucrului, în timpul lucrului şi la  terminarea 

acestuia; 
- operaţii de întreţinere periodică după 100 ore de funcţionare; 
-  revizie tehnică după 300 ore de funcţionare. 
 

• Defecţiuni posibile ale ferăstraielor mecanice, topoarelor, penelor: 
- motorul nu porneşte; 
- motorul porneşte însă lucrează cu întreruperi; 
- motorul se supraîncălzeşte repede şi pierde putere; 
- motorul nu dă puterea necesară; 
- motorul se opreşte; 
- se încălzeşte puternic reductorul; 
- ferăstrăul nu taie bine sau taie greu; 
- aparatul  tăietor taie oblic; 
- lanţul se încălzeşte puternic; 
- lanţul nu se opreşte la mersul în gol; 
- topoarele şi penele prezintă ştirbituri;                                                                                                             
                                                                                        
 
     GHID  PENTRU  EVALUARE 
 

• Cunoştinţele necesare se referă la: 
- instrucţiuni de utilizare 
- proceduri de identificare a defecţiunilor 
- defecţiuni posibile 
- proceduri de întreţinere curentă a uneltelor, utilajelor şi echipamentelor 
- prevederile din cartea tehnică a ferăstrăului mecanic; 
- instrucţiuni de avarie. 
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• La evaluare se urmăreşte : 
- modul de efectuare a operaţiilor de pregătire pentru lucru a ferăstrăului, topoarelor, penelor; 
- executarea corectă şi la termenele prevăzute a operaţiilor de întreţinere a ferăstraielor mecanice, 

topoarelor, penelor; 
- discernământul şi capacitatea de analiză la identificarea eventualelor defecţiuni şi 

responsabilitatea cu care le soluţionează. 
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UNITATEA  7 

 
RECOLTAREA  LEMNULUI 

 
 Descriere  
Unitatea se referă la competenţa drujbistului de a efectua operaţii de recoltare a lemnului.  
 
      Elemente de competenţă         Criterii de realizare 
1. Execută lucrări pregătitoare 
doborârii arborilor 

1.1 Curăţarea locului de muncă în jurul arborilor  
începând de la baza acestora se executa atent 
utilizând scule adecvate. 

1.2 Amenajarea potecilor de refugiu este realizată 
conform instrucţiunilor de lucru  

1.3 Lucrările pregătitoare se execută respectând 
normele de protecţia muncii. 

1. Utilizează ferăstrăul mecanic 
 
 
 
 
 
 
3. Doborârea arborilor 

2.1 Ferăstrăul este pus în funcţiune conform 
instrucţiunilor descrise în cartea tehnică. 
2.2 Mânuirea ferăstrăului mecanic se face corect, 
cu respectarea normelor de securitatea muncii 
specifice. 
2.3 Reglarea ferăstraielor mecanice se face cu 
promptitudine ori de câte ori este nevoie.2.1   
 
3.1 Executarea tapei şi a tăieturii din partea opusă 
se face corespunzător instrucţiunilor de lucru 
folosind unelte şi scule adecvate. 
3.2 Doborârea arborelui începe de la bază prin 
înlăturarea lăbărţării acestuia. 
3.3 Doborârea arborelui se face cu respectarea 
riguroasă a etapelor de lucru şi a normelor de 
protecţie a muncii. 

                                                            
4. Executa operaţia de fasonare a 
arborelui doborât 

4.1 Curăţirea de crăci şi cepuri se execută cu 
atenţie conform procedurilor de lucru. 
4.2 Curăţirea de craci si cepuri  se face utilizând 
echipamentul de protecţie. 
4.3 Curăţirea de crăci şi cepuri se execută cu unelte 
specifice respectând normele de securitate a muncii 
specifice. 
4.4 Cojirea manuală a arborelui doborât se 
realizează cu atenţie pe fiecare piesă în parte. 
4.5 Cojirea manuală a arborelui doborât se 
realizează folosind unelte cu respectarea normelor 
de securitate a muncii specifice operaţiei.  

5. Execută lucrări de curăţire a 
parchetelor de resturi de exploatare 

5.1 Adunatul resturilor de exploatare se face 
manual, în martoane şi grămezi, conform 
condiţiilor de regenerare naturală a pădurii. 
5.2 Mărunţirea şi împrăştierea resturilor de 
exploatare se face cu ajutorul uneltelor specifice. 
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5.3 Netezirea cioatei şi cojirea ei, în cazul 
răşinoaselor, se execută utilizând unelte 
corespunzătoare. 

 
  
     GAMA DE VARIABILE  
 

• Lucrări pregătitoare: 
- curăţarea locului de muncă în jurul arborelui (de ramuri uscate, bolovani etc.) 
- amenajarea potecii de refugiu: la 45º faţă de direcţia de doborâre şi în sens opus sensului de 

doborâre 
 

• Unelte, utilaje şi echipamente: 
- ferăstrău mecanic; 
- topoare; 
- pene; 
- lopeţi. 
 

• Înlăturarea lăbărţării: 
- cu ferăstrăul mecanic, orizontal la nivelul terenului şi vertical în prelungirea trunchiului. 
 

• Scoaterea calupului: 
- prin lovire cu toporul. 
 

• Martoane: 
- în parchete. 
 

• Grămezi: 
- pentru crăci şi vârfuri sub 5 cm la capătul gros nefasonate ca lemn de foc şi aşezate în steri. 
 

• Etapele operaţiei de doborâre: 
- înlăturarea lăbărţării de la baza trunchiului;  
- executarea tapei şi a tăieturii din partea opusă; 
- avertizarea sonoră a momentului căderii arborelui. 
 

Condiţii de regenerare naturală a pădurii: 
-    prin seminţiş ; 

 
 
        GHID PENTRU EVALUARE 
 

• Cunoştinţele necesare se referă la: 
- instrucţiuni de lucru;  
- instrucţiuni de utilizare a uneltelor şi utilajelor aferente etapelor de doborâre a arborilor; 
- etapele operaţiei de doborâre; 
- condiţii de regenerare naturală a pădurii. 

 
 
                                                                                                   



DRUJBIST (Fasonator mecanic) – 9 unităţi 

pagina 21 din 25  

• La evaluare se urmăreşte: 
 

- modul de efectuare a  lucrărilor pregătitoare doborârii arborilor; 
- mânuirea corectă a utilajelor în vederea executării doborârii arborilor; 
- executarea corectă şi cu atenţie a operaţiei de fasonare a arborilor doboraţi; 
- modul de curăţare a parchetelor de resturi de exploatare; 
- spiritul de observaţie, vigilenţa şi responsabilitatea cu care efectuează verificarea calităţii 

operaţiei efectuate.  
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UNITATEA  8 

 
CALCULAREA VOLUMULUI MATERIALULUI LEMNOS 

 
Descriere  

Unitatea se referă la competenţa necesară drujbistului  pentru efectuarea măsurării dimensiunilor  
arborilor doboraţi. 

 
   Elemente de competenţă          Criterii de realizare 
1. Execută măsurarea lungimilor / 
grosimilor arborilor doborâţi 
 
 
 
 
 

1.1 Regulile de măsurare a lungimilor / grosimilor 
arborilor sunt respectate cu stricteţe în vederea 
măsurării cu exactitate. 

1.2 Determinarea lungimilor / grosimilor arborilor 
se efectuează  cu atenţie sporită, conform 
metodelor specifice. 

1.3 Determinarea lungimilor/grosimilor arborilor se 
face utilizând instrumentele de măsurat 
corespunzătoare. 

1.4 Valorile dimensiunilor măsurate sunt 
înregistrate (caiet/carnet) în vederea prelucrării 
lor. 

                                                                 
2. Calculează volumul arborilor 
doboraţi 

3.1 Calcularea volumului  arborilor doboraţi se 
face cu atenţie. 
3.2 Calcularea volumului arborilor doboraţi se face 
cu discernământ în conformitate cu formulele de 
calcul adecvate. 
3.3 Calcularea volumului arborilor doboraţi se face 
direct, utilizând tabelele generale de cubaj în 
funcţie de specie, diametru de bază şi înălţime. 
 3.4 Calcularea volumului lemnului aşezat în figuri 
se face cu atenţie şi discernământ. 
3.5 Calcularea volumului lemnului aşezat în figuri 
se face utilizând factorii de cubaj şi de aşezare 
pentru diferite sortimente de lemn. 
3.6 Rezultatele calculelor efectuate sunt 
consemnate corect şi complet (în caiet/carnet). 

 
                                                                 
 GAMA DE VARIABILE 
 

• Instrumente de măsurat: 
- ruleta obişnuită; 
- ruleta forestieră; 
- metrul şi compasul forestier; 
- clupa; 
- ruleta dendrometrică; 
- sfoara; 
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- dendrometrul cu pendul.  
                                                                                                   

• Reguli de măsurare: 
- trepte de lungimi; 
- pentru partea olărită; 
- pentru teşitura de la tapa; 
- referitoare la poziţia operatorului şi a mirei pe arbore. 
 

• Metode de determinare a lungimilor /grosimilor arborilor doborâţi: 
- pe cale directa şi indirectă; 
- pentru arbori subţiri şi groşi; 
- pe teren cu pantă şi teren orizontal. 
 

• Cubarea arborilor se face folosind: 
- tabele de cubaj; 
- factori de cubaj; 
- factori de aşezare; 
- formule.  
                                                                                                   
 
  GHID PENTRU EVALUARE 
 

• Cunoştinţele necesare se referă la: 
- reguli de măsurare şi efectuarea de măsurători specifice 
- identificarea şi utilizarea corectă a instrumentelor de măsurare a lungimilor şi  grosimilor 
- colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor 
 

• La evaluare se urmăreşte : 
- capacitatea de identificare a instrumentelor de măsurat specifice fiecărei dimensiuni în parte 
- modul de respectare a regulilor de măsurare a dimensiunilor arborilor 
- atenţia, corectitudinea, discernământul cu care efectuează determinarea lungimilor şi grosimilor 

arborilor 
- atenţia şi corectitudinea cu care efectuează cubarea arborelui doborât 
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UNITATEA  9 

 
SECŢIONAREA ARBORILOR DOBORÂŢI 

 
Descriere  
 Unitatea se referă la capacitatea drujbistului de a efectua operaţia de secţionare a arborilor 
doboraţi folosind echipament de protecţie corespunzător, cu respectarea normelor de tehnica 
securităţii muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor. 
                 
    Elemente de competenţă            Criterii de realizare 
1. Execută secţionarea arborelui 
doborât in parchete şi în platforme 
primare 

1.1 Secţionarea arborilor  este realizată corect, 
conform instrucţiunilor de lucru. 

1.2  Secţionarea arborilor se face cu atenţie 
utilizând  uneltele şi utilajele specifice 
operaţiei. 

1.3 Secţionarea se execută cu atenţie, conform 
schemelor de secţionare, utilizând utilaje 
specifice. 

1.4 Secţionarea se face conform normelor de 
tehnica securităţii muncii specifice operaţiei. 

2. Execută presortarea lemnului 
brut 

2.1 Presortarea lemnului brut se face în scopul 
eliminării pieselor cu defecte grave. 
2.2 Presortarea lemnului brut se face conform 
prevederilor din standardele tehnice în vigoare. 
2.3 Crăparea pieselor se remediază cu 
promptitudine, conform procedurilor specifice.  

 
                                                         
GAMA DE VARIABILE 
 

• Locuri în care se execută secţionarea lemnului: 
- în parchete 
- în platforme primare 
 

• Tăierea de secţionare: 
- în funcţie de diametrul arborelui 
 

• Utilaje, unelte şi scule: 
- topor; 
- ferăstrău mecanic; 
- ferăstrău manual; 
   

• Piese rezultate: 
 - arbori sau parţi de arbori de diferite dimensiuni în funcţie de capacitatea mijloacelor de 
transport. 
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Defecte grave: 
- crăparea pieselor ; 

 
Proceduri specifice de remediere a defectelor: 

- oprirea crăpării pieselor se face cu ajutorul unor agrafe de oţel în formă de S ; 
 
       GHID PENTRU EVALUARE 
 

• Cunoştinţele necesare se referă la: 
- instrucţiuni de lucru 
- instrucţiuni de utilizare a uneltelor şi utilajelor aferente operaţiei de secţionare a arborilor în 

parchet şi platforme primare  
- modul de efectuare a operaţiei de secţionare pe baza schemei de secţionare 
- standarde tehnice privind calitatea lemnului brut 
 
 

• La evaluare se urmăreşte: 
- mânuirea corecta a utilajelor în vederea secţionării arborilor; 
- atenţia,  rigurozitatea şi corectitudinea cu care se efectuează secţionarea; 
- spiritul de observaţie, responsabilitatea şi vigilenţa cu care verifică corectitudinea operaţiei 

efectuate 


