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MANUALUL 

CONSTRUCTORULUI 

MONTATOR DE STRUCTURI 

METALICE 
 

 

 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii;  

 montator faţade şi pereţi cortină 

 

 

 

MOTTO: 

 “Profesorul deschide ușa, dar decizia de a intra îți aparține! ” 
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CAPITOLUL 1 

UNITĂŢIDE COMPETENŢĂ CHEIE 

1.1 COMPETENŢA DE A ÎNVĂŢA 

Competenţe-cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul 
european de referinţă, Anexa la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului 
European, 2006 

Piaţa forței de muncă s-a schimbat în mod covârșitor în ultimele decenii. Odată cu 
integrarea României în Uniunea Europeană, oamenii au posibilitatea de a călători 
liber în țările europene, inclusiv în scopul de a găsi alte locuri de muncă, mai bine 
plătite. Pe de altă parte, nivelul de calificare al forței de muncă s-a schimbat, 
competențele cerute în diverse domenii de activitate s-au schimbat și ele, astfel încât 
calificarea și recalificarea – sau în termenii contemporani, învățarea permanentă - 
sunt obligatorii pentru asigurarea unui loc de muncă. 

Când/Cum/De ce învață adultul? 

Învățarea pe tot parcursul vieții ia diverse forme, desfășurându-se atât în cadrul 
sistemelor tradiționale de educație și formare, cât și în afara lor. Punctul forte al 
programelor de învățare permanentă este faptul că plasează responsabilitatea 
individului în centrul procesului de învățare. 

Competenţa de a învăţa - se referă la capacitatea de a aloca timp învăţatului, 
autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de învăţare, manifestând capacitatea 
de a reflecta critic asupra obiectului şi scopului învăţării; este abilitatea fiecarui adult 
de a-și stabili și duce la îndeplinire un scop educațional, de a-și organiza studiul prin 
metode efective de gestionare a timpului, atât în mod individual cât și în grup. Tot aici 
mai sunt mentionate și identificarea oportunităților și abilitatea de a depăși obstacole 
pentru a învăța eficient. Motivația și încrederea în sine sunt cruciale pentru a fi 
competent în acest domeniu. 

Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar singurul mod prin care se poate face faţă 
acestui ritm alert este învăţarea continuă. Aceasta îi asigură fiecărui individ un loc 
de muncă, menit să-i garanteze independenţa, resursele de subzistenţă, respectul 
semenilor şi, nu în ultimul rând, valorizarea capacităţii, deprinderilor şi cunoştinţelor 
de care dispune.  

Pe scurt, dacă educația formală, oficială, are loc într-o instituție de învățământ - 
școală, facultate etc, iar educația informală reprezintă influențele spontane sau 
neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass -media etc. asupra 
individului, educația nonformală vine să personalizeze și să dezvolte, acasă, la 
locul de muncă, în comunitate și, uneori, chiar la școală, în afara curriculei oficiale, 
acele competențe, aptitudini, cunoștințe pe care fiecare și le însușește în funcție de 
personalitatea proprie. 

Adultul continuă să învețe pe tot parcursul vieții (longlife learning), deși nu se mai 
află pe băncile școlii. Adultul învață din experiențele de muncă și de viață, din sursele 
de informare în masă, de la adulții seniori pe care îi are în preajmă, la locul de 
muncă sau acasă. 
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Adultul învață din practică, mai mult decât din cărți. Atunci când are de găsit soluții 
la situații reale, dificile, se mobilizează și-și adună întregul bagaj de cunoștințe, 
deprinderi și motivații pentru a reuși. 

Adultul învață prin colaborare cu alții, prin lucrul în echipe de profesioniști, 
indiferent de nivelul de pregătire la care ne raportăm, de descrierea meseriei 
respective. Învață muncitorul necalificat de la cel calificat, acesta la rândul lui de la 
maistru, care preia informațiile de la ingineri, s.a.m.d. 

Învățarea nu este însă un simplu proces pe verticală, de la vârful ierarhiei spre bază, 
ci și unul în sens invers și pe orizontală. Soluțiile pot apărea chiar de la cei care sunt 
direct implicați în producție, atunci când factorii decizionali consultă pe cei de 
execuție. 

Ceea ce numim generic ”comunitate de practică” reprezintă posibilitatea de a 
împărtăși din experiența proprie celor cu care avem în comun domeniul de activitate. 

Contextul European 

Potrivit Euraktiv – www.euraktiv.ro – educația pe tot parcursul vieții a devenit o 
prioritate pentru toate sistemele globale de învățământ. 

Iată care este istoricul acestei preocupări, determinate de aspecte demografice 
precum îmbătrânirea populației și indici reduși ai natalității.Comisia Europeana a 
reunit initiațivele sale privind educația și formarea sub o singură umbrelă - 
Programul de învățare pe tot parcursul vieții.  

Acesta are patru subprograme - Comenius (pentru învățământul preuniversitar), 
Erasmus (pentru învățământul superior), Leonardo da Vinci (pentru educație și 
formare profesională) și Grundtvig (pentru educația adulților) - și oferă persoanelor 
de orice vârstă oportunități de a studia oriunde în Europa. 

Începând cu perioada de finanțare 2007-2013, un program transversal completează 
aceste patru subprograme, printre activitățile cheie ale acestuia numărându-se: 
cooperarea în domeniul politicii, limbile străine, tehnologiile informaționale și de 
comunicare, diseminarea și exploatarea eficientă a rezultatelor proiectelor. 

Prioritatea centrală a Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții este să 
întărească contribuția adusă de educația și formarea profesională în atingerea 
Obiectivului Lisabona, de transformare a Uniunii Europene în "cea mai competitivă 
economie, bazată pe cunoaștere, din lume, capabilă de o creștere economică 
durabilă, însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă 
și de o mai mare coeziune socială", potrivit unui document al Comisiei Europene. 

Scurt istoric 

1995 - Cooperarea privind politicile europene în domeniul educației și formării 
profesionale a început odată cu adoptarea Cărții Albeprivind educația și formarea 
profesională “A preda și a învăța – spre societatea cunoașterii”, prin care 
Uniunea Europeană se autodefinește ca îndreptându-se spre o societate care învață, 
bazată pe dobândirea de noi cunoștinte și pe învățarea pe tot parcursul vieții. 
Documentul a fost publicat chiar înainte de lansarea în 1996 a Anului European al 
Învățării pe tot parcursul vieții. 

http://www.euraktiv.ro/
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Conform Standardului Internațional de Clasificare în Educație (ISCED 1997), 
aprobat de UNESCO, programele de educație nonformală nu sunt obligate să 
urmeze un sistem gen "scară în trepte" și pot avea durate variate.  

 1997 - apare o comunicare a Comisiei - Pentru o Europă a cunoaşterii – care 
leagă obiectivul învățării pe tot parcursul vieţii cu propunerile de programe 
privind educația și formarea în perioada 2000 – 2006. 

 Ianuarie 2000 - Programul Socrates II a demarat subprogramul Grundtvig 
care vizează educaţia adulţilor.  

 Noiembrie 2006 – Apare ”Programul de învățare pe tot parcursul vieții 
2007-2013”. 

La nivel european au existat mai multe inițiative, începând cu Strategia de la 
Lisabona, prin care s-au punctat câteva prevederi generale privind depășirea 
barierelor dintre educația formală și nonformală, recunoașterea formelor de educaţie 
nonformală și recunoașterea faptului că aceasta crește șansele tinerilor de a-și 
dezvolta noi competențe și de a-și găsi un loc de muncă.  

Programul Grundtvig își propune să ofere alternative educaționale și să 
îmbunătățească accesul celor care, indiferent de varstă, doresc să dobândească noi 
competențe prin forme de educație a adulților. Grundtvig vine în întâmpinarea 
nevoilor de predare/învățare ale adulților și se adresează instituțiilor sau organizațiilor 
care asigură sau facilitează educația acestora.Orice organizație din domeniul 
educației adulților, din sistemul formal, nonformal sau informal poate să participe la 
programul Grundtvig.De asemenea, orice adult poate participa la programe de 
dezvoltare profesională și personală, de orientare vocațională, la schimburi de 
experiență din țări ale Uniunii Europene. 

Adultul, în sensul Programului Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau 
un tânăr sub această varstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educație. 
Programele europene de educație, formare profesională și tineret sunt gestionate în 
România de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale (ANPCDEFP) din subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării. 

1.2 COMUNICAREA ÎN LIMBA OFICIALĂ 

Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima şi de a interpreta idei, 
gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă scrisă, cât şi orală (ascultat, vorbit, 
citit, scris), şi de a interacţiona adecvat şi creativ, în educaţie şi formare, la muncă, 
acasă şi în timpul liber. 

Competenţa de comunicare reprezintă nivelul de performanţă și eficienţă în 
transmiterea şi receptarea unui mesaj. 

Având în vedere modul de comunicare şi natura semnelor utilizate, se disting trei 
tipuri de comunicare: 

a. comunicarea verbală se realizează prin cuvinte (limbajul verbal), oral 
şi scris; 

b. comunicarea paraverbală se realizează prin nuanțele vocii, ritmul şi 
viteza de vorbire, intonaţie, pauze semnificative, tăceri; 

http://www.anpcdefp.ro/misiune/index.html
http://www.anpcdefp.ro/misiune/index.html
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c. comunicarea nonverbală se realizează printr-o diversitate de semne 
legate de mimică (modificări de expresie la nivelul feţei) şi 
pantomimică (ţinută, gesturi etc.) 

Componenta ligvistică a comunicării constă în abilitatea de a aplica reguli 
gramaticale, de a formula expresii corecte din punct de vedere gramatical şi de a le 
folosi corect într-un context adecvat. 

1.3 COMUNICAREA ÎN LIMBI STRĂINE 

Comunicarea în limbi străine se bazează pe capacitatea de a înțelege, exprima și 
interpreta idei, gânduri, sentimente, fapte și opinii, în educație și în 
formareaprofesională, la locul de muncă sau în timpul liber, într-o limbă străină.  

Nivelul de cunoaștere a unei limbi străine este observat pe patru dimensiuni: 
ascultat, vorbit, citit, scris. 

Cunoștințe, deprinderi și atitudini specifice: 

 cunoștințe de vocabular și gramatică; 

 cunoștințe privind convențiile sociale, precum și diversitatea obiceiurilor; 

 capacitate de a înțelege limba vorbită, de a iniția, susține și termina o 
conversație, de a citi, înțelege și produce texte adecvate nevoilor individului; 

 capacitate de a folosi instrumente ajutătoare (dicționare) în mod adecvat 
și de a învăţa limbi străine din experiențe diverse de muncă și viață, ca parte 
a învățării pe parcursul întregii vieți; 

 atitudine pozitivă, care implică înțelegerea diversității culturale, interesul și 
curiozitatea pentru limbile străine și comunicarea cu semenii care provin din 
alte arii culturale. 

1.4 COMPETENŢELE DE BAZĂ ÎN MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE 

Competența matematică reprezintă capacitatea de a aplica gândirea matematică cu 
scopul de a rezolva probleme apărute în situații obișnuite de muncă și viață.  

Competența matematică urmărește lucrul cu elemente matematice de bază și 
înseamnă capacitatea de a folosi o gândire matematică (de tip logic/ spațial) și 
modalitățile specifice de prezentare (formule, modele, machete, grafice, scheme). 

Competența în știință se referă la capacitatea de a folosi o serie de cunoștințe și 
metode pentru dezvoltarea spiritului de observație. Scopul este acela de a explica 
fenomene din lumea naturală, de a găsi soluții, bazate pe observație, la probleme 
apărute la locul de muncă. 

Competența în tehnologie constă în aplicarea acelor cunoștințe și metode care pot 
contribui la adaptarea, inovarea și chiar inventarea unor tehnologii noi. În domeniul 
tehnologiei, a fi competent înseamnă a utiliza resursele disponibile în relație cu 
nevoile si dorințele umane, înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană, 
precum și a responsabilității individuale a fiecărui cetățean. 

Cunoștințe, deprinderi și atitudini esențiale care au legatură cu această competență: 
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 adultul are cunoștințe solide de numerație, măsuri, structuri, operații de 
bază și prezentări matematice de bază, o înțelegere a conceptelor și 
termenilor matematici; 

 adultul aplică principii și concepte matematice de bază în situații de zi cu 
zi, la locul de muncă, acasă. Deprinderile includ capacitatea de a utiliza 
instrumente și mașini tehnologice, precum și date știintifice, în vederea 
atingerii scopului; 

 adultul apreciază și are curiozitate și interes pentru progresul tehnologic 
și științific. In același timp, arată respect pentru siguranță și durabilitate. 

1.5 COMPETENŢE INFORMATICE 

Competențele informatice au devenit indispensabile pentru specialiştii din orice 
domeniu, care trebuie să organizeze informaţiile pe care le au la dispoziție, având 
capacitatea de a defini, clasifica şi opera cu fişiere, de a edita un text, de a insera şi 
formata tabele. De asemenea, omul modern nu se mai poate lipsi de căutarea 
informaţiei pe Internet sau de transmitere a informaţiei sub formă de e-mail.  

Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății 
informationale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica.  

Acestea sunt fixate prin competențe de bază în TIC (Tehnologia Informațiilor și 
Comunicațiilor): folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, 
producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de 
colaborare prin intermediul internetului. 

Cunoștințe, deprinderi și atitudini specifice: 

 adultul are cunoștințe complete despre natura, rolul și oportunitățile 
tehnologiei societății informaționale în contexte de zi cu zi: în viața socială și 
personală, ca și la locul de muncă; 

 adultul înțelege oportunitățile și a riscurile potențiale ale Internetului si ale 
comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare 
la locul de muncă, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de 
colaborare, învățare și cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, să înțeleagă 
faptul că tehnologia societății informaționale poate să sprijine creativitatea și 
inovația. Ei trebuie să fie atenți la validitatea și credibilitatea informației și a 
prevederilor legale referitoare la folosirea acestora; 

 adultul are capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le 
folosi în mod sistematic și critic. Indivizii trebuie să se deprindă să utilizeze 
instrumente pentru a produce, prezenta și înțelege informații complexe, 
precum și capacitatea de a accesa, de a căuta și de a folosi servicii prin 
Internet; 

 adultul este capabil să folosească tehnologia societății informaţionale 
pentru a munci mai eficient, pentru accesul la informație și inovație. 
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1.6 COMPETENŢELE SOCIALE ŞI CIVICE 

Cuprind ansamblul de capacităţi, sentimente, atitudini, relaţii, care ne conduc la 
dezvoltarea comportamentelor dezirabile în comunitate.  

Acestea însumează capacitatea: 

 de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor care afectează 
comunitatea locală sau comunitatea largă ;  

 de a relaționa eficient cu instituții din domeniul public; 

 de a profita de oportunitățile oferite de UE; 

 de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a tolera alte puncte de 
vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă) ;  

 de a crea încredere și empatie;  

 de a separa viața personală de cea profesională ;  

 de a conștientiza și înțelege identitatea culturală națională în interacțiune cu 
identitatea culturală a Europei și a restului lumii ; 

 de a observa și înțelege puncte de vedere care țin de contexte culturale 
diferite. 

În relaţiile interumane / de muncă, cele mai importante competenţe civice sunt: 

Empatia: capacitatea de a arăta înțelegere, prietenie și respect față de sentimentele 
celorlalți; capacitatea de a manifesta interes față de ceea ce gândesc, spun sau fac 
ceilalți. 

Negocierea: abilitatea de a identifica obiectivele comune ale celor două părți aflate 
în negociere, de a-și exprima clar argumentele, de a asculta și a înțelege poziția 
celeilalte părți. A negocia însemnă a căuta soluții și a învăța să faci compromisuri. 

Leadership-ul (spiritul de conducător): capacitatea de a conduce spre atingerea 
unui scop comun un grup, o echipă. Presupune abilitatea de a comunica propriile idei 
și sentimente pentru a justifica deciziile, luând în calcul gândurile și sentimentele 
celor care formează grupul/echipa. 

Capacitatea de lider înseamnă, de asemenea, să-i încurajezi pe cei din jurul tău, să 
folosești regulile și valorile comune pentru a obține rezultate pozitive. Leadership 
înseamnă să-ți dezvolți abilitatea de a-i face pe ceilalți să creadă în tine, în 
competențele tale și în sinceritatea ta. 

Lucrul în echipă: deprinderea de a lucra în echipăpresupune dezvoltarea însușirilor 
personale care să-ți confere confort emoțional în echipa din care faci parte. Acest 
lucru înseamnă să-ți întărești respectul de sine prin confruntarea pozitivă cu ceilalți. 
Un bun coechipier lucrează alături de ceilalti, contribuie cu idei, își asumă 
responsabilități și le duce la bun sfârșit, îi încurajează pe ceilalți membri ai echipei, 
rezolvă conflictele pentru binele echipei. 

Diversitatea culturală înseamnă atitudinea deschisă față de situațiile de muncă, 
alături de persoane care au o educație diferită și aparțin unei minorități (etnice, 
religioase sau de altă natură). Capacitatea de a dovedi toleranță și înțelegere față de 
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diferențele dintre oameni presupune acceptarea acestora și crearea unei atmosfere 
de respect și încredere reciprocă. 

Cel care dovedește această abilitate își fundamentează impresiile despre cineva pe 
felul în care acea persoană se comportă, nu pe stereotipuri (prejudecăți).  

Observă, comunică, negociază. 

Nu judecă. 

De asemenea, îi ajută pe ceilalți să se integreze în cadrul echipei, atunci când este 
necesar.  

1.7 COMPETENŢELE ANTREPRENORIALE 

Se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Spiritul 
antreprenorial presupune creativitate, inovaţie, asumarea riscurilor, precum şi 
capacitatea de a planifica şi de a conduce proiecte. Aceasta sprijină indivizii nu 
numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de 
contextul muncii lor și capabili să profite de oportunităţi.  

Competența antreprenorială trebuie să includă conştientizarea rolurilor dintr-o 
organizație, a responsabilităților și a riscurilor pe care fiecare adult și le poate asuma 
la locul de muncă.  

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice:  

 capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, 
profesionale şi/sau de afaceri; 

 abilitatea de a observa, analiza și adapta activitățile la contextul în care 
oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului 
economiei, a provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o 
organizaţie; 

 capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, 
analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra; 

 capacitatea de reprezentare efectivă şi negociere, de a lucra atât 
individual, cât şi în colaborare cu echipa; 

 capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi 
de a-şi asuma riscuri. 

Oamenii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului 
întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu pozitiv, prin reușita în afaceri și 
implicarea în acțiuni sociale, comunitare. 

Atitudinea antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa 
personală şi socială şi în timpul orelor de lucru. 

Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare de a veni în 
întâmpinarea obiectivelor de la locul de muncă, ținând cont de relațiile de 
subordonare existente. 
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1.8 COMPETENŢA DE EXPRIMARE CULTURAL 

Această competență reprezintă aprecierea importanţei exprimării creative, a 
experienţelor şi a emoţiilor, printr-o serie de mijloace printre care muzica, dansul, 
literatura, teatrul, artele vizuale.  

De ce este importantă competența de exprimare artistică? 

Un om cu spirit artistic va fi un mucitor cu creativitate, care va pune accent pe 
aspectul estetic al muncii lui, indiferent care este aceasta, va fi perfecționist, curios 
să afle noutăți din domeniul său și să le adapteze mereu la propria muncă. 

Un om cu preocupări culturale este mai comunicativ, are capacitatea de a strânge în 
jurul său colegii și prietenii pentru altfel de relații de comunicare decât cele strict 
profesionale. 

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice: 

 conştientizarea moştenirii culturale la nivel local, naţional şi european 
şi a locului ei în lume; 

 adultul are cunoştinţe de bază despre opere culturale majore, inclusiv 
cultură populară. Nevoia de a păstra aceste valori şi de a le împărtăși cu alții 
este esenţială pentru înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice din Europa 
şi din alte regiuni ale lumii; 

 adultul are deprinderea de a aprecia bunurile culturale; el se delectează 
cu ajutorul operelor de artăși totodată se exprimă pe sine, folosindu-și 
abilităţile înnăscute. El are capacitatea de a raporta propriile puncte de 
vedere creative şi expresive la opiniile altor persoane, de a identifica 
oportunităţi de comunicare și opțiuni sociale şi economice prin activități 
culturale. 

Exprimarea culturală este esenţială pentru dezvoltarea deprinderilor creative, care 
pot fi transferate într-o varietate de contexte profesionale. O înţelegere solidă a 
propriei culturi şi identităţi poate constitui baza pentru o atitudine deschisă şi respect 
pentru diversitatea de exprimare culturală. O atitudine pozitivă înseamnă 
disponibilitatea de a cultiva capacităţile estetice proprii și de a le aprecia și pe ale 
celorlalți. 

Un muncitor care deţine toate aceste competenţe-cheie poate deveni un bun 
practician atunci când formarea sa profesională este completată, în egală măsură, de 
competenţe generale şi specifice. 
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GRILĂ DE EVALUARE 

Nr.crt. INTREBĂRI PUNCTAJ 

  1pct. 

1. Enumeraţi 5 dintre competenţele cheie. 1,6 pct. 

2. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Învăţarea continuă se desfăşoară: 

a. în cadrul sistemelor tradiționale de educație și formare; 
b. atât în cadrul sistemelor tradiționale de educație și 

formare, cât și în afara lor; 
c. în afara sistemului de învăţământ. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,2 pct. 

3. 

Alegeți variantele corecte de răspuns. 
Competenţa de a învăţa se referă la: 

a. capacitatea de a aloca timp învăţatului ; 
b. abilitatea fiecarui adult de a-și stabili și a duce la 

îndeplinire un scop educațional ; 
c. autonomie, disciplină, perseverenţă în procesul de 

învăţare. 
Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei 
corespunzătoare 

0,6 pct. 

4. 
Precizaţi cele trei tipuri de educaţie, de care poate beneficia un om pe 
parcursul vieţii. 

0,2 pct. 

5. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Adultul învaţă: 

a. numai în instituţii de învăţământ; 
b. şi din practică; 
c. şi prin colaborare cu alții. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,4 pct. 

6. 

Alegeți variantele corecte de răspuns. 
Comunicarea în limba maternă este: 

a. abilitatea de a vorbi corect; 
b. capacitatea de a citi fluent, corect, expresiv şi conştient un 

text în limba oficială; 
c. capacitatea de a scrie fără greşeli; 
d. abilitatea de a asculta şi înţelege mesajul interlocutorului. 

Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei 
corespunzătoare. 

0,8 pct. 

7. Precizaţi cele trei tipuri de comunicare interumană. 0,2 pct. 

8. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Comunicarea în limbi străine presupune: 

a. cunoștințe de vocabular și gramatică; 
b. cunoștințe privind convențiile sociale; 
c. înțelegerea diversității culturale. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,6 pct. 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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Nr.crt. INTREBĂRI PUNCTAJ 

9. 

Alegeți variantele corecte de răspuns. 
Competența matematică reprezintă: 

a. capacitatea de a rezolva orice tip de exerciţii şi/sau 
probleme; 

b. capacitatea de a aplica gândirea matematică cu scopul de 
a rezolva probleme apărute în situații obișnuite de muncă 
și viață; 

c. cunoştinţe matematice temeinice şi deprinderea de a le 
utiliza. 

Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei 
corespunzătoare. 

0,2 pct. 

10. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Competența în știință presupune dezvoltarea spiritului de observație cu 
scopul: 

a. de a explica fenomene din lumea naturală; 
b. de a găsi soluții bazate pe observație la probleme apărute 

la locul de muncă; 
c. de a deţine cât mai multe informaţii în domeniul respectiv. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,4 pct. 

11. 
Precizaţi cum se numeşte competenţa umană necesară în adaptarea, 
inovarea și chiar inventarea unor tehnologii noi. 

0,2 pct. 

12. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Competența în tehnologie este determinată de: 

a. cunoştinţe solide de numerație, măsuri, structuri, operații 
de bază și prezentări matematice de bază, o înțelegere a 
conceptelor și termenilor matematici; 

b.  capacitatea de a utiliza instrumente și mașini tehnologice,  
c. capacitatea de a valorifica date știintifice. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,6 pct. 

13. 

Alegeți variantele corecte de răspuns: 
Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor 
societății informationale: 

a. în timpul orelor de program; 
b. în timpul liber; 
c. când trebuie să comunicăm.  

Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei 
corespunzătoare 

0,6 pct. 

14. Precizaţi scopurile în care poate fi folosit computerul. 0,2 pct. 

15. 

Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 
Când folosim informaţiile luate de pe internet trebuie să fie atenți la: 

a. validitatea și credibilitatea informației; 
b.  prevederile legale referitoare la folosirea acestora; 
c. forma în care sunt prezentate. 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

0,4 pct. 

16. 

Alegeți variantele corecte de răspuns: 
Lucrul în echipă înseamnă: 

a. să lucrezi alături de ceilalti; 
b. să contribui cu idei; 
c.  să îţi asumi responsabilități și să le duci la bun sfârșit; 
d. să îi încurajezi pe ceilalți membri ai echipei; 
e. să rezolvi conflicte, pentru binele echipei; 
f. să fii bun conducător. 

Alegerea variantelor corecte se va face prin încercuirea literei 
corespunzătoare 

1pct. 

17. Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos: 0,6 pct. 
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Nr.crt. INTREBĂRI PUNCTAJ 

Spiritul antreprenorial presupune: 
a. creativitate, inovaţie; 
b.  asumarea riscurilor; 
c.  capacitatea de a planifica şi de a conduce proiecte 

Notarea se va face în partea stângă a afirmaţiilor. 

18. Precizaţi patru dintre mijloacele de exprimare a competenţei culturale. 0,2 pct. 

 

RĂSPUNSURI CORECTE: 

 

1. Competenţa de a învăţa 
Comunicarea în limba oficială 
Comunicarea în limbi străine 
Competenţele de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 
Competenţele informatice 
Competenţele sociale şi civice 
Competenţele antreprenoriale 
Competenţa de exprimare culturală; 

2. a)= F; b)= A;c)= F. 
3. a); b); c). 
4. educaţia formală; educaţia informală; educaţia nonformală. 

5. A)=F;b)= A; c)= A. 

6. a); b); c); d). 

7. comunicarea verbală; comunicarea paraverbală; comunicarea 
nonverbală. 

8. a)= A; b)= A; c)= A. 

9.  b). 

10. a)= A; b)= A;c)= F. 

11. competența în tehnologie . 

12. a)= A; b)= A; c)= A. 

13. a); b); c). 

14.  Computerul este folosit pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, 
prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de 
colaborare prin intermediul internetului. 

15. a)= A; b)= A;c)= F. 

16. a); b); c); d); e). 

17. a)= A; b)= A; c)= A. 

18. muzica, dansul, literatura, teatrul, artele vizuale.  

  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
8

/
1

8
2
 

RECAPITULARE 

 Competenţele-cheie sunt: 

 Competenţa de a învăţa  

 Comunicarea în limba oficială 

 Comunicarea în limbi străine 

 Competenţele de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

 Competenţele informatice 

 Competenţele sociale şi civice 

 Competenţele antreprenoriale 

 Competenţa de exprimare culturală 

 Termenul de competenţe se referă la o combinaţie de deprinderi, cunoştinţe, 
aptitudini şi atitudini şi include disponibilitatea de a învăţa, în şcoală şi pe tot 
parcursul vieţii. 

 Competenţele sunt cele care te fac să avansezi în viaţă. Dobândind 
competenţe,vei deveni o persoană activă pentru cei din jur şi nu doar un 
receptor pasiv de informaţie. Îţi merge bine în viaţă pentru că ai competenţe 
pe anumite domenii, nu pentru că ai cunoştinţe. 
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CAPITOLUL 2 

COMPETENȚE GENERALE ŞI SPECIFICE CARACTERISTICE 

OCUPAȚIILOR DE CONFECŢIONER - MONTATOR DE 

STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCŢII ŞI MONTATOR 

FAŢADE ŞI PEREŢI CORTINĂ 
Ocupaţiile avute în vedere în aria ocupaţională a constructorului montator de structuri 
metalice sunt:  

 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii 

 montator faţade şi pereţi cortină.  

Aceste ocupaţii se practică în sectorul construcţiilor civile, industriale, agricole şi 
speciale (poduri şi pasarele rutiere, stâlpi pentru telecomunicaţii şi transport de 
energie electrică), în cadrul unor companii de dimensiuni diferite, care execută lucrări 
de confecţionare a structurilor metalice pentru construcţii şi de montaj al structurilor 
metalice, faţadelor şi pereţilor cortină.  

În funcţie de specializare, constructorii montatori de structuri metalice realizează 
lucrări ce au în vedere: 

 confecţionarea unor repere diverse pentru subansamblele componente ale 
structurilor metalice,  

 executarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea 
montajului spaţial  

 montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii;  

 demontarea şi mutarea construcţiilor metalice pe alt amplasament sau 
demontarea, transportul şi manipularea subansamblelor demontate pentru 
dezmembrare; 

 pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină,  

 montarea sistemului de prindere şi a panourilor pentru faţade şi pereţi 
cortină. 

Munca se realizează în echipă, alături de alţi muncitori confecţioneri-montatori de 
structuri metalice pentru construcţii sau montatori de faţade şi pereţi cortină şi în 
colaborare cu: sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, legători de sarcină, 
şoferi, motostivuitorişti şi muncitori necalificaţi, sub coordonarea directă a şefului de 
echipă, a şefului de secţie, sau a şefului de şantier, conform unor proceduri stricte şi 
a regulamentelor de ordine interioară proprii companiilor. 

Ocupaţiile se practică, în mod obişnuit, în regim de şantier de construcţii sau în 
unităţi industriale specializate, pe timp de zi sau de noapte, în funcţie de organizarea 
lucrărilor şi de termenele de execuţie, pe suprafaţa solului, la înălţime, în subsoluri 
sau în subteran, în condiţii meteo variate (ploaie, ninsoare, ceaţă, vânt, temperaturi 
înalte sau scăzute etc.), lucrările fiind executate în condiţiile unor riscuri diverse de 
accidentare. 
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Calitatea lucrărilor decurge din respectarea riguroasă a procedurilor de lucru, a 
proiectelor de execuţie şi de arhitectură, precum şi a normativelor tehnice în vigoare. 

Pentru practicarea ocupaţiilor sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort fizic 
susţinut, de lucru la înălţime şi în poziţii dificile, de realizare a unor activităţi repetitive 
în condiţii procedurale stricte, cu autonomie restrânsă. 

Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, responsabilitatea, 
conştiinciozitatea, seriozitatea, rigurozitatea şi atenţia. 

2.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ GENERALE ALE MESERIEI DE CONSTRUCTOR 

MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 

2.1.1 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ 

Organizarea locului de muncă se realizează la începerea lucrărilor şi se menţine pe 
tot parcursul activităţilor care se desfăşoară în regim de şantier, în condiţii variate de 
timp, anotimp şi meteo. Activitatea se desfăşoară în echipă, sub supraveghere 
directă, comportând un anumit grad de autonomie. 

O bună organizare presupune: 

 identificarea particularităţilor frontului de lucru, avându-se în vedere 
toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor, în funcţie de tipul 
lucrării de executat, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele abilitate şi în 
funcţie de graficul de execuţie; 

 respectarea organizării de şantier, având în vedere toate cerinţele 
specifice şantierului şi caracteristicilor lucrărilor de executat, pe întreaga 
perioadă de desfăşurare a lucrărilor, conform regulamentului de ordine 
interioară al companiei; 

 preluarea mijloacelor de muncă pentru activitatea curentă, conform 
procedurilor interne ale companiei, având în vedere specificul tuturor 
activităţilor care urmează să fie desfăşurate; 

 organizarea spaţiului propriu de lucru, cu dispunerea ordonată a 
mijloacelor de muncă din inventarul propriu, asigurând păstrarea liberă a 
tuturor căilor de acces şi toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea în flux 
tehnologic a activităţilor.  

2.1.2 APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA 

ÎN MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în 
domeniul situaţiilor de urgenţă este o activitate cu caracter permanent şi este 
obligatorie în toate contextele de desfăşurare a lucrărilor, la nivelul solului sau în 
situaţii de lucru la înălţime, în orice anotimp, în condiţii meteo variate, conform unor 
proceduri specifice stricte. 

Constructorul montator de structuri metalice aplică aceste prevederi legale dacă: 

 îşi însuşeşte normele de sănătate şi securitate în muncă, pe baza 
informaţiilor primite în cadrul instructajelor specifice, în corelaţie cu specificul 
lucrărilor de executat şi cu particularităţile locului de muncă , urmărind 
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semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în sectorul de 
activitate; 

 utilizează echipamentul individual de lucru şi de protecţie în corelaţie cu 
specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale, în scopul pentru care a fost 
primit, în conformitate cu prevederile producătorului şi conform procedurii 
specifice de la locul de muncă; 

 respectă prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă şi le aplică permanent, pe întreaga derulare a activităţilor, conform 
procedurilor specifice lucrării de executat; 

 respectă prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă, conform 
cerinţelor formulate în instructajele specifice, în corelaţie cu specificul 
locurilor în care se desfăşoară activităţile şi conform procedurilor interne 
specifice; 

 intervine în caz de accident; intervenţia se desfăşoară conform 
responsabilităţilor precizate în planul de acţiune în situaţii de urgenţă, în 
funcţie de situaţia concretă şi de tipul de accident produs, conform 
procedurilor interne ale companiei, evitându-se agravarea situaţiei deja 
create şi accidentarea altor persoane. 

2.1.3 APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Însuşirea normelor de protecţie a mediului, pe baza informaţiilor primite în cadrul 
instructajelor specifice şi având în vedere particularităţile locului de muncă şi 
ale zonei geografice, este o obligaţie a muncitorului constructor montator de 
structuri metalice. Acesta va acţiona pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de 
infestare a mediului. În acest scop, deşeurile rezultate din activitatea sa sunt 
gestionate conform cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale companiei, 
utilizând echipamentele special destinate şi evitând poluarea mediului ambiant. 

2.1.4 ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE 

Pe parcursul procesului de muncă, indiferent de condiţiile variate de timp, anotimp şi 
mediu, trebuie să se asigure calitatea lucrărilor executate. În acest scop, 
constructorul montator de structuri metalice trebuie: 

 să-şi însuşească şi să aplice tehnologiile de lucru, pe baza indicaţiilor din 
fişele tehnologice specifice lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 
de muncă;  

 să verifice lucrările executate din punct de vedere calitativ. Calitatea 
lucrărilor executate este verificată pe faze de lucru, conform tehnologiei de 
execuţie, prin compararea caracteristicilor tehnice ale lucrărilor realizate cu 
indicaţiile din proiectul de execuţie. Verificarea calităţii lucrărilor executate se 
realizează utilizând corect dispozitivele de măsurare şi control necesare. 

 să remedieze deficienţele constatate; deficienţele sunt remediate ori de 
câte ori este nevoie, pe parcursul derulării lucrărilor, prin metode adecvate, în 
funcţie de tipul acestora.  
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2.1.5 ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU 

Întreţinerea echipamentelor de lucru se realizează în spaţii special amenajate şi 
protejate, în contexte diferite de timp, pe durata schimburilor de lucru, sub coodonare 
directă, cu un anumit grad de autonomie; operaţiile sunt repetitive şi se execută 
conform unor proceduri clar stabilite 

Constructorul montator de structuri metalice are obligaţia: 

 să verifice starea echipamentelor de lucru permanent, pentru menţinerea 
siguranţei în utilizarea acestora pe parcursul executării lucrărilor; 

 să aplice procedurile de întreţinere a echipamentelor de lucru, în condiţii 
de siguranţă, în locuri special amenajate, conform prescripţiilor tehnice 
specifice pentru menţinerea duratei normale de lucru a echipamentelor şi în 
conformitate cu indicaţiile producătorilor; 

 să informeze personalului abilitat, în timp util, asupra deteriorării/ 
defectării echipamentelor de lucru, pentru asigurarea continuităţii 
procesului de muncă. 

2.2 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIFICE MESERIEI DE CONSTRUCTOR 

MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 

2.2.1 CONFECŢIONAREA REPERELOR PENTRU ELEMENTELE COMPONENTE ALE 

STRUCTURILOR METALICE  

Activitatea de confecţionare a elementelor componente ale unei structuri metalice se 
realizează în secţii specializate, în medii caracterizate printr-un nivel ridicat de 
poluare fonică (zgomot) şi atmosferică (pulberi metalice, praf şi fum). 

Munca se desfăşoară în echipă, conform unor proceduri stricte de lucru. Aceste 
proceduri presupun următoarele: 

 pregătirea materialelor metalice, prin metode adecvate (în funcţie de 
starea de prezentare a acestora), utilizând sculele şi echipamentele 
necesare şi respectând procedurile de lucru specifice; 

 trasarea materialelor metalice, operaţie care necesită: respectarea cerinţele 
din desenul de execuţie; utilizarea instrumentelor specifice de lucru; 
realizarea amenajărilor corespunzătoare (în funcţie de dimensiunea reperelor 
de executat); încadrarea în câmpurile de toleranţă impuse de proiectul de 
execuţie al fiecărui reper în parte; 

 croirea materialelor metalice, care se realizează respectând cu stricteţe 
trasajul efectuat, cu optimizarea consumurilor şi reducerea pierderilor 
tehnologice, urmărind posibilitatea reutilizării eficiente a capetelor pentru 
confecţionarea subansamblelor prevăzute în proiect; 

 debitarea materialelor metalice, realizată corect atunci când: se aplică 
metoda adecvată în funcţie de grosimea tablei, respectând dimensiunile 
indicate în proiectul de execuţie; se utilizează echipamente şi instalaţii de 
debitare specializate; se aplică marcajele necesare pentru asigurarea 
trasabilităţii reperelor, în vederea identificării rapide a acestora în faza de 
montaj. 
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2.2.2 PREGĂTIREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE 

Pentru a pregăti corect elementele componente ale structurii metalice, 
confecţionerul-montator trebuie să deţină: cunoştinţe privind tipurile de elemente 
componente ale structurilor metalice şi reperele constitutive din cadrul acestora; 
noţiuni de desen tehnic, de calcul matematic, de citire a semnificaţiei simbolurilor 
şi reprezentărilor utilizate în planurile de execuţie; deprinderea de a efectua 
operaţii de prelucrare a reperelor metalice. În acelaşi scop, muncitorul va parcurge 
următoarele etape: 

 identifică elementele de realizat, pe baza documentaţiei tehnice specifice, 
în funcţie de tipul confecţiilor metalice pentru structuri care urmează să fie 
realizate, conform graficului de execuţie; 

 prelucrează reperele metalice prin operaţiile necesare, în funcţie de 
caracteristicile reperului şi cerinţele de punere în operă, utilizând 
echipamentele de lucru adecvate şi respectând cu stricteţe procedurile 
specifice şi tehnologia de execuţie; 

 premontează reperele metalice prin metode specifice, având în vedere 
indicaţiile din proiectul de execuţie, în concordanţă cu tipul structurii metalice 
de realizat, asigurând toate reglajele necesare pentru punerea în operă; 

 verifică subansamblele premontate provizoriu, având în vedere toate 
aspectele relevante pentru integrarea acestora în elementele de construcţie 
proiectate. Verificarea se realizează cu dispozitive de măsură şi control 
adecvate, asigurând reglajele şi finisajele indicate şi aplicând marcajele 
necesare elementelor componente (conform specificaţiilor din proiectul de 
asamblări pentru asigurarea cerinţelor de trasabilitate). 

2.2.3 REALIZAREA SUBANSAMBLELOR PENTRU CONSTRUCŢII METALICE ÎN VEDEREA 

MONTAJULUI SPAŢIAL 

Activitatea de realizare a subansamblelor pentru construcţii metalice, în vederea 
montajului spaţial, se desfăşoară în echipă, în ateliere sau la locul de punere în 
operă (pe şantierele de construcţii, la nivelul solului, în condiţii variate de mediu) şi 
presupune: 

 identificarea părţilor componente ale subansamblelor, în funcţie de 
marcajele aplicate la premontaj, în conformitate cu proiectul de execuţie, 
ţinând seama de tipul lucrării de executat; 

 verificarea elementelor / părţilor componente ale subansamblelor, 
urmărind conformitatea cu cerinţele din proiectul de montaj, efectuând după 
caz, remedierile necesare, pentru eliminarea eventualelor deficienţe 
accidentale constatate; 

 montarea elementelor/ părţilor componente ale subansamblelor,în vederea 
asamblării spaţiale. Montarea corectă vizează: aplicarea metodelor de 
prindere mecanică adecvate (în funcţie de indicaţiile conţinute în proiectul de 
execuţie); utilizarea organelor de asamblare cu caracteristici conforme 
cerinţelor din specificaţiile tehnice; respectarea succesiunii operaţiilor, 
indicată în procedura de lucru; folosirea de scule şi dispozitive de lucru 
adecvate. 
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2.2.4 MONTAREA SPAŢIALĂ A STRUCTURILOR METALICE PENTRU CONSTRUCŢII 

Structurilor metalice sunt montate pentru realizarea de confecţii metalice diverse (de 
dimensiuni mici şi mijlocii), poduri, construcţii hidrotehnice etc. În această etapă, 
montatorul de structuri metalice: 

 identifică succesiunea operaţiilor de montaj, conform procesului 
tehnologic specific, respectând indicaţiile din proiectul de montaj; 

 poziţionează subansamblele structurilor metalice în proximitatea locului 
de punere în operă, urmărind cu stricteţe ordinea de montaj; 

 asamblează elementele construcţiilor metalice astfel: execută toate 
operaţiile necesare conform procedurii de montaj; respectă etapele 
procesului tehnologic specific; urmăreşte indicaţiile din proiectul de execuţie; 
are în vedere stabilitatea ansamblului; alege metoda adecvată, în funcţie de 
tipul construcţiei de executat; utilizează sculele, dispozitivele şi organele de 
asamblare adecvate, în conformitate cu specificaţiile tehnice; 

 verifică montajul realizat prin metode adecvate, asigurând conformitatea cu 
cerinţele din proiectul de execuţie. 

2.2.5 DEMONTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE  

Tipuri de construcţii metalice care pot necesita, la un moment dat, demontarea sunt: 
elemente de construcţii (schelete metalice, ferme, pereţi, planşee, schele, pasarele); 
construcţii industriale, civile şi agricole (hale, hangare, remize, garaje, buncăre, 
estacade); poduri (de şosea, de cale ferată); construcţii hidrotehnice (stăvilare, 
ecluze); construcţii speciale: stâlpi, piloni, rezervoare, castele de apă etc. 

Echipa de lucru execută următoarele activităţi: 

 identifică elementele componente ale structurii de demontat, prin 
inspectarea întregului ansamblu, utilizând după caz, documentaţia tehnică 
disponibilă şiavând în vedere tipul construcţiei, caracteristicile acesteia şi 
scopul urmărit; 

 stabileşte ordinea de dezasamblare, identificând cu atenţie zona de 
începere a activităţii; ordinea de dezasamblare este stabilită având în vedere 
succesiunea logică a operaţiilor, pentru asigurarea securităţii individuale şi a 
celorlalte persoane aflate în perimetru; 

 marchează subansamblele care urmează să fie demontate, utilizând 
coduri proprii, în conformitate cu ordinea de dezasamblare şi având în 
vedere după caz, posibilitatea reutilizării acestora; 

 dezasamblează elementele structurii metalice, respectând cu stricteţe 
procedura specifică, ordinea prestabilită şi marcajele realizate.Elementele 
structurii metalice sunt dezasamblate asigurând, pe tot parcursul activităţii, 
securitatea individuală şi a celorlalte persoane aflate în perimetrul de lucru; 

 depozitează elementele metalice demontate diferenţiat, în funcţie de tipul şi 
caracteristicile acestora. Elementele metalice demontate sunt depozitate în 
spaţii special amenajate şi securizate.  
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2.2.6 TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA ELEMENTELOR ŞI A SUBANSAMBLELOR PENTRU 

CONSTRUCŢII METALICE 

Activităţile de transport şi manipulare sunt repetitive şi se desfăşoară conform unor 
proceduri clar stabilite.Transportul se realizează prin purtare directă, în plan orizontal 
sau vertical, de la locurile de preluare, din mijloace de transport sau din utilajele de 
ridicare. Echipa desfăşoară următoarele activităţi: 

 identifică elementele şi subansamblele de transportat, în funcţie de 
lucrările de executat şi faza de lucru, conform graficului de montaj; 

 deplasează elementele şi subansamblele metalice prin modalitatea 
adecvată, în funcţie de caracteristicile acestora, distanţa de parcurs şi planul 
de deplasare. Elementele şi subansamblele metalice sunt deplasate 
utilizând, după caz, echipamentele de transport din dotare şi folosind 
tehnicile de mânuire adecvate, în condiţii de securitate individuală şi 
colectivă; 

 manevrează materialele în cadrul procesului de muncă, utilizând tehnicile 
de mânuire adecvate, în funcţie de cerinţele de utilizare. 

2.2.7 PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR PENTRU ACOPERIRE CU FAŢADE ŞI PEREŢI-CORTINĂ 

Pentru o pregătire corectă a suprafeţelor, în vederea acoperirii cu faţade şi pereţi-
cortină, constructorul montator de structuri metalice trebuie să deţină noţiuni de 
calcul matematic (operaţii aritmetice de bază, unităţi de măsură, transformări, 
geometrie plană) şi noţiuni de desen tehnic (cote, secţiuni, imagini spaţiale, profile 
etc.), utile în derularea activităţilor: 

 măsoară suprafeţele de acoperit, având în vedere indicaţiile din 
documentaţia disponibilă, în funcţie de vechimea clădirii şi realizând schiţele 
de mână necesare pentru consemnarea exactă a tuturor detaliilor 
constructive specifice, existente în zona de montaj; 

 identifică eventualele neconformităţi, prin comparaţie cu cerinţele din 
proiectul de execuţie, raportând în timp real, persoanelor abilitate, toate 
abaterile măsurate; 

 trasează poziţia elementelor de ancorare, conform indicaţiilor din proiectul 
de execuţie, marcând poziţiile finale ale elementelor de ancorare. 

2.2.8 MONTAREA SISTEMULUI DE PRINDERE A FAŢADELOR ŞI PEREŢILOR CORTINĂ 

Realizarea diverselor tipuri de faţade (faţadă din plăci metalice, pereţi cortină de 
finisaj, pereţi cortină despărţitori) presupune folosirea unor variate elemente de 
prindere (montanţi, traverse orizontale, piese de susţinere, accesorii de prindere etc.) 
şi respectarea elementelor esenţiale pentru corectitudinea montajului acestora 
(distanţele de prindere, rigiditatea strângerilor, numărul şi tipul elementelor utilizate, 
geometria ansamblului). În etapa de montare a sistemului de prindere, muncitorii vor 
derula următoarele operaţii: 

 selectează elementele sistemului de prindere pe categorii distincte, în 
funcţie de indicaţiile din proiectul de execuţie, ţinând seama de cerinţele din 
planul de arhitectură şi având în vedere ordinea de montaj; 
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 fixează mecanic elementele sistemului de prindere, respectând cu 
stricteţe ordinea de montaj specificată în proiectul de execuţie şi verificând 
pe parcursul execuţiei poziţia relativă a fiecărui element metalic în raport cu 
cele aflate în vecinătate, pentru asigurarea cerinţelor de dispunere pe axe a 
sistemului. Elementele sistemului de prindere sunt fixate în funcţie de tipul 
faţadei de realizat şi structura de rezistenţă a clădirii, utilizând scule şi 
accesorii specifice; 

 verifică ansamblul montat pe etape de montaj, în conformitate cu graficul 
de execuţie, având în vedere elementele esenţiale pentru corectitudinea 
montajului. 

2.2.9 MONTAREA PANOURILOR PENTRU FAŢADE ŞI PEREŢI-CORTINĂ 

Panourile pentru faţade pot fi ornamentale, din fier, aluminiu, cu diverse acoperiri, 
amprentări, culori; panourile pentru pereţii-cortină pot fi din sticlă termoizolatoare, din 
sticlă securizată etc. Cu ajutorul altor categorii de muncitori (macaragii, legători de 
sarcină, muncitori montatori, muncitori necalificaţi), montatorii de structuri metalice 
execută următoarele lucrări: 

 amplasează panourile pe poziţia de montaj, asigurând încadrarea precisă 
a acestora în spaţiile structurii de susţinere, respectând indicaţiile din 
proiectul de arhitectură;  

 fixează panourile pe structura sistemului de prindere, prin metode 
specifice, respectând procedurile de lucru şi numărul de prinderi indicat în 
proiectul de execuţie; 

 aplică elementele ornamentale de închidere, în funcţie de geometria 
faţadei sau a peretelui-cortină şi de indicaţiile din proiectul de arhitectură; se 
respectă procedura specifică de lucru şi se utilizează materialele, accesoriile 
şi sculele adecvate, în funcţie de sistemul de prindere.  
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ANEXA 1 – Capitolul 2 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 
Activitatea confecţionerului-montator structuri metalice pentru construcţii se 
realizează: 

a 
alături de alţi muncitori confecţioneri-montatori de structuri metalice pentru construcţii sau 
montatori de faţade şi pereţi cortină; 

b 
în mod individual, conform unor proceduri stricte şi a regulamentelor de ordine interioară 
proprii companiilor; 

c 
în colaborare cu: sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, legători de sarcină, 
şoferi, motostivuitorişti şi muncitori necalificaţi. 

 

ENUNȚ 2 
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în 
domeniul situaţiilor de urgenţă este o activitate: 

a cu caracter permanent; 

b obligatorie în toate contextele de desfăşurare a lucrărilor; 

c temporară, pentru situaţii critice; 

 

ENUNȚ 3 
Pentru a asigura calitatea lucrărilor executate, constructorul montator de structuri 
metalice trebuie: 

a să-şi însuşească şi să aplice tehnologiile de lucru;  

b să verifice lucrările executate din punct de vedere calitativ; 

c să semnaleze deficienţele constatate. 

 

ENUNȚ 4 
Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor metalice 
necesită următoarele operaţii: 

a trasarea materialelor metalice 

b croirea; 

c debitarea. 

 

ENUNȚ 5 
Identificarea părţilor componente ale subansamblelor pentru construcţii metalice, în 
vederea montajului spaţial se realizează: 

a în funcţie de marcajele aplicate la premontaj; 

b având în vedere experienţa unor lucrări anterioare; 

c în conformitate cu proiectul de execuţie. 

 

ENUNȚ 6  Dezasamblarea elementelor structurii metalice se realizează respectând: 

a procedura specifică; 

b sugestiile membrilor echipei; 

c ordinea prestabilită; 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ENUNȚ 7 
Activităţile de transport şi de manipulare a elementelor şi subansamblelor pentru 
construcţii metalice se realizează: 

a conform unor proceduri clar stabilite; 

b utilizând echipamentele de transport din dotare; 

c folosind tehnicile de mânuire adecvate, în condiţii de securitate individuală şi colectivă. 

 

ENUNȚ 8 
La montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor cortină, fixarea mecanică 
a elementelor sistemului de prindere se realizează: 

a respectând cu stricteţe ordinea de montaj specificată în proiectul de execuţie;  

b 
verificând, pe parcursul execuţiei, poziţia relativă a fiecărui element metalic, în raport cu 
cele aflate în vecinătate; 

c adaptând tehnologia, în funcţie de problemele ivite în şantier. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 9 

Pentru practicarea ocupaţiilor de confecţioner-montator structuri metalice pentru 
construcţii şi de montator faţade şi pereţi cortină sunt necesare următoarele 
capacităţi: 
 

a de rezistenţă la efort fizic susţinut, de lucru la înălţime şi în poziţii dificile; 

b de realizare a unor activităţi repetitive în condiţii procedurale stricte; 

c de manifestare a autonomiei şi originalităţii 

 

ENUNȚ 10 
Pentru întreţinerea echipamentelor de lucru, constructorului montator de structuri 
metalice are obligaţia: 

a să verifice permanent starea echipamentelor de lucru;  

b 
să informeze personalului abilitat, în timp util, asupra deteriorării/ defectării echipamentelor 
de lucru; 

c să le repare şi să le repună în folosinţă imediat. 

 

ENUNȚ 11 
Pentru a pregăti corect elementele componente ale structurii metalice, 
confecţionerul-montator trebuie să deţină: 

a 
cunoştinţe privind tipurile de elemente componente ale structurilor metalice şi reperele 
constitutive din cadrul acestora; 

b 
noţiuni de desen tehnic, de calcul matematic, de citire a semnificaţiei simbolurilor şi 
reprezentărilor utilizate în planurile de execuţie; 

c competenţa de a efectua operaţii de prelucrare a reperelor metalice. 

 

ENUNȚ 12 
Constructorul montator de structuri metalice asamblează elementele construcţiilor 
metalice astfel:  

a execută toate operaţiile necesare conform procedurii de montaj;  

b respectă etapele procesului tehnologic specific;  

c alege metoda adecvată, în funcţie de experienţa personală. 

 

ENUNȚ 13 Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină constă în: 

a măsurarea suprafeţelor de acoperit; 

b 
identificarea eventualelor neconformităţi, prin comparaţie cu cerinţele din proiectul de 
execuţie; 

c fixarea elementelor de ancorare. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 
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ENUNȚ 14 
 Care sunt ocupaţiile avute în vedere în aria ocupaţională a constructorului 
montator de structuri metalice? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 15 
Enumeraţi unităţile de competenţă generale necesare meseriei de 
constructor montator de structuri metalice 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 16 
Precizaţi trei dintre cerinţele care atesta o bună organizare a locului de 
muncă. 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 17 Ce tipuri de construcţii metalice cunoașteți, care pot necesita demontarea? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 18 
Care sunt unităţile de competenţă specifice necesare meseriei de constructor 
montator de structuri metalice? 

.......................................................................................................................................  
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ANEXA 2 – Capitolul 2 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 8) - 5 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (9 - 13) – 2,5 puncte pentru alegerea unui singur răspuns 
(ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (14 – 18) –7,5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 14 Răspuns /R 14 

confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii; montator faţade şi pereţi 
cortină 

ENUNȚ 15 Răspuns /R 15 

 organizarea locului de muncă; 

 aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 aplicarea normelor de protecţie a mediului; 

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj 

dat 

1 a, c.  5  

2 a, b.  5  

3 a, b.  5  

4 a, b, c.  5  

5 a, c.  5  

6 a, c.  5  

7 a, b, c.  5  

8 a, b.  5  

9 a=A; b.=A; c.=F.  2,5  

10 a=A; b.=A; c.=F.  2,5  
11 a=A; b.=A; c.=A.  2,5  
12 a=A; b.=A; c.=F.  2,5  
13 a=A; b.=A; c.=F.  2,5  

 
vezi R14  7,5  

 
vezi R15  7,5  

 vezi R16  7,5  

 vezi R17  7,5  

 vezi R18  7,5  

OFICIU   10  

total   100  
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 asigurarea calităţii lucrărilor executate; 

  întreţinerea echipamentelor de lucru. 
ENUNȚ 16 Răspuns /R 16 

 identificarea particularităţilor frontului de lucru ; 

 respectarea organizării de şantier;  

 preluarea mijloacelor de muncă pentru activitatea curentă;  

 organizarea spaţiului propriu de lucru. 
ENUNȚ 17 Răspuns /R 17 

Tipuri de construcţii metalice care pot necesita, la un moment dat, demontarea sunt: 
elemente de construcţii (schelete metalice, ferme, pereţi, planşee, schele, pasarele); 
construcţii industriale, civile şi agricole (hale, hangare, remize, garaje, buncăre, 
estacade); poduri (de şosea, de cale ferată); construcţii hidrotehnice (stăvilare, 
ecluze); construcţii speciale: stâlpi, piloni, rezervoare, castele de apă etc. 

ENUNȚ 18 Răspuns /R 18  

 Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor 
metalice; 

 Pregătirea elementelor componente ale structurilor metalice; 

 Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului 
spaţial; 

 Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii; 

 Demontarea construcţiilor metalice;  

 Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru construcţii 
metalice; 

 Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină; 

 Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor cortină; 

 Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi cortină. 

RECAPITULARE 

Unităţile de competenţă generale sunt: 

 Organizarea locului de muncă 

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 
şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

 Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Unităţile de competenţă specifice ocupațiilor deconfecţioner-montator de structuri 
metalice pentru construcţii şi de montator de faţade şi pereţi-cortină sunt: 

 Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor 
metalice; 

 Pregătirea elementelor componente ale structurilor metalice; 

  Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului 
spatial; 
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 Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii; 

  Demontarea construcţiilor metalice; 

 Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru construcţii 
metalice; 

 Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi-cortină; 

 Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi a pereţilor-cortină; 

 Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi-cortină. 
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CAPITOLUL 3 

CUNOȘTINȚE MATEMATICE DE BAZĂ UTILE  
Pentru a executa o piesă (produs) conform desenului, executantul transpune cotele 
de pe desen pe material și marchează sau generează conturul piesei finite. În cazul 
în care documentația de executie nu conține toate elementele geometrice necesare 
trasării piesei, executantul trebuie să apeleaze la cunoştințele matematice de bază 
pentru rezolvarea sarcinii. Deținerea competențelor matematice conferă execuţiei 
precizie și calitate maximă. 

Capitolul prezintă noțiuni matematice de bază pentru: 

1. Calculul suprafeţelor figurilor geometrice; 

2. Construcţii geometrice:  

3.1 CALCULUL SUPRAFEŢELOR FIGURILOR GEOMETRICE 

Pătrat 

a – latura pătratului 

d – diagonala pătratului 

S – aria pătratului 

d = 1,414 a 

a = 0,707 d 

 

 

 

Dreptunghi şi 

paralelogram 

b – baza dreptunghiului 

h– înălţimeadreptunghiului 

S - aria 

 

 

S = bh 

 

  

2

2
2 d

aS 

h

S
b 

b

S
h 

a

ad

b

h

b

h
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Triunghi 

a, b, c – laturile triunghiului 

h - înălţimea triunghiului 

A, B, C – unghiurile 

S – aria triunghiului 

A + B + C = 180° 

 

 

 

Trapez 
a, b – bazele trapezului 

h –înălţimea trapezului 

m – segmentul de dreaptă 

care uneşte mijloacele 

laturilor neparalele 

S – aria 

;  

;  

 

 

 

Hexagon regulat 

a – latura hexagonului 

R–raza cercului circumscris 

r – raza cercului înscris 

S – aria hexagonului 

R = a = 1,155 r 

r = 0,866 a = 0,866 R 

S=3R²√3/2 

(S = 2,598 a2 = 2,598 R2 = 

= 3,464 r2) 
 

 

Poligon regulat a – latura poligonului 

R–raza cercului circumscris 

r – raza cercului înscris 

α– unghiul la centru 

β– unghiul poligonului 

n – numărul laturilor 

S – aria poligonului 

 

;  

 

  

2

bh
S 

2

ba
m




ba

S2
h




b
h

S2
a  a

h

S2
b 

mhh
2

ba
S 




n

360
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Cerc 

r –raza cercului 

D – diametrul 

cercului 

L – lungimea cercului 

S – aria cercului 

 

 

 

 

 

 

 

Arc și sector de cerc 

r – raza cercului 

l – lungimea arcului 

α– unghiul la centru 

S – aria sectorului de cerc 
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3.2 CONSTRUCŢII GEOMETRICE:  

 Împărţirea segmentului de dreaptă în două părţi egale (Fig. 1) 

 
Figura 1 

 

Cu o deschidere oarecare de compas, mai mică decât 
segmentul de dreaptă, desenaţi din punctele A şi B două 
arce de cerc, care se intersectează în punctele C şi D. Prin 
punctele de intersecţie ale celor două arce de cerc, duceţi 
o linie dreaptă care împarte segmentul de dreaptă AB în 
două părţi egale. 

 

 Ridicarea unei perpendiculare dintr-un punct D, care se găseşte pe un 
segment de dreaptă AB (Fig. 2) 

 
Figura 2 

Cu o deschidere de compas arbitrară, descrieţi un arc de 
cerc din punctul D, până intersectează dreapta AB în 
punctele C şi E. Apoi din punctele C şi E, cu o deschidere 
de compas arbitrară, se duc două arce de cerc care se 
intersectează în punctul F. Unind cu o dreaptă punctele F 
şi D, se obţine perpendiculara (formează un unghi drept cu 
dreapta AB). 

 

 Coborârea unei perpendiculare dintr-un punct dat, A pe o dreaptă, BC (Fig. 3) 

 
Figura 3 

Din punctul A, descrieţi un arc de cerc, astfel încât acesta 
să intersecteze dreapta BC în două puncte D şi E. Apoi 
din punctele D şi E, cu o deschidere de compas arbitrară, 
se duc două arce de cerc care se intersectează în punctul 
F. Unind punctul A cu punctul F obţinem perpendiculara 
pe dreapta dată, BC. 
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 Ridicarea unei perpendiculare din capătul unei drepte date, AB (Fig. 4) 

 
Figura 4 

Din punctul A, cu o deschidere de compas arbitrară,se 
descrie un arc de cerc până la intersecţia cu dreapta AB în 
punctul C. Cu aceeaşi deschidere de compas, din punctul 
C se duce arcul AD care se intersectează cu primul arc de 
cerc în punctul D. Uniţi cu o dreaptă înclinată punctul C cu 
D, astfel încât capătul dreptei să depăşească poziţia 
punctului A. Din punctul D, cu deschiderea de compas DC, 
se duce un arc de cerc până intersectează dreapta 
înclinată, în punctul E. Unind punctul A cu punctul E, se 
obţine perpendiculara AE, în capătul dreptei date AB. 

 

 Construirea unei drepte paralele (Fig. 5) 

 
Figura 5 

Pentru a duce din punctul A o dreaptă paralelă cu 
dreapta dată, CD, trebuie să aşezaţi un echer pe o riglă, 
astfel încât muchia superioară a acestuia să se aşeze 
pe linia CD. Se deplasează echerul pe riglă (ca în 
desenul alăturat) până când muchia lui superioară trece 
prin punctul A . LiniaAB va fi paralelă cu linia CD. 

 

 Construirea unui unghi egal cu un unghi dat (Fig. 6) 

 
Figura 6 

Pe dreapta MN, construim un unghi egal cu unghiul 
AOB astfel: din punctul O al unghiului AOB se descrie 
un arc de cerc, cu raza arbitrară R, arcul ED, in 
interiorul unghiului dat. Fără să se schimbe 
deschiderea compasului, se mută vârful acestuia în 
punctul O, de pe dreapta MN şi se descrie cu aceeaşi 
rază R, un arc de cerc ce intersecteaza dreapta MN în 
punctul F. Apoi se aşează vârful compasului în puntul 
E, de pe unghiul dat şi se dă compasului o deschidere 
R1, egală cu distanţa dintre punctele D şi E. Cu 
aceeaşi deschidere a compasului, din punctul F, de pe 
dreapta MN, se descrie un alt arc de cerc, care 
intersectează arcul dus anterior în punctul G. Unind , 
cu o dreaptă, punctul G cu punctul O, se obţine 
unghiul GOF, egal cu unghiul AOB.  
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 Construirea unui unghi drept, pe o dreaptă dată, când se dă vârful unghiului 
(Fig. 7) 

 
Figura 7 

Se iau trei segmente de dreaptă ale căror lungimi 
formează numeric raportul 3 ; 4 ; 5, adică lungimea unui 
segment este egală cu 3 cm, a altuia cu 4 cm şi a 
celuilalt cu 5 cm. Pentru a construi un unghi drept pe 
dreapta MN, din punctual O, se marchează segmentul 
OA, egal cu trei segmente egale de lungime arbitrară; 
din punctul O se descrie un arc de cerc ab, de raza R1, 
egal cu patru astfel de segmente, apoi se intersectează 
acest arc de cerc cu alt arc de cerc cd, dus din punctul 
A, cu raza R2, egală cu cinci astfel de segmente. Aceste 
arce se intersectează în punctul C. Unind punctul C cu 
O, printr-o dreaptă CO, se obţine unghiul drept COA. 

 

 Împărţirea unui unghi dat în două părţi egale (Fig. 8) 

 
Figura 8 

Cu o deschidere oarecare de compas, din vârful O al 
unghiului AOB se descrie un arc de cerc, care 
intersectează laturile unghiului în punctele D şi E. Din 
punctele D şi E, ca centre, cu raze egale, mai mari 
decât jumătatea distanţei dintre punctele D şi E, se duc 
arce de cerc şi se marchează punctul lor de intersecţie 
cu F. Dreapta BF împarte unghiul AOB în două părţi 
egale. Dreapta care împarte unghiul în două părţi egale 
se numeşte bisectoarea unghiului. 

 

 Împărţirea unui unghi drept AOB în trei părţi egale (Fig. 9) 

 
Figura 9 

Din punctul O se duce un arc de cerc cu o rază 
oarecare; arcul intersectează laturile unghiului în 
punctele C şi D. Cu aceeaşi rază, din punctul C şi D, ca 
centre, se intersectează arcul CD, în punctele E şi F. 
Prin unirea punctelor E şi F cu punctul O, prin dreptele 
EO şi FO, unghiul AOB se împarte în trei părţi egale. 

 

  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 3
9

/
1

8
2
 

 Construirea unui triunghi oarecare, când se dau trei laturi a,b,şi c (Fig. 10) 

 
Figura 10 

Pe o dreaptă oarecare MN, se ia un segment 
BC, egal cu a. Din punctele B şi C se descriu 
arce de cerc cu raze egale, respectiv cu 
laturile b şi c ale triunghiului. Punctul de 
intersecţie A al acestor arce va fi cel de-al 
treilea vârf al triunghiului căutat 

 

 Construirea unui triunghi isoscel , când se dă baza egală cu segmentul a şi 
înălţimea egală cu segmentul b, (Fig. 11) 

 
Figura 11 

Pe o dreaptă oarecare MN, se desenează segmentul 
BC, egal cu segmentul a. Se duce o perpendiculară prin 
mijlocul segmentului BC şi se trasează pe aceasta, 
începând din punctul C, înălţimea b. Unind punctul A, 
determinat anterior, cu punctele B şi C, prin linii drepte, 
se obţine triunghiul isoscel căutat. 

 

 Construirea unui hexagon (Fig. 12) 

 
Figura 12 

Pe o linie dreaptă se marchează segmentele de dreaptă 
egale AO şi OB. Dintr-un punct O, ca centru, se duce un 
cerc cu rază r, egală cu AO. Apoi, din punctele A şi B se 
duc, cu aceeași rază, r, două arce de cerc, CD şi EF. 
Unind punctele A, B, C, D, E, F, se obţine un hexagon 
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 Construirea unui octagon (Fig. 13) 

 
Figura 13 

Se construieşte un pătrat ABCD. Se duc două drepte 
perpendiculare care se intersectează, FH şi GE, prin 
mijloacele laturilor AB şi BC. Apoi, succesiv, din 
punctele A, B, C, D se duc patru arce de cerc, ce trec 
prin punctul de intersecţie al perpendicularelor şi 
intersectează laturile pătratului. Unind punctele de 
intersecţie cu drepte, se obţine un octagon. 

 

3.3 CERCUL  

Cercul este o curbă închisă, ale cărei puncte succesive sunt situate la aceeaşi 
distanţă, egală faţă de centru. Dacă se desfășoară cercul sub forma unei linii drepte, 
atunci lungimea acestei linii va fi egală, în toate cazurile, cu 3,14 diametre ale 
cercului desfăşurat. Rezultă că L (lungimea cercului), va fi egală cu diametrul cercului 
înmulţit cu 3,14. 

 
Figura 14 

Analizând cercul din Fig. 14, identificăm următoarele 
elemente caracteristice: 

 -raza cercului; 

 -diametrul cercului; 

 -circumferinţa cercului;  

 -coarda de cerc; 

 -arcul corzii de cerc; 

 -sectorul de cerc; 

 -arcul sectorului de cerc. 
 

 Împărţirea unui arc de cercului în părţi egale (Fig. 15) 

 
Figura 15 

Cu o deschidere oarecare de compas, mai mică decât 
segmentul de dreaptă A B, desenaţi din punctele A şi B 
două arce de cerc, care se intersectează în punctul C. 
Prin punctul de intersecţie ale celor două arce de cerc și 
centrul cercului duceţi o linie dreaptă care împarte 
segmentul de dreaptă AB în două părţi egale.  

Diametrul OD, dus prin mijlocul coardei AB, este 
perpendicular pe această coardă şi împarte arcul ei în 
două părţi egale. 
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ANEXA 1 – Capitolul 3 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat: 
 

ENUNȚ 1  Deținerea competențelor matematice conferă: 

a precizia în execuție, 

b calitatea superioară a produsului finit, 

c un plus de cunoaștere. 
 

ENUNȚ 2 Suma unghiurilor interne într-un triunghi este de: 

a 90º 

b 180° 

c 360° 
 

ENUNȚ 3 Orice triunghi are înălţimea perpendiculară: 

a pe o latură; 

b pe latura care este bază; 

c în mijlocul laturii de bază. 
 

ENUNȚ 4 Latura hexagonului este egală cu: 

a raza cercului circumscris; 

b raza cercului înscris; 

c diagonala hexagonului. 
 

ENUNȚ 5 Arcul de cerc este: 

a o porțiune din lungimea cercului; 

b egal cu raza cercului; 

c egal cu diametrul cercului înmulțit cu 3,14. 
 

PARTEA B Răspundeți la întrebările de mai jos: 

 

ENUNȚ 6 Calculaţi aria (S) şi diagonala (d) a unui pătrat cu latura( a) de 0,5 metri. 

.................................................................................................................................. 

ENUNȚ 7 Aflaţi înăltimea h a unui paralelogram, știind suprafaţa S = 0,75 şi baza, b = 0,5 m. 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 Scrieți formula de calcul a suprafeței hexagonului. 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 9 
Calculaţi aria (S) a unui triunghi cu latura de bază (b) de 0,5 metri şi înălţimea (h) de 
0,8 metri. 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 10 
Scrieți formula de calcul a suprafeţei inelului circular, apoi calculați suprafața, 
cunoscând (r) = 2m și (R) = 3,5 m. 

................................................................................................................................... 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ANEXA 2 – Capitolul 3 

 

 

ENUNȚ 6 Răspuns /R 6 

S= 2,5 , d= 1,4114a =0,705 m 

ENUNȚ 7 Răspuns /R 7 

h= 0,5 m 

ENUNȚ 8 Răspuns /R 8 

S=3R²√3/2 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

S=  = 0,2  

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

S = ( - ) = 3,142 ( 3,5 -2 ) =4,71  

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 5) - 8 puncte pentru alegerea răspunsului corect 

ENUNȚ (6 - 10) - 10 puncte pentru rezolvarea corectă a aplicației 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

  

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj  

dat 

1 a,b  8  

2 b  8  

3 b  8  

4 a  8  

5 a  8  

6 Vezi R 6  10  

7 Vezi R 7  10  

8 Vezi R 8  10  

9 Vezi R 9  10  

10 Vezi R 10  10  

OFICIU   10  

total   100  
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CAPITOLUL 4 

MATERIALELE UTILIZATE ÎN LUCRĂRILE DE CONFECTIONARE 

ŞI MONTARE A STRUCTURILOR METALICE 
Materialele folosite în realizarea structurilor metalice, destinate construcțiilor 
metalice (agricole, industriale, comerciale, civile, speciale) sau pentru confecţii 
metalice sunt: 

 profile laminate la cald - profile metalice I; U, tablă laminată la cald; 

 profile laminate la rece - cornier, profile, ţevi, tablă groasă, tablă decapată, 
tablă striată; 

 organe de asamblare– şuruburi şi nituri, variate ca diametru, lungime, 
calitatea materialului din care sunt confecţionate. 

Aceste materiale sunt fabricate din oţel şi conțin între 0,15% - 0,25% carbon, pe 
lângă alte elemente de aliere. Structurile metalice realizate din oţel pentru construcții 
/ confecții metalice sunt avantajoase, deoarece asigură: 

 siguranță în exploatare – oţelul este un material cu proprietăți elastice şi 
plastice remarcabile; este omogen şi rezistă la radiațiile ultraviolete; 

 are valori egale pentru rezistență la compresiune, rezistență la întindere și 
rezistență la înconvoiere; capacitatea de adaptare a structurilor realizate 
permite adaptarea clădirilor la nevoile utilizatorului; 

 se comportă foarte bine la acţiuni seismice; 

 îsi păstrează proprietățile fizico-chimice şi după demolare, pentru reutilizare; 

 se pot realiza construcții ce pot fi exploatate în deplină siguranță, la un preț 
de cost redus, cu cheltuieli minime de întreținere în exploatare; 

 are un grad mare de prefabricare, prin procedee industriale cu grad ridicat de 
mecanizare şi automatizare; astfel se reduce timpul de execuție şi de punere 
în funcţiune; 

 permite realizarea construcţiilor metalice ecologice – materialul nu este 
poluant sau toxic, conlucrează bine cu alte materiale și este recuperabil; 

 asociat cu alte materiale moderne, oferă soluţia ideală pentru proiectanți, în 
realizarea unor proiecte îndrăznețe. 

La realizarea componentelor construcțiilor / confecțiilor metalice se folosesc 
materiale metalice laminate sub formă de profile, tablă groasă, bare rotunde sau 
rectangulare, țevi rotunde sau rectangulare, platbenzi prelucrate în flux tehnologic, 
conform proiectului de execuţie. La punerea în operă, se folosesc organe de 
asamblare ( şuruburi metrice, şuruburi autofiletante, şuruburi autoforante, nituri).  
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4.1 PROFILE LAMINATE LA CALD  

 Profil laminat IPE – profil H cu masă specifică mai mică pentru aceeaşi 
forţă portanţă, laminat după o tehnologie nouă. Înălțimea profilului poate fi 
cuprinsă între 80 mm şi 600 mm. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profil Dimensiuni 

 
h 

mm 
b 

mm 
g 

mm 
t 

mm 
r 

mm 

80 80 46 3.8 5.2 5 

100 100 55 .1 5.7 7 

120 120 64 4.4 6.3 7 

140 140 73 4.7 6.9 7 

160 160 82 5 7.4 9 

180 180 91 5.3 8 9 

200 200 100 5.6 8.5 12 

220 220 110 5.9 9.2 12 

240 240 120 6.2 9.8 15 

270 270 135 6.6 10 15 

300 300 150 7.1 10 15 

330 330 160 7.5 11 18 

360 360 170 8 12 18 

400 400 180 8.6 13 21 

450 450 190 9.4 14 21 

500 500 200 10.2 16 21 

550 550 210 11.1 17 24 

600 600 220 12 19 24 

 

 Profil laminat INP – profil H cu masă specifică mai mică pentru aceeaşi 
forţă portanţă, laminat după o tehnologie nouă. Înălțimea profilului poate fi 
cuprinsă între 80 mm şi 550 mm. 

 

 

 

 

 

 

  

Profil  Dimensiuni  

 
h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

r1 
mm 

80 80 42 3.9 5.9 3.9 2.3 

100 100 50 4.5 6.8 4.5 2.7 

120 120 58 5.1 7.7 5.1 3.1 

140 140 66 5.7 8.6 5.7 3.4 

160 160 74 6.3 9.5 6.3 3.8 

180 180 82 6.9 10.4 6.9 4.1 

200 200 90 7.5 11.3 7.5 4.5 

220 220 98 8.1 12.2 8.1 4.9 

240 240 106 8.7 13.1 8.7 5.2 

260 260 113 9.4 14.1 9.4 5.6 

280 280 119 10.1 15.2 10.1 6.1 

300 300 125 10.8 16.2 10.8 6.5 

320 320 131 11.5 17.3 11.5 6.9 

340 340 137 12.2 18.3 12.2 7.3 

360 360 143 13.0 19.5 13.0 7.8 

380 380 149 13.7 20.5 13.7 8.2 

http://www.ambient.bizoo.ro/vanzare/1397383
http://www.ambient.bizoo.ro/vanzare/1379125/img/Pro
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400 400 155 14.4 21.6 14.4 8.6 

450 450 170 16.2 24.3 16.2 9.7 

500 500 185 18.0 27.0 18.0 10.8 

550 550 200 19.0 30.0 19.0 11.9 

 

 Profil laminat HEA - profil H cu masă specifică mai mică pentru aceeaşi 
forţă portanţă, laminat după o tehnologie nouă. Înălțimea profilului este 
cuprinsă între 100 mm şi 1000 mm. Geometria profilului HEA face ca 
acesta să se integreze foarte bine arhitectural, în majoritatea cazurilor 
rămânând la vedere, ca element de design. 

 

 

 

 

 

  

 

Profil Dimensiuni 

 
h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

100 96 100 5 8 12 

120 114 120 5 8 12 

140 133 140 5.5 8.5 12 24.7 31.4 

160 152 160 6 9 15 30.4 38.8 

180 171 180 6 9.5 15 35.5 45.3 

200 190 200 6.5 10 18 42.3 53.8 

220 210 220 7 11 18 50.5 64.3 

240 230 240 7.5 12 21 60.3 76.8 

260 250 260 7.5 12 24 68.2 86.8 

280 270 280 8 13 24 76.4 97.3 

300 290 300 8.5 14 27 88.3 112.5 

320 310 300 9 15 27 97.6 124.4 

340 330 300 9.5 16 27 105 133.5 

360 350 300 10 17 27 112 142.8 

400 390 300 11 19 27 125 159 

450 440 300 11.5 21 27 140 178 

500 490 300 12 23 27 155 197.5 

550 540 300 12.5 24 27 166 211.8 

600 590 300 13 25 27 178 226.5 

650 640 300 13.5 26 27 190 241.6 

700 690 300 14.5 27 27 204 260.5 

800 790 300 15 28 30 224 285.8 

900 890 300 16 30 30 252 320.5 

1000 990 300 16.5 31 30 272 346.8 

  

http://www.ambient.ro/catalog_sap/product_images/
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 Profil laminat HEB - este destinat construcţiilor metalice mari. Forma 
specială face ca acesta să aibă o rezistenţă sporită la greutate şi eforturi 
mecanice. În funcţie de specific, se pot realiza diverse confecţii metalice 
industriale. Înălțimea profilului este cuprinsă între 100 mm şi 1000 mm. 
Geometria profilului HEB face ca acesta să se integreze foarte bine 
arhitectural, în majoritatea cazurilor rămânând la vedere, ca element de 
design. Asemănător profilului HEA, dimensiunile definitorii acestui profil 
au valori corelate cu forţele portante la care sunt supuse în exploatare, 
înălţimea profilului fiind aceeaşi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Profil  Dimensiuni 

 h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

100 100 100 6 10 12 

120 120 120 6.5 11 12 

140 140 140 7 12 12 

160 160 160 8 13 15 

180 180 180 8.5 14 15 

200 200 200 9 15 18 

220 220 220 9.5 16 18 

240 240 240 10 17 21 

260 260 260 10 17.5 24 

280 280 280 10.5 18 24 

300 300 300 11 19 27 

320 320 300 11.5 20.5 27 

340 340 300 12 21.5 27 

360 360 300 12.5 22.5 27 

400 400 300 13.5 24 27 

450 450 300 14 26 27 

500 500 300 14.5 28 27 

550 550 300 15 29 27 

600 600 300 15.5 30 27 

650 650 300 16 31 27 

700 700 300 17 32 27 

800 800 300 17.5 33 30 

900 900 300 18.5 35 30 

1000 1000 300 19 36 30 

  

http://www.ambient.bizoo.ro/vanzare/1379123/img/Pro
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 Profil laminat HEM - are cea mai mare rezistenţă la eforturi şi forţe 
portante. Aceste profile sunt folosite la construcţii metalice complexe şi 
pentru diferite confecţii metalice industriale. Înălțimea profilului este 
cuprinsă între 100 mm şi 1000 mm. Asemănător profilului HEA, 
dimensiunile definitorii acestui profil au valori corelate cu forţele portante 
la care sunt supuse în exploatare, înălţimea profilului fiind aceeaşi. 

 

 

 

 

 

  

 

Profil  Dimensiuni  

 h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

100 120 106 12 20 12 

120 140 126 12.5 1 12 

140 160 146 13 22 12 

160 180 166 14 23 15 

180 200 186 14.5 24 15 

200 220 206 15 25 18 

220 240 226 15.5 26 18 

240 270 248 18 32 21 

260 290 268 18 32.5 24 

280 310 288 18.5 33 24 

300 340 310 21 39 27 

320 359 309 21 40 27 

340 377 309 21 40 27 

360 395 308 21 40 27 

400 432 307 21 40 27 

450 478 307 21 40 27 

500 524 306 21 40 27 

550 572 306 21 40 27 

600 620 305 21 40 27 

650 668 305 21 40 27 

700 716 304 21 40 27 

800 814 303 21 40 30 

900 910 302 21 40 30 

1000 1008 302 21 40 30 

 

 Profil laminat UNP - se utilizează în construcţii metalice - hale metalice, 
diverse confecţii metalice, având diferite aplicaţii în domeniul civil sau 
industrial. Din profile UNP se pot realiza: sisteme de rafturi, suporturi, 
cadre metalice, împrejmuiri, susţineri, stâlpi metalici, grinzi metalice etc. 

 

 

Profil  Dimensiuni  

 h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

r1 
mm 

50 50 38 5.0 7.0 7.0 3.5 

65 65 42 5.5 7.5 7.5 4.0 

80 80 45 6.0 80 8.0 4.0 

100 100 50 6.0 8.5 8.5 4.5 

120 120 55 7.0 9.0 9.0 4.5 

140 140 60 7.0 10.0 10.0 5.0 

160 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 

180 180 70 8.0 11.0 11.0 5.5 

http://www.ambient.ro/catalog_sap/product_images/FT008756.jpg


  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 4
8

/
1

8
2
 

 

 

200 200 75 8.5 11.5 11.5 6.0 

220 220 80 9.0 12.5 12.5 6.5 

240 240 85 9.5 13.0 13.0 6.5 

260 260 90 10.0 14.0 14.0 7.0 

280 280 95 10.0 15.0 15.0 7.5 

300 300 100 10.0 16.0 16.0 8.0 

320 320 100 14.0 17.5 17.5 8.8 

350 350 100 14.0 16.0 16.0 8.0 

380 380 102 13.5 16.0 16.0 8.0 

400 400 110 14.0 18.0 18.0 9.0 

 

 Profil laminat UNPE 

 

 

 

 

 

  

 

Profil  Dimensiuni  

 
h 
mm 

b 
mm 

g 
mm 

t 
mm 

r 
mm 

r1 
mm 

80 80 40 4.5 7.4 6.5 2.5 

100 100 46 4.5 7.6 7.0 3.0 

120 120 52 4.8 7.8 7.5 3.0 

140 140 58 4.9 8.1 8.0 3.0 

160 160 64 5.0 8.4 8.5 3.5 

180 180 70 5.1 8.7 9.0 3.5 

200 200 76 5.2 9.0 9.5 4.0 

240 240 90 5.6 10.0 10.5 4.0 

270 270 95 6.0 10.5 11.0 4.5 

300 300 100 6.5 11.0 12.0 5.0 

400 400 115 8.0 13.5 15.0 6.0 

 

Tabla laminată la cald 

Are utilizări dintre cele mai diverse: execuţia 
diferitelor confecţii metalice, construcţii industriale, 
hale metalice, structuri portante de maşini şi utilaje, 
construcţii metalice cu solicitări mecanice medii. 
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4.2 PROFILE LAMINATE LA RECE 

Cornierul cu laturi egale 

Poate fi utilizat pentru confecţii şi construcţii 
metalice, diverse cadre, schelete, şaşie, suporţi, 
porţi, garduri, rame de geam, căi de rulare, porţi 
culisante, stâlpi de protecţie. 

 

 

Cornierul cu laturi inegale 

Poate fi utilizat în domeniul construcţiilor pentru: 
hale metalice, diverse construcţii / confecţii 
metalice, garduri, porţi, stâlpi, rame, schelete, 
suporţi, cadre, întărituri sau protecţii pentru diverse 
piese, utilaje, diferite aplicaţii etc. 

 

 

Profile T 

Oţelul din care sunt confecţionate permite 
prelucrarea foarte uşoară a acestor profile 
(deformări mecanice şi sudare). 

 

 

Oţelul lat Se utilizează, în general, la diverse construcţii 
/confecţii metalice. Din oţel lat se pot confecţiona 
diverse elemente decorative, garduri, porţi, 
întărituri metalice, grătare, inserţii metalice, 
armături metalice, elemente de mobilier, pentru uz 
general şi uz gospodăresc, lucrări de confecţii 
metalice sudate sau cu şuruburi, împrejmuiri, 
confecţii metalice artizanale. Oţelul lat se foloseşte 
şi în domeniul industrial, pentru confecţionarea de 
diverse piese. 
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Oţel rotund, pătrat, hexagonal 

Disponibil într-o gamă variată de diametre, utilizat 
în construcţii industriale şi civile, pentru 
confecţionarea de elemente de legătură şi fixare, 
garduri, paratrăsnete, grilaje. 

 

 

Ţeavă pătrată şi ţeavă 

dreptunghiulară 
Sudată longitudinal, este destinată realizării 
diferitelor tipuri de construcţii şi structuri metalice 
de susţinere, situate la interior sau exterior, 
aferente construcţiilor civile, industriale, comerciale 
sau social culturale. 

 

 

Ţevi rotunde 

Se utilizează la construcţii/confecţii metalice 
diverse, ca stâlpi de gard, pentru confecţionarea 
schelelorşi cadrelor metalice, pentru întărituri, 
susţineri etc. 

 

 

Tabla groasă 

Este o tablă specială care se utilizează mai ales în 
construcţii, având o mare rezistenţă la coroziune şi 
abraziune. 

 

  

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stedraconstruct.infoconstruct.ro/clienti/poze/8867vanzari-preturi_minime-stoc_tevi_rectangulare,_teava_rectangulara_bucuresti-ilfov.jpg&imgrefurl=http://stedraconstruct.infoconstruct.ro/anunt_375582-Vanzare-pret-permanent+in+stoc+tevi+rotunde,+teava+rotunda+bucuresti-ilfov.html&usg=__F4Ydboh830UrhBSIjPiGthBVfLk=&h=972&w=1296&sz=478&hl=ro&start=104&zoom=1&itbs=1&tbnid=1DXvC0pUnkTuLM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=tevi&start=90&hl=ro&sa=N&biw=909&bih=639&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=HvPxTYzoH8
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://i.clubafaceri.ro/clients/9/67982/71/tevi-rectangulare-instalatii-sudate-75922_big.jpg&imgrefurl=http://www.clubafaceri.ro/23986/tevi-rectangulare,-instalatii,-sudate-75922.html&usg=__0SYySMnP61fDXdJy4WyscarZxDQ=&h=300&w=300&sz=15&hl=ro&start=98&zoom=1&itbs=1&tbnid=OXzTo4ckNVpZoM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=tevi&start=90&hl=ro&sa=N&biw=909&bih=639&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=HvPxTYzoH8
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Tabla decapată 

Se utilizează în multiple domenii de activitate, cum 
ar fi: confecţii metalice, construcţii metalice şi 
mecanice. 

 

 

Tabla striată 

Se foloseşte cu preponderenţă la execuţia de scări, 
căi acces, în zonele cu pericol de alunecare. Tabla 
striată se utilizează în construcţii navale, construcţii 
industriale, construcţii metalice şi pentru diverse 
confecţii metalice. 

 

 

4.3 ORGANE DE ASAMBLARE 

Elementele de construcţii ale structurilor metalice sunt conectate cu şuruburi de 
diferite diametre, lungimi şi clase de rezistenţă.  

Şuruburile de fixare sunt cele mai utilizate organe de asamblare, fiind realizate într-
o mare diversitate de forme şi dimensiuni.  

Şuruburile cu cap hexagonal sunt cel mai frecvent utilizate, deoarece necesită cel 
mai redus spaţiu pentru manevrare cu cheia fixă, la montare sau demontare. 
Suprafaţa de aşezare (scaunul de reazem), prevăzută sub capul şurubului, este o 
suprafaţă tehnologică, dar reduce şi concentratorul de tensiuni reprezentat de 
trecerea de diametru de la tija şurubului la capul acestuia. Tijele acestor şuruburi pot 
fi filetate pe o anumită porţiune, filetate până sub cap sau pe toată lungimea. În cazul 
în care tija nefiletată a şurubului are diametrul mai mic decât al tijei filetate, se reduce 
concentratorul de tensiuni, reprezentat de ieşirea filetului, iar tija şurubului devine mai 
elastică, deci şurubul rezistă mai bine la solicitări dinamice. În funcţie de cerinţele şi 
proiectele clienţilor, organele de asamblare pot fi livrate fie fără acoperire de 
protecţie, fie acoperite prin diverse metode: brunare termică sau chimică, zincare 
electrolitică sau zincare la cald, într-o mare varietate de culori. 

Gama de dimensiuni a organelor de asamblare este foarte largă, incluzând piese de 
asamblare filetate şi/sau nefiletate, cu diametre variind între 1,5 şi 64 mm. 
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Cerinţe la utilizarea şuruburilor din grupa 8.8, folosite curent la structurile 
metalice 

 

Figura 16 

 trebuie folosite întotdeauna două şaibe, una înspre capul şurubului şi alta 
spre piuliţă; 

 piuliţa trebuie înşurubată astfel încât marcajul de pe ea (ex.8.8) să fie vizibil; 

 toate şuruburile unei prinderi trebuie strânse cât se poate “la cheie”; 

 strângerea unei grupări de şuruburi va începe întotdeauna din partea mai 
rigidă a conexiunii (în general, mijlocul grupării de şuruburi) şi va avansa spre 
părţile mai puţin rigide (spre margini); 

 strângerea “la cheie” este identificată ca strangere ce poate fi făcută de un 
singur om, cu o cheie de dimensiuni standardizate.  

Exemplu: conexiune cu 6 şuruburi exterioare şi 4 şuruburi interioare 

 

Figura 17 

Cerinţe la utilizarea şuruburilor din grupa 10.9, folosite curent la structurile 
metalice 

 

Figura 18 

 trebuie folosite întotdeauna două şaibe, una înspre capul şurubului şi alta 
spre piuliţă. Samfrenele trebuie să fie orientate înspre înafara conexiunii; 

 piuliţa trebuie înşurubată astfel încât marcajul de pe ea (ex.10.9) să fie vizibil; 

 toate şuruburile trebuie întâi stranse “la cheie”; apoi toate şuruburile trebuie 
strânse cu ajutorul unei chei dinamometrice, până la următoarele momente 
de strângere, în funcţie de diametru; 

 strângerea cu cheia dinamometrică trebuie executată pe partea cu piuliţă, nu 
pe partea cu capul şurubului. Dacă este necesar, capul şurubului va fi ţinut 
cu o cheie obişnuită. Odată ce operaţiunea este terminată, este posibil ca 
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unele şuruburi să-şi mai piardă din pretensionare. Astfel, operaţiunea trebuie 
repetată, fără să se schimbe valoarea momentului de strângere şi 
întotdeauna se începe din mijlocul grupării de şuruburi; 

 strângerea unei grupări de şuruburi va începe întotdeauna din partea mai 
rigidă a conexiunii (în general, mijlocul grupării de şuruburi) şi va avansa spre 
părţile mai puţin rigide (spre margini). 

Exemplu: conexiune cu 6 şuruburi exterioare şi 4 şuruburi interioare  

 

Descriere 

Şurub cu cap hexagonal parţial filetat, cu piuliţă şi şaibă 

 Grupa de calitate: 6.8; 8.8,10.9, 12.9 

 Stare de livrare: brunat sau zincat  

 
 

Filet 
d 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 

Pas 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 

e 11.1 14.4 18.9 21.1 24.5 26.8 30.1 33.5 35.7 40 45.2 50.9 

k 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7 

s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 

 

Descriere 

Şurub cu cap hexagonal, total filetat, cu piuliţă şi şaibă 

 Grupa de calitate: 6.8; 8.8,10.9, 12.9 

 Stare de livrare: brunat / zincat  
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Filetd M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 

Pas 05 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 

e 8.9 11.1 14.4 18.9 21.1 24.5 26.8 30.1 33.5 35.7 40 45.2 50.9 

k 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7 

s 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 

 

Şuruburi pentru fixarea structurii de rezistenţă; modul de utilizare a acestora 
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Şuruburi pentru fixarea structurii secundare de rezistenţă 
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M12 
 
M12 
 
 

16 
 
50 
 
25 
 
30 
 
40 
 
50 

13 
 
13 
 
19 
 
19 
 
19 
 
19 

Şuruburi tip conexpand  

 Se utilizează pentru fixarea elementelor de construcţii în beton de calitate 
- minim B16 - sau în piatră. Se recomandă pentru aplicaţii cu solicitare 
medie. 

 Stare de livrare: zincat / pasivat galben  
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M8 
 
M16 
 
M12 
 
M16 
 
 
 

50 
 
60 
 
60 
 
80 
 
 

13 
 
17 
 
19 
 
24 
 
 

Buloane de ancorare a structurilor metalice  

 

  

 

 
M18 x 76 x 
500 
 
M24 x 102 x 
500 
 
M18 x 90 x 
380 
 
M24 x 150 x 
460 
 
M30 x 150 x 
610 

 
27 
 
36 
 
27 
 
36 
 
46 
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ANEXA 1 – Capitolul 4 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 Înălțimea profilului laminat IPE poate fi cuprinsă între: 

a 80 mm şi 600 mm; 

b 60 mm şi 800 mm; 

c 120 mm şi 600 mm. 

 

ENUNȚ 2 Piesele de asamblare, filetate şi/sau nefiletate, au diametre variind între: 

a 2,5 mm şi 46 mm; 

b 1,5 mm şi 64 mm; 

c 1,5 mm şi 46 mm. 

 

ENUNȚ 3 
Şuruburile care se utilizează pentru fixarea elementelor de construcţii în beton de 

calitate- minim B16- sau în piatră sunt: 

a şuruburi cu cap hexagonal parţial filetat; 

b şuruburi tip conexpand ; 

c şuruburi cu cap hexagonal total filetat. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 4 Profilul laminat HEM: 

a are cea mai mare rezistenţă la eforturi şi forţe portante; 

b este folosit la construcţii metalice complexe şi pentru diferite confecţii metalice industriale; 

c are înălţimea profilului cuprinsă între 10 mm şi 100 mm. 

 

ENUNȚ 5 Din oţel lat se pot confecţiona: 

a diverse elemente decorative; 

b scheleşi cadre metalice pentru întărituri, susţineri; 

c lucrări de confecţii metalice sudate sau cu şuruburi. 

 

ENUNȚ 6 În funcţie de cerinţele şi proiectele clienţilor, organele de asamblare pot fi livrate: 

a fără acoperire de protecţie; 

b acoperite prin brunare termică sau chimică; 

c acoperite prin vopsire. 

 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 7 
Care sunt materialele folosite în realizarea structurilor metalice sau pentru confecţii 
metalice? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 
Enumeraţi cel puţin 3 argumente pentru care structurile metalice realizate din oţel 
pentru construcții / confecții metalice sunt avantajoase. 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 9 
Care tip de profil laminat se integrează foarte bine arhitectural, în majoritatea 
cazurilor rămânând la vedere, ca element de design? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 10 Ce se poate realiza din profil laminat UNP ? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 11 Enumeraţi 3 utilizări ale tablei laminate la cald. 

........................................................................................................................................ 

ENUNȚ 12 Care sunt tipurile de profile laminate la rece pe care le cunoaşteţi? 

........................................................................................................................................ 

ENUNȚ 13 
De câte feluri poate fi tabla folosită pentru realizarea construcţiilor şi confecţiilor 
metalice? 

........................................................................................................................................ 

ENUNȚ 14 Care sunt organele de asamblare pe care le ştiţi? 

........................................................................................................................................ 

ENUNȚ 15 Care sunt regulile respectate la utilizarea şuruburilor din grupa 8.8 ? 

....................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 4 

 

PUNCTAJ: 

ENUNȚ (1 - 3) - 6 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (4 - 6) – 3 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (7 – 15) – 7 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 7  Răspuns /R 7  

 profile laminate la cald - profile metalice I; U, tablă laminată la cald; 

 profile laminate la rece - cornier, profile, ţevi, tablă groasă, tablă 
decapată, tablă striată; 

 organe de asamblare – şuruburi şi nituri, variate ca diametru, lungime, 
calitate a materialului din care sunt confecţionate. 

ENUNȚ 8 Răspuns /R 8  

 prezintă siguranță în exploatare – oţelul fiind un material cu proprietăți 
elastice şi plastice remarcabile; este omogen şi rezistă la radiațiile 
ultraviolete; 

 se comportă foarte bine la acţiuni seismice; 

GRILA DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj  

dat 

1 a..  6  

2 b.  6  

3 b.  6  

4 a=A; b.=F; c.=F.  3  

5 a=A; b.=F; c.=A.  3  

6 a=A; b.=A; c.=F.  3  

7 vezi R7  7  

8 vezi R8  7  

9 vezi R9  7  

10 vezi R10  7  

11 vezi R11  7  

12 vezi R12  7  

13 vezi R13  7  

14 vezi R14  7  

15 vezi R15  7  

OFICIU   10  

total   100  
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 îsi păstrează proprietățile fizico-chimice şi după demolare, pentru 
reutilizare. 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9  

profil laminat HEA; profil laminat HEB. 

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10  

din profile UNP se pot realiza: sisteme de rafturi, suporturi, cadre metalice, 
împrejmuiri, susţineri, stâlpi metalici, grinzi metalice etc 

ENUNȚ 11  Răspuns /R 11  

construcţii industriale, hale metalice, structuri portante de maşini şi utilaje, construcţii 
metalice cu solicitări mecanice medii. 

ENUNȚ 12 Răspuns /R 12  

cornierul cu laturi egale; cornierul cu laturi inegale; profile T; oţel lat; oţel rotund, 
pătrat, hexagonal; ţeavă pătrată şi ţeavă dreptunghiulară; tablă groasă, decapată, 
striată. 

ENUNȚ13  Răspuns /R 13  

tablă laminată la cald,tablă groasă, tablă decapată, tablă striată. 

ENUNȚ 14 Răspuns /R 14  

şuruburi metrice, şuruburi autofiletante, şuruburi autoforante, nituri. 

ENUNȚ 15 Răspuns /R 15  

 trebuie folosite întotdeauna două şaibe, una înspre capul şurubului şi alta 
spre piuliţă; 

 piuliţa trebuie înşurubată astfel încât marcajul de pe ea (ex.8.8) să fie 
vizibil; 

 toate şuruburile unei prinderi trebuie strânse cât se poate “la cheie”; 

 strângerea unei grupări de şuruburi va începe întotdeauna din partea mai 
rigidă a conexiunii şi va avansa spre margini. 

RECAPITULARE 

Materialele folosite în realizarea structurilor metalice pot fi: 

 profile laminate la cald - profile metalice I; U, tablă laminată la cald; 

 profile laminate la rece - cornier, profile, ţevi, tablă groasă, tablă 
decapată, tablă striată; 

 organe de asamblare– şuruburi şi nituri, variate ca diametru, lungime, 
calitatea materialului din care sunt confecţionate. 
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CAPITOLUL 5  

SCULE, DISPOZITIVE ŞI UTILAJE  
În vederea executării lucrărilor de confecţionare şi montaj al structurilor metalice în 
construcţii, sunt necesare scule de mână şi de atelier performante şi în stare bună, 
pentru ca lucrătorul să aibă astfel toate condiţiile să-şi pună în practică cunoştinţele 
şi priceperea de care este capabil. La fel de importantă este, de asemenea, dotarea 
cu utilaje de uz industrial, necesare pentru producerea şi manevrarea structurilor 
metalice, în conformitate cu normele SSM şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Capitolul prezintă instrumentele necesare, operaţiile care se pot efectua cu ajutorul 
acestora şi tipuri de lucrări realizabile. Sculele folosite de montatorul de structuri 
metalice pot fi clasificate astfel: 

1. Instrumente pentru măsurat şi trasat; 

2. Unelte folosite în activitatea de confecţionare şi montaj al structurilor 
metalice; 

3. Utilaje folosite în activitatea de confecţionare a structurilor metalice în 
ateliere.  

5.1 INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAT / TRASAT 

Metrul  Metrul este fabricat din lamele subţiri, articulate, 
din lemn sau metal. Pe suprafaţa fiecărei lamele 
sunt trasate diviziuni în milimetri, centimetri şi 
decimetri. Cu metrul articulat se măsoară repere şi 
lungimi, fiind considerat un instrument de măsurare 
cu precizie. 

 

 

Ruleta Ruleta este folosită pentru măsurarea şi 
transpunerea lungimilor până la 30 de metri. Pe 
suprafaţa benzii de oţel sunt trasate diviziuni în 
milimetri, centimetri, decimetri şi metri. Pot avea 
diferite lungimi: 2 m, 5m, 8m,10m. Pentru lungimi 
mai mari de 10 m se foloseşte ruleta cu bandă de 
naylon.  

 

Furtun de nivel hidraulic 
Instrument de precizie, format dintr-un furtun şi 
două tuburi transparente, marcate milimetric, fixate 
la capetele furtunului. Sistemul este umplut cu un 
lichid, de obicei apă, funcţionând pe principiul 
vaselor comunicante. Este folosit în construcţii, la 
trasarea cotelor 0.0 (zero). 
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Telemetrul 
Instrument de măsură cu rază laser, cu precizie în 
măsurarea lungimilor de până la 70 de metri. Are 
funcţii precum: măsurarea continuă, măsurarea 
indirectă, funcţia de adunare şi de scădere. 
Utilizarea lui în construcţii duce la economie 
substanţială de timp.  

 

 

Riglă gradată din oţel  Acest instrument este folosit în desen tehnic şi/sau 
construcţii, pentru măsurarea şi trasarea pieselor 
mici, în vederea execuţiei. Pe suprafaţa riglelor 
sunt trasate diviziuni în milimetri, centimetri şi 
decimetri. Sunt fabricate cu lungimi de 300, 
500,1000 de milimetri, fiind considerate 
instrumente pentru măsurare cu precizie. 

 

 

 

Compas distanţier 

Instrument cu mare precizie în măsurarea 
lungimilor şi diametrelor şi în transpunerea 
acestora, în vederea trasării pieselor destinate 
lucrărilor din construcţii metalice. 

 

 

Şubler Instrument de mare precizie, pentru măsurarea şi 
transpunerea lungimilor măsurate, în vederea 
trasării pieselor, cu o precizie de 0,1 milimetri. 
Şublerul se utilizează la măsurarea grosimilor de 
material, diametrelor interioare şi exterioare ale 
pieselor mici.  

 

 

Echer raportor 
Instrument de precizie, pentru măsurarea şi 
trasarea unghiurilor. Compus din raportor divizat 
din grad în grad (1) şi din braţul rotativ cu ac 
indicator(2), poate fi fixat în poziţia dorită, cu 
ajutorul piuliţei (3). Raportorul se foloseşte pentru 
măsurarea şi trasarea unghiurilor de la 0 la 180 0. 
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Compas pentru trasat 
Instrument folosit pentru preluarea cotelor de pe 
rigle şi transpunerea acestora, prin zgâriere, pe 
metal. Folosit în general pentru trasarea discurilor 
din tablă cu diametre relativ mici şi la trasarea 
diferitelor cote tehnologice. 

 

 

 

 

Vinclu cu talpă 

Instrument folosit la trasarea liniilor perpendiculare 
pe o latură a semifabricatelor. Se fabrică în trei 
variante: cu unghiul de 900 , cu unghiul de 450 sau 
de 300  

 

 

Ac şi creioane de trasat Instrumente de precizie din oţel tratat sau tip pix cu 
vârful din carbon, utilizate la trasarea prin zgâriere 
a pieselor din tablă de oţel. Pentru materialele 
neferoase şi materialele acoperite prin vopsire, 
sunt utilizate creioane speciale de trasat. Reperele 
trasate trebuie executate dintr-o singură trecere cu 
instrumentul de trasat, pentru a obţine marcaje 
clare. 

 

 

Marcator cu fir cretat 

Instrument de precizie, de trasat cu fir cretat, 
protejat de o carcasă din aluminiu, rezistentă la 
şoc. Utilizat frecvent în activitatea de trasare, 
premergătoare montajului final. 

Poate fi folosit şi ca "fir cu plumb".  

 

  

http://www.jouanel.ro/files/phot
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5.2 UNELTE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE CONFECŢIONARE ŞI MONTAJ AL 

STRUCTURILOR METALICE  

Perii de sârmă – acţionate 

manual 

Unelte folosite la operaţia tehnologică de 
îndepărtare, de pe suprafeţele materialelor 
metalice, a stratului de oxizi metalici sau a peliculei 
de grăsimi în amestec cu pulberi metalice. 

 

 

 

Perii disc de sârmă - acţionate 

mecanic Ataşată la un polizor electric, această unealtă este 
folosită la operaţia tehnologică de îndepărtare 
mecanică, de pe suprafeţele materialelor metalice, 
a stratului de oxizi metalici sau a peliculei de 
grăsimi în amestec cu pulberi metalice, beton 
întărit şi altele. De obicei, în instrucţiunile de 
folosire a fiecărui disc, găsiţi indicaţii despre 
materialele şi suprafeţele pentru care discul poate 
fi utilizat. 

 

 

 

Fierăstrău cu disc abraziv 

pentru debitat metale  

Unealtă folosită la operaţia tehnologică de debitare 
şi retezare, cu precizie, a profilelor metalice de 
dimensiuni mici, folosite la confecţionarea 
elementelor de construcţii. Poate fi utilizat şi pentru 
debitarea materialelor neferoase, a unor piese din 
fontă şi profile turnate, când este echipat cu discuri 
specifice. 

 

 

 

 

Ciocan metalic Unealtă formată dintr-un corp de metal, de formă şi 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sculesiechipamente.ro/Images/Produs/00000519/00004420_large.jpg&imgrefurl=http://www.sculesiechipamente.ro/Perii-sarma/Perii-sarma-circulare-519.html&usg=__aqQa3kG6krfzP2-wcrGjnmMXrwU=&h=330&w=496&sz=36&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=l6ilWX5oGWBU-M:&tbnh=143&tbnw=199&ei=_sL5TcbGHMWDswaS57HgDw&prev=/search?q=perii+de+sarma&hl=ro&biw=1680&bih=955&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=671&page=1&ndsp=41&ved=1t:429,r:3,s:0&tx
http://sorex-team.com/magazin-online/product_info.php?products_id=39&osCsid=8239f6801eef42ec62e32f
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dimensiuni variate, prevăzută cu un mâner; este 
folosită manual sau mecanic, la bătut sau la 
prelucrat materiale rezistente. Împreună cu 
punctatorul, se foloseşte şi la marcarea punctelor, 
în operația de trasare. 

 

Punctatorul 
Unealtă utilizată la marcarea punctelor de 
intersecţie atrasajelor pe metal, a semnelor pentru 
executat găuri, decupări etc. Vârful trasatorului se 
poziţionează în punctul determinat anterior, apoi 
este lovit. 

 

 

 

 

Dalta 

Unealtă de oţel, în formă de pană tăioasă, cu sau 
fără mâner, folosită atât în atelierele de confecţii 
metalice cât şi pe şantiere, la crestat, la cioplit, la 
scobit sau la tăiat metale. 

 

 

 

 

 

Menghina 
Unealtă de prindere a unor piese care urmează să 
fie prelucrate, alcătuită din două fălci şi dintr-un 
şurub cu manivelă, cu ajutorul căruia se 
efectuează apropierea şi depărtarea fălcilor. 
Folosită curent în operaţia tehnologică de trasarea 
cornierelor, în vederea prelucrării.  

 

 

Nicovala  

Unealtă de oţel, folosită în atelierele de confecţii 
metalice, pentru sprijinirea pieselor de metal 
supuse prelucrării, în operaţiile de deformare 
plastică, prin batere cu ciocanul. 
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Răzuitoare  

Unelte cu ajutorul cărora se finisează suprafeţele 
unei piese metalice, prin răzuire. Îndepărtează de 
pe suprafaţa piesei straturi foarte subţiri de metal, 
rezultate de la prelucrările anterioare. 

 

 

 

 

Chei fixe drepte şi curbe 

Unelte cu ajutorul cărora sunt strânse şuruburile de 
fixare a elementelor de construcţii, atât în faza de 
premontaj, cât şi în faza de montaj final, pe locul 
de amplasare a construcţiei metalice. 

 

 

Chei combinate (fixă şi cu 

crichet în partea opusă)  

Unelte speciale, cu ajutorul cărora sunt strânse 
repede şuruburile de fixare a elementelor de 
construcţii, atât în faza de premontaj, cât şi în faza 
de montaj final, pe locul de amplasare a 
construcţiei metalice. 

 

 

Chei tubulare cu crichet  

Unelte speciale, cu ajutorul cărora sunt strânse 
repede şuruburile de fixare a elementelor de 
construcţii. Datorită schimbării rapide a cheilor 
tubulare pe crichet, eficienţa montatorilor este 
maximă. 

 

  

http://www.domitools.ro/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/2
http://www.domitools.ro/scule-profesionale-de-mana/scule-suplimentare/razuitoare/razuitor-pla
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Cheie dinamometrică 

Instrument specializat, folosit la strângerea 
şuruburilor, până la momentul de strângere 
recomandat de fabricant şi de proiectant, în funcţie 
de diametrul şi de calitatea materialului din care 
sunt confecţionate acestea.  

 

 

 

 

Burghie şi carote pentru găurit 

metale  
Unealtă ascuţită din oţel, în formă de spirală, care, 
prin mişcări de înşurubare, serveşte la găurirea 
cilindrică a materialelor. Combinat cu o piesă 
cilindrică, armată cu materiale speciale, se obţine 
carota pentru decuparea în metal a găurilor de 
trecere cu diametre mari. Ambele se fabrică într-o 
gamă variată de dimensiuni.  

 

 

Cleşte autoblocant  

Unealtă de fier sau din alt metal, alcătuită din două 
braţe articulate între ele, care serveşte la apucarea 
şi fixarea temporară, într-o poziţie determinată, a 
două piese ce urmează a fi sudate sau găurite. 

 

 

Cleşte patent 

Unealtă din oţel, cleştele patent este folosit în 
activitatea din şantier la diferite operaţii de 
apucare, fixare provizorie etc. 
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Nituitor  

Unealtă din oţel, folosită la diverse operaţii de 
fixare, prin nituire manuală, cu ciocanul de metal. 

 

 

 

 

Maşina electrică de găurit 

Unealtă electrică folosită în operaţia tehnologică de 
montaj în şantier, pentru găurirea materialelor 
subţiri, conform specificaţiilor din proiectul de 
montaj. 

 

 

 

Unitate electromagnetică de 

găurit cu burghie sau carote 

Unealtă electrică folosită în operaţia tehnologică de 
montaj în şantier, pentru găurirea materialelor din 
structura de rezistenţă, specificate în proiectul de 
montaj. Se foloseşte frecvent la corectarea găurilor 
neconforme cu documentaţia tehnică. 

 

 

 

 

Polizor unghiular 

Unealtă electrică folosită în operaţia tehnologică de 
polizat şi tăiat profile metalice. 

 

 

  

http://www.allshops.ro/files/clients/13/3952/p/61/bde1100----masina-de-gaurit-metabo-
http://www.allshops.ro/files/clients/13/3952/p/99/mag32--unitate-electromagnetica-de-gaurit-metabo-
http://www.domitools.ro/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/p/o/polizor-sparky-mba-2001pv-sparky-image0-
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Dispozitive magnetice 

Dispozitive folosite temporar la poziţionarea și 
fixarea corectă a pieselor fieroase rotunde şi plate, 
înainte de sudare și trasare.  

 

 

Trusa autogen; sudare şi tăiere 

Se utilizează pentru sudarea şi tăierea oxiacetilenă 
a tablelor şi profilelor din oţel, cu conţinut de 
carbon - Cmax = 0,22% 

 

 

Aparat de sudură cu arc electric 

Unealtă electrică folosită în operaţia tehnologică de 
sudare cu electrozi, a elementelor de construcţii, în 
şantier. 

 

 

 

Ciocan de bătut zgura  

Unealtă folosită în operaţia tehnologică de sudare 
cu electrozi a elementelor de construcţii, în şantier, 
pentru curăţarea zgurii de pe cordonul de sudură.  
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5.3 UTILAJE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE CONFECŢIONARE A 

STRUCTURILOR METALICE ÎN ATELIERE 

Fierăstrău pentru debitat profile 

metalice  

Utilajul se foloșeşte la debitarea profilelor metalice 
cu dimensiuni mari. Poate fi echipat cu pânză 
fabricată din oţel sau cu bandă circulară, specială 
pentru mai multe tipuri de materiale folosite în 
construcţii metalice. 

 

 

Mașină pentru șanfrenat / 

debavurat profile metalice  

Maşina este folosită pentru efectuarea șanfrenelor 
la 45º , sau la alte unghiuri reglabile, la piesele 
mari sau pentru debavurări necesare pieselor 
metalice, înainte de sudură. 

 

 

Maşină de găurit profile 

metalice 

Utilajul se foloșeşte la găurirea profilelor metalice 
cu dimensiuni mari. Poate fi echipat cu burghie din 
oţel, cu carote de diferite diametre.  

 

 

  

http://www.proma.bizoo.ro/vanzare/434979/img/Masina-de-gaurit-radi
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Mașină de îndreptat profile  

Utilajul se foloșeşte la îndreptarea mecanică a 
profilelor metalice mari, înainte de trasare şi 
prelucrare. 

 

 

Abkant hidraulic 

Utilajul se foloșeşte la fabricarea diferitelor 
componente din tablă, cu secţiunea cuprinsă între 
3 mm şi 10mm, necesare confecţiilor metalice.  

 

 

Ciocan pneumatic  

Utilajul se foloșeşte la îndreptarea profilelor 
metalice cu dimensiuni mari, la forjarea anumitor 
piese, necesare elementelor de construcţii 
metalice.  

 

 

Aparat de sudură automat  

Utilajul se foloșeşte pentru sudarea în regim 
automat a profilelor metalice cu dimensiuni 
variabile (grinzi , stâlpi etc.), ce compun structura 
metalică de rezistenţă. 
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5.4 ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU 

Echipamentele de lucru (scule, unelte, dispozitive, maşini) trebuie să fie verificate, 
conform procedurilor interne ale companiei, pentru menţinerea siguranţei în utilizarea 
acestora, pe tot parcursul executării lucrărilor. Starea echipamentelor de lucru 
(număr, diverse defecte) va fi verificată permanent, constatându-se, în acelaşi timp, 
integritatea fizică a acestora, încadrarea în limitele de uzură, încadrarea în normele 
de securitate în muncă. 

 Procedurile de întreţinere a echipamentelor de lucru (curăţire uscată, frecare cu 
peria, ascuţire, ungere, înlocuire consumabile) sunt aplicate în condiţii de siguranţă, 
în locuri special amenajate, conform prescripţiilor tehnice specifice pentru menţinerea 
duratei normale de lucru a echipamentelor, în conformitate cu indicaţiile 
producătorilor. 

Informarea asupra deteriorării/defectării echipamentelor de lucru se realizează în 
timp util personalului abilitat, pentru asigurarea continuităţii procesului de muncă. 

Anexa 1 - TRUSA DE SCULE - descriere 

 Cutie de scule; 

 Separator superior cu locașuri pentru piese mici; 

 Ruletă 2 m ,5m, 8m,15m; 

 Furtun de nivel hidraulic; 

 Telemetru digital; 

 Subler 150mm; 

 Marker, creion de trasat; 

 Marcator cu fir cretat;  

 Fir cu prumb; 

 Mașină de găurit electrică cu mandrină; 

 Mașină de însurubat electrică;  

 Prelungitor chei tubulare pentru înșurubat; 

 Cap însurubare hexagonal 8mm,16mm,17mm,18 mm, 19mm, 27mm, 
32mm; 

 Ciucan metallic 1kg, 5kg; 

 Rangă cu dorn de centrare la un capăt; 

 Trusă chei drepte si curbe; 

 Trusă chei combinate(fixa și cu crichet la celalat capăt); 

 Trusă chei tubulare cu crichet; 

 Cheie dinamometrică; 

 Set burghie 4mm-20 mm; 

 Clește menghină autoblocant 165-N. 

 Echipament individual de protective. 
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ANEXA 1 – Capitolul 5 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 Instrumentele de măsurat de mare precizie sunt : 

a şublerul 

b rigla gradată din oţel 

c ruleta 

 

ENUNȚ 2 Instrumentele pentru trasarea unghiurilor sunt: 

a echerul raportor 

b marcatorul cu fir cretat 

c vinclul cu talpă 

 

ENUNȚ 3 Instrumentul folosit la trasarea cotelor 0,00 este : 

a furtunul de nivel hidraulic  

b şublerul 

c echerul raportor 

 

ENUNȚ 4 Dispozitivele magnetice sunt folosite: 

a pe tot parcursul procesului tehnologic; 

b la poziţionarea şi fixarea corectă a pieselor fieroase rotunde şi plate; 

c înainte de sudare şi trasare. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 5 Instrumentele pentru măsurarea dimensiunilor mari sunt: 

a metrul articulat 

b şublerul  

c ruleta 

 

ENUNȚ 6 Nicovala este unealta de oţel folosită: 

a la marcarea punctelor, în operația de trasare; 

b în operaţiile de deformare plastică, prin batere cu ciocanul; 

c la trasarea cornierelor, în vederea prelucrării. 

 

ENUNȚ 7 Uneltele care servesc la găurirea materialelor sunt: 

a burghie şi carote pentru găurit metale;  

b nituitor; 

c unitate electromagnetică de găurit cu burghie sau carote. 

 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ENUNȚ 8 
Abkantul hidraulic se foloșeşte la fabricarea diferitelor componente din tablă, cu 
secţiunea cuprinsă între: 

a 3 mm şi 10 mm; 

b 5 mm şi 12 mm; 

c 3 mm şi 12 mm. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 9 
Realizaţi o clasificare a sculelor, uneltelor şi dispozitivelor folosite de montatorul 
de structuri metalice. 

..................................................................................................................................... 

ENUNȚ 10 Enumeraţi patru dintre instrumentele de măsurat. 

.................................................................................................................................. 

ENUNȚ 11 Precizaţi un instrument de măsură cu rază laser. 

..................................................................................................................................... 

ENUNȚ12 Precizaţi deschiderea unghiurilor care pot fi trasate cu ajutorul vinclului cu talpă. 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 13 Care este rolul punctatorului în trasare ? 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 14 
Ce unelte sunt folosite pentru operaţia tehnologică de îndepărtare, de pe 
suprafeţele materialelor metalice, a stratului de oxizi metalici sau a peliculei de 
grăsimi în amestec cu pulberi metalice? 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 15 
În ce condiţii fierăstrăul cu disc abraziv pentru debitat metale poate fi utilizat şi 
pentru debitarea materialelor neferoase, a unor piese din fontă şi profile turnate? 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 16 
Daţi exemple de 3 tipuri de chei, cu ajutorul cărora  sunt strânse şuruburile 
de fixare a elementelor de construcţii.  

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 17 
Cum se numeşte unealta electrică folosită în operaţia tehnologică de sudare cu 
electrozi, a elementelor de construcţii, în şantier? 

................................................................................................................................... 

ENUNȚ 18 
Enumeraţi cel puţin 5 utilaje folosire în activitatea de confecţionare a structurilor 
metalice în ateliere. 

................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 5 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 4) - 5 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (5 - 8) – 2,5 puncte pentru alegerea unui singur răspuns 
(ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (9 – 18) – 6 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

Instrumente pentru măsurat şi trasat; unelte folosire în activitatea de confecţionare şi 
montaj a structurilor metalice; utilaje folosite în activitatea de confecţionare a 
structurilor metalice în ateliere.  

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj 

dat 

1 a, b.  5  

2 a, c.  5  

3 a.  5  

4 b, c.  5  

5 a =A; b =F; c =A.  2,5  

6 a =F; b =A; c =F.  2,5  

7 a =A; b =F; c =A.  2,5  

8 a =A; b =F; c =F  2,5  

9 vezi R9  6  

10 vezi R10  6  

11 vezi R11  6  

12 vezi R12  6  

13 vezi R13  6  

14 vezi R14  6  

15 vezi R15  6  

16 vezi R16  6  

17 vezi R17  6  

18 vezi R18  6  

OFICIU   10  

total   100  
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Metrul articulat; rigla din oţel gradată; ruleta; telemetrul; compasul distanţier; şublerul; 
nivela raportor. 

ENUNȚ 11 Răspuns /R 11 

Telemetrul 

ENUNȚ 12 Răspuns /R 12 

Deschiderea unghiurilor care pot fi trasate cu ajutorul vinclului cu talpă este de 300 
,450şi 900 

ENUNȚ 13 Răspuns /R 13  

Rolul punctatorului în trasare este de a marca punctul cu precizie. 

ENUNȚ 14 Răspuns /R 14  

Perii de sârmă – acţionate manual; perii disc de sârmă- acţionate mecanic. 

ENUNȚ 15 Răspuns /R 15  

Când este echipat cu discuri specifice. 

ENUNȚ 16 Răspuns /R 16 

Chei fixe drepte şi curbe; chei combinate (fixă şi cu crichet în partea opusă); chei 
tubulare cu crichet. 

ENUNȚ 17 Răspuns /R 17 

Aparat de sudură cu arc electric. 

ENUNȚ 18 Răspuns /R 18  

Fierăstrău pentru debitat profile metalice; mașină pentru șanfrenat / debavurat profile 
metalice; maşină de găurit profile metalice; mașină de îndreptat profile; abkant 
hidraulic; ciocan pneumatic; aparat de sudură automat. 

RECAPITULARE 

Sculele folosite de montatorul de structuri metalice pot fi clasificate astfel: 

 Instrumente pentru măsurat şi trasat; 

 Unelte folosite în activitatea de confecţionare şi montaj a structurilor metalice; 

 Utilaje folosite în activitatea de confecţionare a structurilor metalice în 
ateliere.  
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CAPITOLUL 6 

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU LUCRĂRILE DE 

CONFECŢIONARE/ MONTARE A STRUCTURILOR METALICE/ 

FAŢADELOR/ PEREŢILOR-CORTINĂ 
Organizarea unui nou şantier presupune, de fiecare dată, asigurarea condiţiilor 
necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii de bază. Acestea se referă la 
crearea: 

  unor spaţii administrative, de depozitare a materialelor; 

  unor reţele pentru utilităţi (apă, căldură, energie, aer comprimat) şi a 
instalaţiilor aferente producerii acestora; 

  căilor de comunicaţie (drumuri, căi ferate, reţele telefonice etc.); 

  poligoanelor de prefabricate, staţii de betoane, de mortare, balastiere şi 
cariere; 

  unor spaţii proprii de lucru (dulgherie, tinichigerie, mecanice etc.).  

6.1 IDENTIFICAREA PARTICULARITĂŢILOR FRONTULUI DE LUCRU 

Organizarea locului de muncă se realizează la începerea lucrărilor, când echipa de 
montatori identifică particularităţilor frontului de lucru, verificând dacă există 
condiţii proprii pentru desfăşurarea optimă şi în siguranţă a lucrării. Astfel, echipa se 
va asigura că: 

 

Figura 19 

 există căi de acces adecvate în şantier; 

 terenul este stabil în staţiile de lucru ale macaralelor şi în locurile unde se va 

 preasambla structura primară şi secundară; 

 terenul este drept în jurul pereţilor şi fundaţiilor, pentru a permite instalarea 
schelelor şi mişcările macaralei; 
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 nu pot apărea riscuri, din cauza serviciilor supraterane (cabluri de curent 
electric) şi subterane (cabluri şi conducte). Acestea trebuie marcate pe 
şantier cu semne de avertizare corespunzătoare; 

 există spaţii de depozitare corespunzătoare, telefon, fax, electricitate, apă 
curentă, toalete, birou temporar pentru şantier. 

6.2 RESPECTAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER  

Pe întreaga perioada de desfăşurare a lucrărilor, confecţionerii-montatori de structuri 
metalice pentru construcţii şi montatorii de faţade şi pereţi-cortină trebuie să 
respecte organizarea de şantier, conform regulamentului de ordine interioară al 
companiei. Aceştia vor avea în vedere toate cerinţele specifice şantierului, privind 
descărcarea, depozitarea şi manevrarea materialelor şi uneltelor, precum şi politica 
de management a deşeurilor. 

6.3 PRELUAREA MIJLOACELOR DE MUNCĂ 

Având în vedere specificul tuturor activităţilor care urmează să fie desfăşurate, 
echipa va prelua mijloacele de muncă, fapt care impune analiza următoarelor 
aspecte: dotările necesare; modul de depozitare a sculelor; alimentarea cu 
energie; menţinerea sculelor/dispozitivelor în stare de funcţiune. 

 Înzestrarea cu scule, dispozitive, aparate este un element esenţial al 
analizei, deoarece practica ne dezvăluie numeroase abateri de la dotarea 
corespunzătoare pentru operaţiile de executat (lipsa de scule/dispozitive 
şi aplicarea de metode de lucru improvizate, dotare uzată moral sau fizic). 
Dotarea cu scule/dispozitive trebuie să ţină seama de tipul lucrărilor de 
executat şi de frecvenţa acestora (ceea ce determină şi numărul de scule 
de acelaşi tip). Unele scule se vor uza sau deteriora; pe şantier trebuie 
deci să fie disponibil un mic stoc de piese de schimb. 

 Cu privire la depozitarea sculelor, situaţiile sunt diverse: unele sunt 
păstrate de fiecare lucrător, altele sunt comune echipelor, păstrate şi 
distribuite de magazii. 

 Alimentarea cu energie presupune asigurarea unei surse 
corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ (tensiune, tip de 
combustibil, presiune a aerului comprimat) cât şi cantitativ (putere, masă, 
debit). Toate sculele electrice şi cablurile trebuie sa fie în stare perfectă. 

 Menţinerea sculelor/dispozitivelor în stare de funcţiune presupune un 
sistem de coordonare a activităţilor între cei care utilizează mijloacele de 
muncă şi cei care le întreţin sau le repară (planificarea reviziilor, a 
reparaţiilor, emiterea comenzilor etc.). Toate sculele trebuie verificate 
periodic împotriva uzurii sau a avariilor. Folosirea de scule uzate sau 
stricate este foarte periculoasă; acestea trebuie înlocuite imediat. 

6.4 ORGANIZAREA SPAŢIULUI PROPRIU DE LUCRU 

Echipa de confecţioneri-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi montatori 
de faţade şi pereţi-cortină, organizează spaţiul propriu de lucru, asigurând: 

 dispunerea ordonată a mijloacelor de muncă din inventarul propriu (scule, 
unelte, dispozitive, echipament specific lucrului la înălţime etc.); 
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 păstrarea liberă a tuturor căilor de acces (drumuri, canale, scări, schele); 

 desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor (asigurarea circuitelor 
funcţionale, înlăturarea obstacolelor din spaţiile funcţionale, curăţenie, 
executarea de pasarele de protecţie pentru ceilalţi lucrători sau pietoni etc.); 

 

Figura 20 

 respectarea necesităţilor de desfăşurare ale membrilor echipei (muncitori 
confecţioneri-montatori de structuri metalice pentru construcţii, montatori de 
faţade şi pereţi-cortină, sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, 
legători de sarcină, şoferi, motostivuitorişti, muncitori necalificaţi). 

Este foarte important să se asigure condiţii optime de lucru pentru personalul din 
şantier, de securitate deplină, care să nu implice riscuri. De asemenea, se vor lua 
măsuri pentru ca traseele de acces spre şi dinspre punctele de lucru să fie absolut 
sigure. 
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ANEXA 1 – Capitolul 6 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru enunțul prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 
Confecţionerii-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi montatorii de 
faţade şi pereţi-cortină trebuie să respecte cerinţele specifice şantierului, privind: 

a descărcarea; depozitarea; 

b politica de management al deşeurilor; 

c repararea sculelor/dispozitivelor. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 2 Echipa de montatori identifică particularităţilor frontului de lucru, verificând dacă: 

a există căi de acces adecvate în şantier; 

b terenul este stabil în staţiile de lucru ale macaralelor; 

c materialele sunt depozitate corespunzător. 

 

ENUNȚ 3 
Preluarea mijloacelor de muncă, în condiții optime, impune analiza următoarelor 
aspecte:  

a modul de depozitare a sculelor; 

b firma producătoare; 

c alimentarea cu energie. 

 

ENUNȚ 4 Sculele folosite în şantier 

a sunt distribuite zilnic de şeful de echipă; 

b sunt păstrate de fiecare lucrător;  

c sunt păstrate şi distribuite de magazii. 

 

ENUNȚ 5 
Menţinerea sculelor/dispozitivelor, existente în şantier, în stare de funcţionare se 
realizează prin: 

a verificare periodică; 

b planificarea reviziilor, a reparaţiilor; 

c repararea imediată de către montator. 

 

ENUNȚ 6 
Organizarea spaţiului propriu de lucru, de către echipa de confecţioneri-montatori 
de structuri metalice pentru construcţii şi montatori de faţade şi pereţi-cortină, 
presupune: 

a dispunerea ordonată a mijloacelor de muncă din inventarul propriu; 

b crearea căilor de comunicaţie (drumuri, căi ferate, reţele telefonice etc.); 

c păstrarea liberă a tuturor căilor de acces; 

 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 7 
Ce măsură de organizare a muncii se va aplica, având în vedere că unele scule se 
vor uza sau deteriora? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 Ce se înţelege prin surse corespunzătoare de alimentare cu energie? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 9 Cum trebuie să fie traseele de acces din șantier? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 10 
Precizaţi categoriile de muncitori care colaborează în şantier pentru realizarea 
lucrărilor de structuri metalice. 

....................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 6 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 ) - 5 puncte/per enunț. 
ENUNȚ (2 - 6) – 9 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 
ENUNȚ (7 – 10) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 7 Răspuns /R 7 

pe şantier trebuie să fie disponibil un mic stoc de piese de schimb. 
ENUNȚ 8 Răspuns /R 8 

sursele trebuie să fie corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ (tensiune, 
tip de combustibil, presiune a aerului comprimat) cât şi cantitativ (putere, masă, 
debit). 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

traseele de acces spre şi dinspre punctele de lucru trebuie să fie libere, neocupate 
cu materiale depozitate sau utilaje și absolut sigure. 

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

muncitori confecţioneri-montatori de structuri metalice pentru construcţii, montatori de 
faţade şi pereţi-cortină, sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, legători de 
sarcină, şoferi, motostivuitorişti, muncitori necalificaţi. 

RECAPITULARE  

Organizarea locului de muncă pentru lucrările de confecționare/montare a structurilor 
metalice/fațadelor/pereților cortină se referă la următoarele activități:  

 identificarea particularităţilor frontului de lucru; 

 respectarea organizării de şantier; 

 preluarea mijloacelor de muncă.  

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1  a, b.  5  

2 a =A; b =A; c =F.  9  

3 a =A; b =F; c =A.  9  

4 a =F; b =A; c =A.  9  

5 a =A; b =A; c =F  9  

6 a =A; b =F; c =A.  9  

7 vezi R7  10  

8 vezi R8  10  

9 vezi R9  10  

10 vezi R10  10  

OFICIU   10  

total   100  
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CAPITOLUL 7 

TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONFECŢIONARE A 

STRUCTURILOR METALICE ŞI MONTAREA ACESTORA 
Pregătirea pentru confecţionarea şi montarea structurilor metalice se desfășoară în 
cadrul unei echipe din care fac parte mai mulţi muncitori confecţioneri-montatori, în 
colaborare cu sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, legători de sarcină 
etc., sub coordonarea directă a şefului de echipă, a şefului de secţie, sau a şefului de 
şantier; lucrările se derulează conform unor proceduri stricte şi a regulamentelor de 
ordine interioară proprii companiilor. 

Construcţiile metalice pot fi grupate astfel: 

 elemente de construcţii civile şi industriale: schelete metalice, ferme, 
pereţi, planşee, schele, pasarele etc.; 

 construcţii industriale, civile şi agricole: hale, hangare, remize, garaje, 
buncăre, estacade etc.; 

 poduri: de şosea, de cale ferată etc.; 

 construcţii hidrotehnice: stăvilare, ecluze etc.; 
construcţii speciale: stâlpi, piloni, rezervoare, castele de apă. 

 

Figura 21 

Activitatea de confecționare și montaj reprezintă un complex de procese, a căror 
calitate este asigurată de respectarea riguroasă a procedurilor de lucru, ca 
succesiune în timp şi spaţiu. 

7.1 CONFECŢIONAREA REPERELOR PENTRU ELEMENTELE COMPONENTE ALE 

STRUCTURILOR METALICE  

1. Curăţarea semifabricatelor este operația tehnologică ce are în vedere 
îndepărtarea de pe suprafața semifabricatelor a asperităților, a 
depunerilor de grăsimi, în amestec cu diferite pulberi sau a oxizilor 
specifici fiecărui material în parte, în vederea prelucrării ulterioare. 
Pregătirea suprafeței semifabricatelor se poate realiza cu sculele și 
dispozitivele din dotare, după cum urmează:  
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 manual 

Perii cu fire de păr sintetic Sunt utilizate frecvent pentru îndepărtarea 
depunerilor de pulberi, resturi de materiale, 
rezultate din transportul componentelor de la 
furnizor la şantier sau la uzinare. 

 

 
 

Perii cu fire de oţel ( de sârmă) Sunt folosite pentru îndepărtarea depunerilor de 
oxizi, specifici fiecărui material; a depunerilor de 
grăsimi, în amestec cu diferite pulberi; a 
substanțelor de conservare; a diverselor resturi 
industriale. 

 

 
 
 

Dalta şi ciocanul  
Unelte folosite pentru îndepărtarea manuală a 
bavurilor sau asperităților rezultate din procesele 
tehnologice de prelucrare a materialelor. 

 

 

 

 

 mecanic 

Polizor echipat cu perii de 

sârmă sau benzi abrazive 

Peria de sârmă, atașată la un polizor electric, este 
folosită la operaţia tehnologică de îndepărtare 
mecanică, de pe suprafeţele materialelor metalice, 
a stratului de oxizi metalici sau a peliculei de 
grăsimi, în amestec cu pulberi metalice, vopsea 
uscată etc. Spre deosebire de discurile abrazive, 
periile de sârmă sunt utilizate pe scară largă, 
deoarece firele de oțel nu afectează materialul de 
bază și nu reţin materialele dislocate. 

 

 

 
 
 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en|ro&rurl=translate.google.ro&u=http://www.alibaba.com/product-gs/343113157/steel_wire_brush.html&usg=ALkJrhiCYOcAmTgQpeM6b_-_Qf5O
http://www.industrial-gp.ro/imageGen.ashx?image=/media/33757/perii_abrazive_lamelare_cu_ax_3m.jpg&width=1024&height=768&pad=true&bgcolor=ffffff&constrai
http://www.domitools.ro/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/p/o/polizor-sparky-mba-2001pv-sparky-image0-4657
http://sorex-team.com/magazin-online/product_info.php?products_id=39&osCsid=8239f6801eef42ec62e32f7601
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 termic 

Arzător cu clapetă 
Recomandat pentru încălzirea stratului de vopsea 
uscată sau a altor materiale chimice, pentru 
îndepărtarea acestora cu perii de sârmă sau 
răzuitoare. Arzătorul pentru propan are randament 
înalt, este prevăzut cu furtun de 5m, cu ventil, 
flacără de veghe și clapetă pentru 
deschiderea/închiderea gazului.  

 

 

 

 hidraulic 

Instalaţie de spălare sub 

presiune 

Destinată pentru curățarea suprafețelor prin 
spălare cu jet de apă sub presiune.  

La îndepărtarea petelor unor produse petroliere, se 
recomandă folosirea unui agent lichid de curățare. 

 

 

 

 chimic 

Operaţia constă în introducerea semifabricantului în băi cu soluţii acide de 
curățare.Trebuie avut în vedere faptul că procesul de curățare chimică este poluant, 
fiind recomandat numai în situațiile în care celelalte metode de curățare nu dau 
rezultatele scontate. 

 

2. Îndreptarea semifabricatelor 

Semifabricatele care au deformaţii, sub formă de adâncituri, îndoituri, ondulaţii, 
torsionări, se supun operaţiei de îndreptare. Operația tehnologică se poate executa:  

manual 
pentru semifabricatele ușoare ca : profile cornier, 
profile T. Frecvent, se aplică îndreptarea la rece (la 
temperatura mediului ambiant), folosind ciocane 
din oţel, lemn sau cauciuc şi placa de îndreptat sau 
nicovala. 
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mecanic 
pentru profilelele metalice mari, cu ajutorul preselor 
hidraulice care dezvoltă presiuni mari de apăsare. 
Profilele metalice de îndreptat sunt aşezate pe 
reazeme, distanțate între ele, astfel încât prin 
apăsare cu pistonul hidraulic să îndrepte profilul. 
Îndreptarea profilelor se face pas cu pas, până se 
elimină neconformitatea. 

 

 

3. Trasarea semifabricatelor - este operaţia tehnologică de conturare, prin 
linii și puncte, a formei unei piese, pe suprafaţa materialelor 
semifabricate, conform desenului de execuţie. 

Prin operaţia de trasare se obțin următoarele avantaje: 

 se elimină posibilitatea de a se obține rebuturi; 

 pierderile de material sunt minime; 

 se reduc substanțial adaosurile de prelucrare. 
În realizarea corectă a oparației tehnologice de trasare se respectă următoarele 
etape: 

 se citește desenul de execuţie al piesei; 

 se examinează suprafața destinată trasării, din punct de vedere calitativ 
(gradul de curățare, planeitatea semifabricatului și tipul de material); 

 se stabilește ordinea de executare a trasării pieselor; 

 se aleg instrumentele de lucru; 

 se conturează piesa, după desen, șablon sau model;  

 se verifică conformitatea cu desenul de execuție. 
Șabloanele și modelele sunt executate din tablă subţire, lemn, metal,de către 
muncitori cu înaltă calificare, în ateliere speciale. Șabloanele trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 

 să respecte cotele din desenul de execuție; 

 să nu introducă erori în trasare datorită materialului din care sunt făcute; 

 să nu creeze dificultăți în manevrare.  
În funcție de forma și dimensiunile piesei, trasarea poate fi plană (se execută pe o 
singură față a semifabricatului) sau în spațiu (pe mai multe fețe ale materialului). 

Dispozitivele și instrumentele folosite pentru operația de trasare sunt: 

 pentru sprijinire și fixare – mese pentru trasat, prisme; 

 pentru trasat - acul de trasat, punctatorul, compasurile de diferite tipuri, 
creioane de ceară, cretă, fir cretat; 

 instrumente ajutătoare - ruleta, rigle metalice, ciocanul, vinclu etc. 
4. Debitarea semifabricatelor - este operaţia tehnologică prin care se 

urmăreşte separarea (totală sau parţială) dintr-un material, a unei părţi, 
cu forme şi dimensiuni bine stabilite, în scopul prelucrării acesteia. 
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Figura 22 

Operaţia tehnologică de debitare este pregătitoare pentru alte operaţii cum ar fi : 

 de lăcătuşerie; 

 de prelucrare prin aşchiere; 

 de deformare plastică.  

După natura tăierii, se deosebesc: 

 retezarea (adică tăierea capetelor barelor); 

 debitarea propriu-zisă (adică tăierea semifabricatului în mai multe bucăţi); 

 despicarea (adică tăierea, totală sau parţială, în lung, de la exterior spre 
interior). 

După tipul proceselor tehnologice, operaţia de debitare poate fi: 

 debitarea mecanică – operația tehnologică se realizează cu mijloace de 
lucru mecanice: 

Foarfecă ghilotină  Foarfeca- ghilotină este utilizată la debitarea 
tablelor cu grosimi mari (6 mm până la 40 mm). 

Piesele obținute nu necesită prelucrări 
suplimentare pentru ajustarea muchiilor. Este 
utilizată şi la debitarea elementelor componente 
pentru structuri metalice cu secţiune constantă sau 
variabilă (guşee, plăci de legătură etc). Utilajul este 
prevăzut cu dispozitive precise de măsurare a 
lungimii. Operaţia de trasare nu mai este necesară. 

 

 

 

Utilaj de ştanțat  Tăierea profilelor se realizează cu presă hidraulică, 
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prevăzută cu un dispozitiv de ştanţat/debitat 
cornier. Utilajul este prevăzut cu dispozitive precise 
de măsurare a lungimii. Operația de trasare nu mai 
este necesară. Este utilizată la debitarea 
elementelor componente pentru contravântuiri, 
rame, cadre pentru bordarea golurilor sau pentru 
grinzi zăbrelite.  

 

Fierăstrău cu pânză bandă Utilaj industrial cu bandă, automat sau 
semiautomat, capabil să taie bare de metal cu 
diametre de până la 350 mm. Este utilizat la 
debitarea profilelor metalice pentru stâlpi, grinzi, 
contravântuiri din ţevi rotunde, pătrate, 
rectangulare sau a barelor rotunde, cu diametre 
diferite, pentru contravântuiri reglabile (cu 
întinzător filetat). Utilajul este prevăzut cu 
dispozitive precise de măsurare a lungimii. 
Operația de trasare nu mai este necesară. 

 

 

 

 

Figura 23 

 

 debitarea termică – este operația tehnologică folosită în cazul materialelor 
metalice sub formă de tablă groasă, cu secțiuni, lățimi și lungimi mari. 
Prelucrarea acestor materiale necesită spațiu pentru uzinare, utilaje pentru 
ridicat şi transportat sarcini mari şi personal specializat pentru mânuirea 
utilajelor din dotare, cum ar fi: 

Mașini cu oxi-gaz pentru 

debitarea tablei groase 
Funcționează asistate de calculator, reproducând 
perfect formele, după documentele digitale ale 

http://www.energobv.ro/uploads/images/paragraphs/8/
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Figura 24 

 

proiectanţilor. La tăierea oxi-gaz, jetul de oxigen 
este îndreptat către partea inferioară a piesei,cu 
scopul de a produce o gaură. Nu este necesară 
trasarea pieselor. Sunt utilizate la debitarea 
guşeelor, piulițelor pătrate sau a elementelor 
componente pentru structuri metalice, cu secţiune 
constantă sau variabilă. Utilajul practică decupări 
(găuri) de diverse forme, în piesele finite, dispuse 
exact față de axele piesei. 

Mașini cu plasmă pentru 

debitarea tablei groase 

Debitarea cu plasmă este un procedeu de mare 
productivitate, care asigură o calitate superioară 
muchiei tăieturii. 

Maşinile funcționează asistate de calculator şi 
reproduc perfect forme geometrice, după 
documentele digitale ale proiectanţilor. Construcţia 
maşinii de tăiat cu masă de susţinere permite o 
tăiere în grosime maximă de până la 150 mm. 
Datorită performanțelor tehnice este utilizată la 
debitarea guşeelor, plăcilor de bază, de capăt, de 
legătură sau a elementelor componente pentru 
structuri metalice cu secţiune constantă sau 
variabilă, piulițe pătrate etc.Utilajul practică 
decupări de diverse forme (găuri) în piesele finite, 
dispuse exact față de axele piesei. 

 

Mașini cu laser pentru debitarea 

tablei groase 
Debitarea cu laser este un procedeu de 
mare productivitate, care asigură o calitate 

http://www.efirme.ro/uploadpoze/prod41
http://www.varstroj.si/varstroj_files/pc2/varcutL2
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 debitarea neconvenţională - se foloseşte în cazul metalelor greu de tăiat 
prin procedeele obişnuite, cu sau fără pierderi de material. Se bazează pe 
efectul combinat termic şi electrochimic. Alegerea procedeului de debitare se 
face în funcţie de precizia impusă pieselor tăiate, de duritatea materialului, de 
calitatea acestuia şi de consumul energetic al procedeului. 

Operaţia de tăiere (debitare) a materialelor metalice trebuie să asigure: 

 o rugozitate mică a suprafețelor separate; 

 absenţa unor abateri de la cotele ce definesc piesa (lungimi, lăţimi, grosimi); 

 absenţa unor abateri de la forma geometrică a piesei ; 

 păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare. 

Controlul semifabricatelor debitate se execută numai din punct de vedere 
dimensional și constă în : 

 verificarea dimensiunilor pieselor debitate cu ajutorul instrumentelor de 
măsurat (metru, ruletă, riglă, şubler, echer, raportor) şi/sau al şabloanelor; 

 verificarea planeității suprafețelor prelucrate, pe placa de control sau cu 
ajutorul riglei de control. 

Rebuturile la debitare pot fi cauzate de nerespectarea, la trasare, a dimensiunilor 
prescrise în desenul de execuţie sau din cauza neconformităților înregistrate la 
utilizarea mijloacelor de lucru (reglaje neadecvate ale utilajelor de debitat, utilizare de 
scule uzate etc.). La folosirea şabloanelor de debitat, rebuturile sunt generate de 
trasarea greşită a piesei sau de neatenția lucrătorului.  

5. Debavurarea, şanfrenarea pieselor - este operaţia tehnologică de 
prelucrare, prin aşchiere, a muchiilor pieselor debitate, în scopul 
îndepărtării adaosului de material sau a oxizilor metalici (zgură), rezultați 
în urma operațiilor de debitare. Debavurarea, șanfrenarea este obligatorie 
înaintea operațiilor de îndoire şi de sudare a reperelor confecționate din 
tablă groasă. Operația tehnologică se realizează:  

 manual cu: 

Ciocan pentru bătut zgură Debavurarea constă în îndepărtarea zgurii 
rezultate în urma debitării, de pe laturile fiecărei  

 

 

superioară muchiei tăieturii. Datorită 
performanțelor tehnice, maşinile cu laser 
sunt utilizate la debitarea elementelor 
componente relativ subţiri, pentru structuri 
metalice cu secţiune constantă sau 
variabilă. Utilajele practică decupări de 
diverse forme, poziţionate foarte precis față 
de axele piesei. 
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 piese. Este obligatorie, înaintea operației de 
îndoire, deoarece marginile piesei sunt repere 
pentru îndoire.  

 
 

Pilă manuală din oţel 
Pilirea manuală a muchiilor constă în teșirea 
muchiilor pieselor mici, ce urmează să fie îndoite, 
realizând astfel finisarea piesei. Operația devine 
greoaie după îndoirea pieselor. Se realizează 
manual, cu pile din oţel cu duritate mare, cu forme 
şi mărimi diferite. 

 

 

 mecanic cu: 

 

Polizor unghiular pneumatic 

Polizorul unghiular industrial pentru tăiat și polizat 
este alimentat cu aer comprimat, robust, cu 
regulator de siguranţă al vitezei. Este utilizat pentru 
debavurări și pentru teşirea muchiilor 
semifabricatelor, înaintea operației de îndoire sau 
sudarea elementelor componente pentru structuri 
metalice, cu secţiune constantă sau variabilă. 

 

  

http://www.sculepneumatice.ro/assets/images/scule-masini-pneumatice/polizoare/TAG 700/TAG-700QJL_vrij.jpg
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Mașină electrică de șanfrenat şi 

debavurat  
Este folosită la efectuarea șanfrenelor, la diferite 
unghiuri, înainte de sudarea pieselor mari. Este 
utilizată la debavurarea, şanfrenarea plăcilor de 
bază, a plăcilor de capăt şi de legătură sau a 
elementelor componente pentru structuri metalice 
cu secţiune constantă sau variabilă. 

 

 

6. Îndoirea semifabricatelor - este operaţia tehnologică de deformare 
plastică, prin care se modifică forma materialului semifabricat, fără 
îndepărtarea de material, în scopul obţinerii unei piese componente a 
structurilor metalice. 

Abkant  

Este un utilaj pentru îndoirea semifabricatelor, cu 

secţiune uniformă, confecționate din tablă groasă. 

Îndoirea metalelor se poate executa la rece. 

 

7. Găurirea semifabricatelor- este operația tehnologică prin care se 
practică decupări rotunde (găuri), de diverse dimensiuni, în materiale 
metalice, cum ar fi plăci de bază, plăci de capăt, plăci de legătură, guşee 
pentru contravântuiri, plăci de conectare, cadre etc. 

Mașini de găurit  

Cele mai utilizate burghie sunt cele prevăzute cu 
două canale, care execută găuri în material plin; 
burghiul are la vârf muchii ascuţite, care taie 
materialul; acesta iese apoi sub formă de aşchii, 
prin canale. Burghiul poate fi antrenat mecanic, cu 
ajutorul maşinilor de găurit. 

După terminarea operației de găurire, piesele sunt 
supuse operaţiei tehnologice de debavurare a 
decupărilor.  
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Controlul pieselor găurite se execută numai din punct de vedere dimensional și 
constă în : 

 verificarea dimensiunilor decupărilor realizate prin găurire, cu ajutorul 
instrumentelor de măsurat ( şubler, echer, raportor, calibre) sau a 
şabloanelor; 

 verificarea dispunerii decupărilor prin găurire față de axele piesei, cu ajutorul 
instrumentelor de măsură și control ( şabloane, subler, vinclu, echer, 
raportor); 

 verificarea planeității pieselor găurite, pe placa de control sau cu ajutorul 
riglei de control; 

 marcarea pieselor cu simbolurile atribuite de proiectant în proiectul de 
execuție. 

 

Figura 25 

Rebuturile care se se înregistrează la operația tehnologică de găurire pot fi cauzate 
de nerespectarea întocmai a dimensiunilor prescrise în desenul de execuţie, la 
trasare, sau de neconformităţile înregistrate la utilizarea mijloacelor de lucru ( reglaje 
greşite ale utilajelor de găurit, utilizarea de scule uzate etc.). La folosirea şabloanelor 
de găurit, rebuturile pot fi determinate fie de trasarea greşită, fie de neatenţia 
lucrătorului. 

7.2 PREGĂTIREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE STRUCTURILOR 

METALICE 

1. Sudarea subansamblelor metalice  

În vederea producerii elementelor și structurilor metalice, sunt necesare îmbinări ale 
elementelor din semifabricate laminate, prelucrate prin metodele prezentate până 
acum.  

Aceste îmbinări pot fi realizate folosind: 

 conectori mecanici ( piese de conectare),  

 conectori cu tije (şuruburi cu şaibă și piuliță, nituri, bolțuri),  

 îmbinarea cu sudură.  
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Sudarea metalelor are ca scop crearea unei continuități a materiei, între două piese 
metalice cu compoziție chimică identică sau asemănătoare, sub acțiunea 
temperaturii ridicate și a presiunii exercitate asupra materialelor metalice.  

Sudură - locul de îmbinare  

Cordon de sudură - linia de îmbinare  

Asamblările realizate prin sudare prezintă următoarele avantaje:  

 - se pot aplica unei game largi de metale, aliaje feroase și neferoase; 

 - realizează economii de metal (15-20%) în raport cu nituirea sau 
turnarea; 

 - prezintă capacitate superioară de etanșare, în raport cu nituirea; 

 - construcţiile sudate sunt uşoare; 

 - preţul de cost al asamblărilor sudate este mai redus; 

 - procedeul de sudare se pretează automatizării procesului. 
Principalele procedee de sudare a materialelor prin topire, cu adaos de material, 
sunt: 

Sudarea cu arc electric 

- manual 
- constă în topirea materialului de adaos (electrod de 
sudură), cu ajutorul temperaturii ridicate, produsă de un arc 
electric format între electrod şi materialul de bază. Arcul 
electric topeşte simultan metalul de bază şi electrodul, care 
este deplasat manual în lungul îmbinării de realizat. În timpul 
procesului, învelișul electrodului se topește și formează un 
strat fluid de zgură care, după răcire, asigură protecția 
cordonului de sudură față de atmosfera ambientală. La acest 
procedeu apar oxizii metalici, sub formă de stropi, care 
trebuie să fie îndepărtați după răcirea sudurii. 

 

 

Sudarea automată, cu 

arc electric, sub strat 

de flux 

- constă în topirea materialului de adaos (electrod de sudură 
- sârmă pentru sudare), cu ajutorul temperaturii ridicate 
produsă de un arc electric format între electrod și materialul 
de bază. Arcul electric este acoperit de stratul de flux în 
stare de pudră, topeşte, la temperatură mare, o parte din 
acesta, care se solidifică imediat. Prin acest procedeu, 
cordonul de sudură realizat nu este întrerupt de oxizii 
metalici formați în timpul procesului, fiind protejat de stratul 
de flux. 

Procedeul de sudare are o productivitate mare şi este 
recomandat pentru sudarea pieselor metalice mari , cu 
secțiune variabilă și grosimi diferite.   

http://www.transisud.ro/
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Sudarea cu arc electric, 

sub strat de gaze 

protectoare 
- constă în topirea materialului de adaos (electrod de 
sudură – sârmă pentru sudare), cu ajutorul temperaturii 
ridicate produsă de un arc electric format între electrod și 
materialul de bază. Arcul electric este protejat de mediul 
ambiant cu ajutorul unui gaz insuflat pe lângă electrod. Prin 
acest procedeu, cordonul de sudură realizat nu este 
întrerupt de oxizii metalici formați în timpul procesului, fiind 
protejat de gaz. 

 dacă se folosește gaz inert, procedeul se 
numește MIG. 

 dacă se folosește gaz activ (CO2), procedeul se 
numește MAG. 

Procedeul de sudare are o productivitate mare şi este 
recomandat pentru sudarea pieselor metalice mari, cu 
secțiune variabilă şi grosimi diferite.  

 

 

Controlul îmbinărilor realizate prin sudură se execută numai din punct de vedere 
dimensional și constă în : 

 curățarea sudurilor cu ajutorul uneltelor specifice operației (ciocan de curățat 
zgura, perii de sârma acţionate cu maşini electrice); 

 verificarea dimensiunilor elementelor și structurilor metalice cu ajutorul 
instrumentelor de măsurat /verificat (metru, ruletă, riglă, şubler, echer, 
raportor, șablon); 

 

Figura 26 

 verificarea planeităţii suprafeţelor ce urmează să se îmbine cu alte elemente 
de construcţii metalice, cu ajutorul desenului de execuție si al instrumentelor 
de măsură si control (ruletă, telemetru pentru lungimi mari, şubler, calibre 
pentru decupări rotunde, practicate în plăcile de capăt, şabloane); 

 aplicarea de marcaje, pentru identificarea elementului de construcție 
metalică, în conformitate cu proiectul de execuție. 
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2. Filetarea pieselor prelucrate 

Pentru a obţine, pe suprafaţa interioară sau exterioară a unei piese, un ansamblu de 
spire, numit filet, se execută operaţia de filetare. Piesele filetate la exterior se 
numesc şuruburi, iar cele cu găuri filetate poartă numele de piuliţe. 

 

Figura 27 

Filetele interioare se obţin cu ajutorul sculelor aşchietoare, numite tarozi, iar pentru 
cele exterioare se folosesc filierele. Pentru filetarea manuală, filierele se fixează în 
dispozitive numite portfiliere, iar tarozii sunt acţionaţi prin intermediul port-tarodului cu 
gaură pătrată.  

Filetarea se execută cu piesa fixată în dispozitive de fixare mecanică, acţionând, prin 
rotirea şi apăsarea tarodului sau a filierei, perpendicular pe suprafaţa piesei de filetat. 

Controlul pieselor filetate se execută numai din punct de vedere dimensional şi 
constă în: 

 verificarea dimensiunilor ce definesc filetarea ( lungime filetată, pasul filetului, 
sensul filetului – stânga sau dreapta), cu ajutorul instrumentelor adecvate  
(şubler, şablon, calibre); 

 verificarea planeității pieselor filetate, pe placa de control sau cu ajutorul 
riglei de control; 

 marcarea pieselor cu simbolurile atribuite de proiectant în proiectul de 
execuție. 

Rebuturile care se înregistrează la operația tehnologică de filetare pot fi cauzate de 
nerespectarea, la filetare, a dimensiunilor prescrise în desenul de execuţie sau de 
neconformităţi înregistrate la utilizarea mijloacelor de lucru. 

3. Polizarea pieselor realizate 

Pentru a îndepărta neregularităţile de la prelucrările anterioare, se aplică operaţia de 
polizare. Se execută cu ajutorul polizoarelor unghiulare, a căror sculă de prelucrare 
este discul de polizat.  
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Figura 28 

 

Figura 29 

Controlul pieselor polizate se execută numai din punct de vedere dimensional şi  

constă în : 

 verificarea și polizarea zonelor sudate până capătă aspect neted; 

 verificarea planeitătii pieselor polizate, pe placa de control sau cu ajutorul 
riglei de control; 

 marcarea pieselor, cu simbolurile atribuite de proiectant în proiectul de 
execuție. 

4. Premontajul elementelor de construcții - se efectuează pentru 
controlul exactității prelucrărilor anterioare. Prin operația tehnologică de 
premontaj, se depistează neconformităţile de execuţie care pot să apară 
la elementele de construcții metalice, înaintea operaţiei tehnologice de 
vopsire și expediere în șantier, pentru punerea în operă. 

În acest scop, muncitorul va parcurge următoarele etape: 

 identifică elementele de realizat, pe baza documentaţiei tehnice specifice, 
în funcţie de tipul confecţiilor metalice pentru structuri care urmează să fie 
realizate; 

 premontează reperele metalice prin metode specifice, având în vedere 
indicaţiile din proiectul de execuţie, în concordanţă cu tipul structurii metalice 
de realizat, asigurând toate reglajele necesare pentru punerea în operă; 
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Figura 30 

 verifică subansamblele premontate provizoriu, având în vedere toate 
aspectele relevante pentru integrarea acestora în elementele de construcţie 
proiectate. Verificarea se realizează cu dispozitive de măsură şi control 
adecvate, asigurând reglajele şi finisajele indicate şi aplicând marcajele 
necesare elementelor componente (conform specificaţiilor din proiectul de 
asamblări pentru asigurarea cerinţelor de trasabilitate). 

5. Finisarea elementelor de construcții metalice 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Are ca scop creşterea gradului de netezime a suprafeţelor şi obţinerea unor produse 
cu forme şi dimensiuni cât mai precise. Operația tehnologică se realizează în 
instalații de sablare (curăţare a suprafeţelor), înaintea operaţiilor tehnologice de 
protejare prin grunduire şi de vopsire, conform proiectului de execuţie al elementelor 
pentru construcţii metalice.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 
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7.3 REALIZAREA SUBANSAMBLELOR PENTRU CONSTRUCŢII METALICE, ÎN 

VEDEREA MONTAJULUI SPAŢIAL 

Activitatea de realizare a subansamblelor pentru construcţii metalice, se desfăşoară 
în echipă, în ateliere sau la locul de punere în operă şi presupune: 

 identificarea părţilor 
componente ale subansamblelor, în 
funcţie de marcajele aplicate la 
premontaj, în conformitate cu proiectul de 
execuţie. Cadrele componente ale 
structurilor metalice de rezistenţă sunt 
transportate în șantier, sub formă de 
tronsoane marcate. Marcajul conține date 
din proiect (axul ansamblului, poziția 
subansamblului în axul ansamblului). 

Sarcina montatorului este de a selecta și de a așeza la sol, în ordinea 
montajului, părțile componente ale subansamblelor; 

 verificarea elementelor / părţilor 
componente ale subansamblelor, 
urmărind conformitatea cu cerinţele din 
proiectul de montaj. Montatorul 
realizează, la sol, verificarea 
componentelor ( prin măsurare, 
suprapunere), efectuând, după caz, 
remedierile necesare, pentru eliminarea 
eventualelor deficienţe accidentale 
constatate; 

 montarea elementelor/ părţilor 
componente ale subansamblelor, în 
vederea asamblării spaţiale. Montarea 
corectă vizează: aplicarea metodelor de 
prindere mecanică adecvate (în funcţie 
de indicaţiile conţinute în proiectul de 
execuţie); utilizarea organelor de 
asamblare cu caracteristici conforme 
cerinţelor din specificaţiile tehnice; 
respectarea succesiunii operaţiilor, 

indicată în procedura de lucru; folosirea de scule şi dispozitive de lucru 
adecvate. 
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7.4 MONTAREA SPAȚIALĂ A STRUCTURILOR METALICE PENTRU 

CONSTRUCȚII 

Structurilor metalice sunt montate pentru realizarea de confecţii metalice diverse (de 
dimensiuni mici, mijlocii, mari), poduri, construcţii hidrotehnice etc. În această etapă, 
montatorul de structuri metalice: 

 aduce la locul de muncă materialele de la uzinare (sau de la spațiul din 
șantier unde au fost prelucrate elementele de construcții); 

 studiază proiectul de montaj, în vederea stabilirii ordinii de descărcare şi 
de depozitare a elementelor componente pentru structuri metalice; 

 depozitează şi protejează elementele componente ale structurii metalice, 
astfel încât să poată fi asamblate cu un efort de manipulare minim. 
Elementele structurii de rezistență trebuie depozitate în condiţii de siguranţă 
şi într-o ordine corectă, pentru ca piesele necesare la începutul montajului să 
fie uşor accesibile. 

 

Figura 33 

 

Figura 34 

Pentru a uşura montajul, stâlpii peretelui de capăt şi riglele corespunzătoare ar trebui 
depozitate de-a lungul pereţilor respectivi. Cutiile ce conţin piese şi componente ale 
clădirii trebuie stocate într-un loc uscat, în afara razei de acţiune a macaralelor şi a 
altor vehicule; 
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 inventariază trusa de scule şi dispozitive (vezi Anexa 1, capitolul 5), 
necesară montajului de structuri metalice; instalează cablurile prelungitoare 
pentru energie electrică;  

 identifică succesiunea operaţiilor de montaj, conform procesului 
tehnologic specific, respectând indicaţiile din proiectul de montaj. Împreună 
cu șeful de echipă şi cu responsabilul utilajelor de ridicat/manipulat sarcini 
grele (macarale, motostivuitoare, lift de ridicare articulat) stabileşte ordinea 
montajului structurii metalice și locul de unde se începe activitatea; 

 poziţionează subansamblele 
structurilor metalice în proximitatea locului de 
punere în operă, urmărind cu stricteţe ordinea 
de montaj. Își pregătește: 

 organele de asamblare, sortate pe dimensiuni și 
grupe; sculele necesare; prelungitoarele pentru 
energie electrică; schelele sau platforma de 
ridicat; echipamentul individual de protecție 
pentru lucru la înălțime; 

 asamblează elementele 
construcţiilor metalice astfel: execută toate 
operaţiile necesare conform procedurii de 
montaj; respectă etapele procesului tehnologic 
specific; urmăreşte indicaţiile din proiectul de 
execuţie; are în vedere stabilitatea ansamblului; 
alege metoda adecvată, în funcţie de tipul 
construcţiei de executat; utilizează sculele, 
dispozitivele şi organele de asamblare 

adecvate, în conformitate cu specificaţiile tehnice. În acest fel se pot 
asambla panele pentru acoperiș, riglele pentru pereți, streașina clădirii. 
Operaţia se poate realiza în două modalităţi: 

 execută asamblarea la înălțime: montajul perimetral al stâlpilor structurii 
de rezistență; montarea grinzilor longitudinale ale primului cadru; fixarea 
temporară a acestuia; reluarea procedurii pentru cadrul următor; unirea și 
consolidarea cadrelor; 

 execută asamblarea la sol:  
componentele unui cadru (stâlpii, grinzile 
longitudinale, grinzile zăbrelite) se asamblează 
la sol, apoi se ridică ansamblul astfel obţinut şi 
se fixează stâlpii în fundație; se realizează 
fixarea temporară a acestuia; se reia procedura 
pentru cadrul următor; se execută unirea şi 
consolidarea cadrelor, prin montarea 
contravântuirilor, a tiranților longitudinali. 

 

 verifică montajul realizat, prin metode adecvate, asigurând 
conformitatea cu cerinţele din proiectul de execuţie. Activitatea are 
caracter permanent, de la montarea primului element de construcţie și 
până la finalul montajului. 
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ATENȚIE! 

La fixarea primelor 2 cadre se verifică valoarea distanțelor dintre axe şi 
deschiderea tuturor unghiurilor ce definesc geometric clădirea; acestea trebuie 
să fie foarte exacte, conform proiectului. Orice abatere va genera devieri din ce 
în ce mai mari, conducând la imposibilitatea de a finaliza montajul structurii 
metalice conform proiectului inițial. 

 

ANEXA 1 – Capitolul 7 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru enunțul prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 
În realizarea corectă a oparației tehnologice de trasare se respectă următoarele 

etape: 

a 
se citește desenul de execuţie al piesei; se stabilește ordinea de executare a trasării 

pieselor; 

b se conturează piesa, după desen, șablon sau model;  

c se verifică conformitatea cu desenul de execuție. 

 
ENUNȚ 2 Abkantul este:  

a utilaj folosit pentru obţinerea unor decupări de diverse forme; 

b utilaj pentru îndoirea semifabricatelor, cu secţiune uniformă; 

c maşină asistată de calculator. 

 

ENUNȚ 3 Premontajul elementelor de construcţii se realizează: 

a după expedierea elementelor în şantier; 

b înaintea operaţiei tehnologice de vopsire; 

c înainte de expedierea în șantier, pentru punerea în operă. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 
ENUNȚ 4 Curăţarea manuală a semifabricatelor se realizează cu: 

a perii cu fire de păr sintetic; 

b dalta şi ciocanul; 

c polizorul cu benzi abrazive. 

 
ENUNȚ 5 După tipul proceselor tehnologice, operaţia de debitarea profilelor metalice poate fi: 

a mecanică; 

b manuală; 

c termică. 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10
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ENUNȚ 6 Operaţia de tăiere (debitare) a materialelor metalice trebuie să asigure: 

a o rugozitate mică a suprafețelor separate; 

b păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare; 

c verificarea planeității suprafețelor prelucrate. 

 

ENUNȚ 7 
Controlul pieselor găurite se execută numai din punct de vedere dimensional și 
constă în : 

a 
verificarea dimensiunilor decupărilor realizate prin găurire, cu ajutorul instrumentelor de 
măsurat sau a şabloanelor; 

b verificarea planeității pieselor găurite, pe placa de control sau cu ajutorul riglei de control; 

c marcarea pieselor cu simbolurile atribuite de proiectant în proiectul de execuție. 

 
ENUNȚ 8 Asamblările realizate prin sudare prezintă următoarele avantaje: 

a construcţiile sudate sunt mai estetice; 

b se pot aplica unei game largi de metale, aliaje feroase și neferoase; 

c prezintă capacitate superioară de etanșare, în raport cu nituirea; 

 
ENUNȚ 9 Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice presupune: 

a identificarea părţilor componente, în funcţie de marcajele aplicate la premontaj; 

b verificarea elementelor / părţilor componente; 

c 
montarea elementelor/ părţilor componente ale subansamblelor, în vederea asamblării 
spaţiale. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 
ENUNȚ10 În ce constă operaţia tehnologică de curăţare a semifabricatelor ? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 11 Cum se poate executa operația tehnologică de îndreptare a semifabricatelor ? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 12 Ce se înţelege prin operaţia de debavurare ? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 13 Cu ajutorul căror scule se obţin filetele (interioare-exterioare) ? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 14 Cu ce scop se execută operaţia de polizare? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 15 
Precizaţi cele două modalităţi de realizare a asamblării elementelor construcţiilor 
metalice. 

.................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 7 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 3 ) - 6 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (4 - 9) – 3 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (8 – 15) – 9 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

îndepărtarea, de pe suprafața semifabricatelor, a asperităților, a depunerilor de 
grăsimi, în amestec cu diferite pulberi, sau a oxizilor specifici fiecărui material în 
parte, în vederea prelucrării ulterioare.  

ENUNȚ 11 Răspuns /R 11 

manual - cu ciocane, nicovală; mecanic - cu ajutorul preselor hidraulice.  

ENUNȚ 12 Răspuns /R 12 

este operaţia tehnologică de prelucrare, prin aşchiere, a muchiilor pieselor debitate, 
în scopul îndepărtării adaosului de material sau a oxizilor metalici (zgură), rezultați în 
urma operațiilor de debitare. 

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
Punctaj dat 

1 a, b, c.  6  

2 b, c.  6  

3 b, c.  6  

4 a =A; b =A; c =F.  3  

5 a =A; b =F; c =A.  3  

6 a =A; b =A; c =F.  3  

7 a =A; b =A; c =A.  3  

8 a =F; b =A; c =A.  3  

9 a =A; b =A; c =A.  3  

10 vezi R10  9  

11 vezi R11  9  

12 vezi R 12  9  

13 vezi R13  9  

14 vezi R14  9  

15 vezi R15  9  

OFICIU   10  

total   100  
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ENUNȚ 13 Răspuns /R 13 

filetele interioare se obţin cu ajutorul sculelor aşchietoare, numite tarozi, iar pentru 
cele exterioare se folosesc filierele. 

ENUNȚ 14 Răspuns /R 14 

pentru a îndepărta neregularităţile de la prelucrările anterioare. 

ENUNȚ 15 Răspuns /R 15 

asamblare la înălțime; asamblare la sol. 

RECAPITULARE 

Tehnologia lucrărilor de confecţionare a structurilor metalice presupune: 

1. pregătirea semifabricatelor în vederea prelucrării: 

 îndreptarea semifabricatelor;  

 trasarea semifabricatelor;  

 debitarea semifabricatelor; 

 debavurarea, şanfrenarea pieselor;  

 îndoirea semifabricatelor; 

 găurirea semifabricatelor. 
2. pregătirea elementelor componente ale structurilor metalice 

 sudarea subansamblelor metalice; 

 filetarea pieselor prelucrate; 

 polizarea pieselor realizate; 

 premontajul elementelor de construcții; 

 finisarea elementelor de construcții metalice. 
3. realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice, în vederea 

montajului spaţial. 

4. montarea spațială a structurilor metalice pentru construcții. 
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CAPITOLUL 8 

TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONFECȚIONARE A 

FAȚADELOR / PEREȚILOR-CORTINĂ ŞI MONTAREA 

ACESTORA 

8.1 CARACTERISTICILE SISTEMELOR DE PEREȚI-CORTINĂ ŞI DOMENIUL DE 

UTILIZARE A ACESTORA 

Sistemele de pereţi-cortină – sunt utilizate frecvent pentru închiderile totale sau 
parţiale ale construcțiilor noi, dar și pentru schimbarea aspectului clădirii sau pentru 
remodelarea faţadelor unor construcţii existente. 

Sistemele de pereţi-cortină au un domeniu larg de utilizare, pornind de la construcţii 
pentru birouri, construcţii administrative, clădiri pentru bănci, clădiri industriale cu mai 
multe niveluri şi ajungând, mai rar, la construcţii de locuinţe. 

 

Figura 35 

Realizarea în condiții optime a unei construcții cu pereți-cortină are în vedere: 

 aplicarea cu stricteţe a tehnologiilor de execuţie, specifice sistemului de 
perete-cortină care a fost selectat; 

 eliminarea posibilității de avariere a unor componente din structura de 
rezistență a sistemelor de pereţi-cortină; 

 realizarea unor faţade cu o estetică deosebită, care să răspundă exigenţelor 
arhitecturale impuse de beneficiar. 

Sistemele de pereți-cortină sunt compuse din:  
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 structura de bază – constituită din montanţi verticali şi rigle distanţier 
orizontale;  

 panourile montate pe sistemul structural de bază şi care pot fi: panouri 
transparente din sticlă (fixe sau mobile) sau panouri opace; 

 dispozitivele de prindere, fixare, etanşare şi de finisare (piese speciale, 
garnituri şi chituri); 

 geamuri termoizolante și/sau panouri opace care se montează pe un 
sistem structural propriu, din aluminiu sau oţel, situat în afara planşeului care 
limitează clădirea. 

În funcţie de aspectul final al faţadei, sistemele de pereți-cortină pot fi: 

 perete-cortină standard:   
are profilele vizibile din interior și din exterior, atât pe 
orizontală cât și pe verticală; permite o varietate de 
combinații, ce pot fi adaptate oricărui tip de construcție. 
Etanşarea se realizează pe garnituri de cauciuc. 
Peretele-cortină standard are o construcție articulată, 
proiectată să facă față oricărei deformări posibile a 
clădirii (cauzată de cutremure, vibrații etc.), dar și 
eventualelor dilatări sau contractări ale profilelor de 
aluminiu, fără a-și pierde din rezistenţa la presiunea 
vântului sau din impermeabilitate. 

 

 perete-cortină semistructural:  
are profilele vizibile din interior. La exterior, în jurul 
fiecărei rame, ramâne vizibilă doar o suprafață 
îngustă din profilul de aluminiu; ferestrele exterioare 
sunt identice cu corespondenţele lor din interior, 
rezultatul fiind un aspect impecabil, când fereastra 
este închisă. Impermeabilitatea este asigurată de 
trei rânduri de garnituri de cauciuc și de un sistem 
de scurgere pentru orice tip de acumulare de apă. 
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 perete-cortină structural:  
profilul nu este vizibil în exterior, aspectul fiind de oglindă 
continuă, pentru că geamul este lipit de rama realizată 
din profile de aluminiu, cu ajutorul unui silicon structural. 
Rezultatul este, din punct de vedere estetic, fără cusur, 
iar detaliile construcțiilor au o finisare perfectă. 

 

 

 

 Avantajele unui perete-cortină sunt multiple: 

 protecția și înfrumuseţarea clădirilor ;  

 asamblarea facilă și rapidă;  

 rezistența la factorii de mediu (inclusiv la presiunea vântului cu intensitate 
mare);  

 flexibilitatea și rezistența la deformările clădirilor, cauzate de vibrații, 
cutremure etc.;  

 izolarea fonică și termică;  

 întreținerae ușoară;  

 greutatea redusă;  

 culorile diverse și rezistente;  

 adaptarea la orice tip de clădire.  

8.2 CONFECŢIONAREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE STRUCTURILOR 

PENTRU FAȚADE / PEREȚI-CORTINA 

1. Trasarea semifabricatelor  

Materialele care se folosesc pentru realizarea structurilor de pereți-cortină nu 
necesită operațiile tehnologice de curățare și îndreptare.  

În realizarea corectă a operației tehnologice de trasare, se respectă următoarele 
etape: 

 se citește desenul de execuție al piesei; 

 se examinează suprafața destinată trasării, din punct de vedere calitativ 
(gradul de curățare, planeitatea semifabricatului și tipul de material); 

 se stabilește ordinea de executare a trasării pieselor; 

 se aleg instrumentele de lucru; 

 se conturează piesa după desen, șablon sau model;  

 se verifică conformitatea cu desenul de execuție. 
2. Debitarea semifabricatelor 

Operația de debitare a semifabricatelor se poate realiza cu ajutorul unei mari varietăți 
de mașini, diferite ca performanță și calitate a prelucrării. Pentru acest produs, care 
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necesită finisaje de mare finețe, se recomandă mașini și scule de ultimă generație, 
dotarea rămânând la latitudinea furnizorului de servicii, în funcție de tipul și de 
calitatea materialului folosit. 

Spre exemplificare, prezentăm câteva mașini pentru: 

 debitarea mecanică – operație tehnologică ce se realizează cu mijloace de 
lucru mecanice, cum ar fi: 

 

Mașină manuală pentru debitat  

Utilajul se folosește la debitarea (tăierea) profilelor 
de aluminium, utilizate la realizarea fațadelor și a 
peretilor-cortină.  
Poate tăia la orice grad și are poziții indexabile la 
90°, 75°, 60° și 45° Este dotată cu sistem mecanic 
de transport (bandă rulantă), bancuri de reazem 
pentru profile lungi, cu role de 3 m stânga - 3 m 
dreapta și un sistem de măsurare cu riglă 
milimetrică. Utilajul dispune de un sistem 
pneumatic cu două menghine verticale, pentru 
fixarea profilelor, în timpul debitării. 

 

 

Mașină automată pentru 

debitarea profilelor – 

fațadelor/pereților-cortină 

Echipament automat electro-pneumatic, cu 
menghine de prindere pneumatice și avansare 
automată a pânzei pe tăiat. Poziționarea 
automată a capului se realizează la 45° și la 90º. 
Măsurarea pieselor se face, cu un dispozitiv 
digital performant, fără erori.Tăierea automată se 
realizează cu un sistem de dublă comandă. 

 

 

Operația de tăiere (debitare) a materialelor, folosite în structura peretelui-cortină, 
trebuie să asigure: 

 suprafaţa netedă; 

 tăierea foarte precisă, cu respectarea exactă a unghiurilor de debitare; 

 respectarea cotele ce definesc piesa (lungimi, lăţimi); 

 păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare. 
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3. Găurirea / frezarea semifabricatelor 

Mașină automată cu pantograf 

de găurire și frezare a 

profilelor pentru fațade/pereți 

cortină  
Utilajul de frezat este folosit pentru crearea lăcașelor 
balamalelor/mânerelor; pentru sistemul de scurgere a 
apei în profilele din aluminium, utilizate la pereții 
cortină. Dispune de: 

 sistem de prindere pneumatică; 

 placă universală de copiere (pantograf), 
pentru  

 operații de frezare repetitive; 

 mașină de găurit cu 3 axe, pentru găurire în 
plan orizontal.  

 

 

Controlul pieselor frezate/găurite constă în măsurarea decupajelor obţinute, care 
trebuie să fie exacte ca formă, dimensiune şi dispunere față de axele piesei. 
Instrumentele folosite la verificare şi control pot fi: 

 șubler, echer, raportor, șablon, calibre, vinclu etc. 
După efectuarea verificărilor se realizează marcarea pieselor, cu simbolurile atribuite 
de proiectant în proiectul de execuție. 

ATENȚIE ! 

În timpul manipulării semifabricatelor, în vederea executării operațiilor de 
debitare, frezare, găurire, ca și la transportul în șantier și la punerea în operă, 
se menține integritatea suprefeței pieselor, care nu poate fi retușată, evitându-
se zgârierea, pătarea, lovirea acesteia. 

8.3 PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR PENTRU ACOPERIRE CU FAŢADE ŞI 

PEREŢI-CORTINĂ 

Activitatea de pregătire a suprafețelor de acoperit constă în: 

 măsurarea suprafețelor de acoperit – la locul de punere în operă a 
peretelui cortină, constructorul montator folosește instrumentele de măsurat 
și realizează schițe de mână, pentru poziționarea elementelor structurii de 
bază. Acordă atenție ca acestea să fie în același plan vertical și orizontal; 

 identifică eventualele neconformităţi - prin compararea măsurătorilor din 
teren cu proiectul de execuție. Eventualele nepotriviri, între ceea ce a fost 
proiectat și ceea ce a găsit în teren, sunt aduse la cunostință persoanelor 
resposabile. Pentru moment, întrerupe activitatea de montaj și participă cu 
sugestii la soluționarea neconformității; 
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 trasează poziţia elementelor de ancorare – la trasarea elementelor de 
ancorare, constructorul montator trebuie să urmărească proiectul de 
execuție, pentru poziționarea corectă a acestora. Urmărește ca acestea să 
fie fixate ferm în suportul de metal sau beton și să fie dispuse, fară abateri, în 
plan vertical și orizontal. Dacă sunt situații în care elementele de ancorare, 
poziționate conform documentației, nu au suport pentru fixare fermă, atunci 
montatorul oprește lucrul și anunță persoanele responsabile, în vederea 
eliminării neconformității. 

8.4 MONTAREA SISTEMULUI DE PRINDERE A FAŢADELOR ŞI A PEREŢILOR- 

CORTINĂ 

Elementele de fixare a fațadei/peretelui-cortină 
sunt diferite, în funcție de producător, de soluția 
tehnică dată de proiectant, ţinând seama de 
cerinţele din planul de arhitectură şi având în 
vedere ordinea de montaj. Acestea sunt 
prevăzute cu găuri ovalizate, care permit o 
prindere „elastică” a sistemului de fațade/pereţi-
cortină, de sistemul structural al construcţiei. 
Astfel asigură deplasări, permițând alinierea 
perfectă a peretelui-cortină, în plan vertical și 
orizontal, fiind preluate abaterile sistemului 
structural al construcţiei. Dimensiunile 
elementelor de fixare sunt determinate de 
greutatea vitrajelor şi, după caz, de abaterile 
sistemului structural al construcţiei pe care se 
montează fațada/peretele- cortină. 

Figura 36 

Exemplu : Elementele de fixare a peretelui-cortină, montate în afara planșeului 
care limitează clădirea.  
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Fixarea mecanică a elementelor sistemului de 
prindere, de sistemul structural al construcţiei, 
se realizează prin intermediul ancorelor –
conexpand, dimensionate conform proiectului. 

Contactul dintre faţa betonului şi elementul de 
fixare aplicat trebuie să fie ferm, pentru ca 
piesele de fixare să nu preia forțe de încovoiere. 

 
Figura 37 

Verificarea ansamblul montat se realizează continuu, după fiecare din următoarele 
etape de montaj: 

 măsurarea distanței dintre elementele de fixare; 

  trasarea poziției acestora; 

 montarea elementelor de fixare; 

 montarea structurii de bază, respectând distanța dintre axe și 
planeitatea orizontală/verticală, conform proiectului de montaj.  

8.5 MONTAREA PANOURILOR PENTRU FAŢADE ŞI PEREŢI-CORTINĂ 

Indiferent de tipul de fațadă/perete-cortină, operațiile de montare a acestora sunt 
aceleași: 

 amplasarea panourilor pe poziţia de montaj, cu încadrarea precisă a 
acestora în spaţiile structurii de susţinere. Echipa de montatori va fi ajutată 
de alte categorii de muncitori (macaragii, legători de sarcină, muncitori 
necalificaţi), pentru ridicarea în siguranță, la înălțime, a panourilor și 
poziționarea corectă a acestora; 

 fixarea panourile pe structura sistemului de prindere - se realizează cu 
elemente de fixare (șuruburi, nituri, cleme de fixare, adezivi, materiale de 
etanșare etc.). Se urmărește respectarea strictă a poziției elementelor de 
prindere și numărul acestora, conform proiectului de montaj. Se are în 
vedere, de asemenea, amplasarea corectă a distanţierilor pentru panouri;  

 aplicarea elementelor ornamentale de închidere - se realizează folosind 
materiale și accesorii recomandate de proiectul arhitectural. Montatorul va 
măsura și debita lungimile necesare, care să umple cu exactitate spațiile de 
acoperit. Uneori fixarea baghetelor se realizează cu șuruburi ornamentale. 
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Figura 38 

ATENȚIE ! 

Se va evita contactul direct dintre oţel şi aluminiu, care în condiţii de condens 
sau umiditate, poate crea fenomenul de electroliză, înlesnind degradările 
locale. În aceste condiţii, se vor folosi materiale izolatoare şi şuruburi zincate 
sau cadmiate, conform specificațiilor din proiect. Montarea părţilor vitrate fixe, 
precum şi a uşilor şi ferestrelor, se face, respectând toate exigenţele precizate 
în proiect, astfel încât să se asigure etanşeitatea la vânt şi la ploaie, precum și 
izolarea hidrotermică/ acustică. 

 

Figura 39 
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ANEXA 1 – Capitolul 8 

GRILĂ DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunţ prezentat: 

 

ENUNȚ 1 Sistemele de pereţi-cortină sunt utilizate pentru:  

a închiderile totale sau parţiale ale construcțiilor noi;  

b remodelarea faţadelor unor construcţii existente; 

c schimbarea aspectului clădirii. 

 

ENUNȚ 2 În funcție de aspectul final al fațadei, sistemele de pereți-cortină pot fi: 

a Perete-cortină standard; 

b Perete-cortină semistructural; 

c Perete-cortină structural. 

 

ENUNȚ 3 În cadrul operației tehnologice de trasare: 

a se curăţă suprafața destinată trasării; 

b se citește desenul de execuție al piesei;  

c se conturează piesa după desen, șablon sau model. 

 

ENUNȚ 4 Verificarea ansamblul montat se realizează:  

a după fiecare etapă de montaj; 

b după montarea ansamblului; 

c la finalul lucrării. 

 

ENUNȚ 5 Operațiile de montare a fațadelor/pereţilor-cortină sunt: 

a amplasarea panourilor pe poziţia de montaj; 

b fixarea panourile pe structura sistemului de prindere; 

c aplicarea elementelor ornamentale de închidere. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmaţiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 6 Debitarea mecanică se realizează cu mijloace de lucru cum ar fi: 

a mașină automată pentru debitare a profilelor fațadelor/pereților-cortină; 

b mașină manuală pentru debitat; 

c polizor unghiular manual. 

 

ENUNȚ 7 
Operația de debitare a materialelor folosite în structura peretelui cortină trebuie să 
asigure: 

a tăierea foarte precisă, cu respectarea exactă a unghiurilor de debitare; 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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b modificarea caracteristicilor materialului în zona de separare; 

c respectarea cotele ce definesc piesa (lungimi, lăţimi). 

 

ENUNȚ 8 
Mașina automată cu pantograf de găurire și frezare a profilelor pentru fațade/pereți-

cortină dispune de: 

a sistem de prindere pneumatică; 

b placă universală de copiere (pantograf), pentru operații de frezare repetitive; 

c mașină de găurit cu 3 axe, pentru găurire în plan orizontal. 

 

ENUNȚ 9 Elementele de fixare a fațadei/peretelui-cortină sunt diferite, în funcție de: 

a soluția tehnică dată de proiectant; 

b dimensiunile alese;  

c cerinţele din planul de arhitectură. 

 

ENUNȚ 10 Dimensiunile elementelor de fixare a fațadei/peretelui-cortină sunt determinate de:  

a estetica fațadei; 

b greutatea vitrajelor; 

c abaterile sistemului structural al construcţiei pe care se montează fațada/peretele-cortină. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos! 

 

ENUNȚ 11 Din ce sunt compuse sistemele de pereți-cortină ? 

..................................................................................................................................... 

ENUNȚ 12 În ce constă activitatea de pregătire a suprafețelor de acoperit ? 

.....................................................................................................................................  
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ANEXA 2 – capitolul 8 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 5) - 8 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 11 Răspuns /R 11 

 structura de bază - constituită din montanţi verticali şi rigle distanţier 
orizontale;  

 panourile montate pe sistemul structural de bază; 

 dispozitivele de prindere, fixare, etanşare şi de finisare;  

 geamuri termoizolante și/sau panouri opace.  
ENUNȚ 12 Răspuns /R 12  

 măsurarea suprafețelor de acoperit; 

  identificarea eventualelor neconformităţi, prin compararea măsurătorilor 
din teren cu proiectul de execuție; 

  trasarea poziţiei elementelor de ancorare, urmărind proiectul de execuție.  

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1 a, b, c.  8  

2 a, b, c.  8  

3 b, c.  8  

4 a.  8  

5 a, b, c.  8  

6 a=A; b=A; c=F  6  

7 a=A; b=F; c=A  6  

8 a=A; b=A; c=A  6  

9  a=A; b=F; c=A  6  

10 a=F; b=A; c=A  6  

11 vezi R11  10  

12 vezi R12  10  

OFICIU   10  

total   100  
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RECAPITULARE 

Tehnologia lucrărilor de confecţionare şi montare a faţadelor/pereţilor-cortină 
presupune următoarele etape: 

1. Confecţionarea elementelor componente ale structurilor pentru 
fațade / pereți-cortină; 

 trasarea semifabricatelor  

 debitarea semifabricatelor 

 găurirea / frezarea semifabricatelor 

2. Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi-cortină; 

3. Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi a pereţilor-cortină; 

4. Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi-cortină. 

  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
1

8
/1

8
2
 

CAPITOLUL 9 

VERIFICAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE DE MONTATORUL 

DE STRUCTURI METALICE 

9.1 ÎNSUȘIREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU 

Pe parcursul procesului de muncă, după fiecare etapă de execuție, dar și la finalul 
lucrării, constructorul montator de structuri metalice trebuie să efectueze controlul 
tehnic al calităţii. La începutul montajului, acesta își va însuşi tehnologiile de lucru, 
pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice specifice lucrărilor, pe faze de derulare a 
activităţii la locul de muncă. Conform normativului în vigoare, montajul construcţiilor 
metalice se efectuează numai pe baza unui proiect de montaj, în care sunt 
precizate: 

 cotele principale ale construcţiei; 

 ordinea în care se face montajul şi se execută îmbinările; 

 dispozitivele şi utilajele folosite. 

Muncitorul trebuie să respecte următoarele instrucțiuni tehnologice prevăzute în 
proiectul de montaj: 

 tehnologia de execuţie a lucrărilor se stabilește pe categorii de operaţii; 

 montarea diferitelor părţi ale construcţiei se face introducând contravântuirile 
prevăzute în proiect, pe măsura montării elementelor de legătură, astfel ca 
partea ridicată să aibă asigurată stabilitatea şi rezistenţa necesară pentru a 
prelua încărcările din timpul montajului; 

 

Figura 40 

 fixarea construcţiei şi executarea îmbinărilor de montaj se fac după 
verificarea poziţiilor - în plan şi elevaţie - a elementelor construcţiei şi a 
corespondenţei acestora cu datele din proiect; 
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Figura 41 

 se interzice forţarea construcţiei (sau a unor elemente componente) prin 
presare, întindere, îndoire, lovire, evitându-se deformarea pieselor şi apariţia 
unor eforturi suplimentare; 

 

Figura 42 

 definitivarea îmbinărilor se face în ordinea din proiectul de montaj; 

 riglele şi fermele se calează şi se centrează, la montaj, prin intermediul 
prinderilor cu găuri ovalizate; 
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Figura 43 

 îmbinările, prevăzute în proiect, pentru realizarea fermelor, se efectuează la 
sol, iar pentru contravântuiri, la poziţie. 

 

Figura 44 

 se evită însumarea abaterilor pentru a nu se depăşi toleranţele admise. 

9.2 VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE 

Prin compararea indicaţiilor din proiectul de execuţie cu caracteristicile tehnice ale 
lucrărilor realizate, echipa de montatori face verificarea calității lucrările executate, 
utilizând corect dispozitivele de măsurare şi control necesare. 

Se realizează astfel: 
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 verificarea poziției în plan și a nivelului feței superioare a fundațiilor (inclusiv 
a șuruburilor de ancoraj sau a golurilor pentru șuruburi) a zonelor de 
rezemare pentru elementele construcției metalice; 

 

A = distanța de la primul 
bulon la fața fundației; 

B = distanța, în diagonală, 
între grupurile de buloane de 
ancoraj al stâlpilor; 

C = distanța dintre axele 
buloanelor; 

D = distanța dintre axele 
cadrelor (travee); 

E = distanța dintre liniile 
exterioare ale structurii 
metalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 

 verificarea formei și a dimensiunilor geometrice ale elementelor de construcții 
din oțel, conform datelor din documentația tehnică; înainte de montaj se 
verifică dacă nu s-au produs deformări ale elementelor, în timpul 
operaţiunilor de transport, manipulare şi depozitare, în cadrul şantierului; 

 

Figura 46 
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 verificarea pieselor și a elementelor de construcţii metalice din punct de 
vedere al aspectului se efectuează bucată cu bucată; se verifică, de 
asemenea, dacă suprafețele de contact sunt curate și marcate. 

 

Figura 47 

 verificarea organelor de asamblare, care vor fi pregătite pentru montaj cu 
puţin înainte de introducerea lor în îmbinare, prin curăţirea cu substanţe 
degresante pentru îndepărtarea unsorii de protecţie şi a murdăriei, precum şi 
prin frecare cu peria din oţel moale, pentru îndepărtarea ruginei superficiale, 
dacă este cazul; 

  

Figura 48 

 verificarea strângerii șuruburilor din grupa 8.8 și 10.9, realizată progresiv, de 
la partea cea mai rigidă a îmbinării către partea cea mai puţin rigidă. Pot fi 
necesare mai multe cicluri de strângere pentru a ajunge la o pretensionare 
uniformă; verificarea îmbinărilor se face pe baza prescripțiilor tehnice legale 
în vigoare. 

 

Figura 49 
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9.3 REMEDIEREA DEFICIENȚELOR CONSTATATE 

În situația în care se constată abateri de la obligațiile de calitate prescrise, se 
intervine imediat pentru remedierea deficienţelor constatate, dacă pentru acestea 
sunt prevăzute soluții în documentația tehnică de execuție sau în prescripțiile 
tehnice. În caz contrar, lucrările pot fi continuate numai după ce proiectantul și-a dat 
avizul în scris, în acest sens, și după executarea tuturor remedierilor, în conformitate 
cu soluțiile pe care le-a indicat. 

Exemple de remediere: 

 

Figura 50 

Dacă apar diferențe de nivel între blocurile fundației, se vor amplasa adaosuri de 
tablă, sub plăcile de bază. 

 

Figura 51 

deteriorată prin curățare, grunduire și vopsire. 

Dacă se realizează operații de sudură în șantier, se va retușa suprafața  
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ANEXA 1 – Capitolul 9 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat: 

 

ENUNȚ 1 În proiectul de montaj sunt precizate: 

a cotele principale ale construcţiei; 

b ordinea în care se face montajul şi se execută îmbinările; 

c termenele de execuție. 

 

ENUNȚ 2 
Pentru ca partea ridicată să aibă asigurată stabilitatea şi rezistenţa necesară se 
introduc: 

a șuruburi suplimentare; 

b contravântuiri; 

c reazeme din țevi pătrate. 

 

ENUNȚ 3 
Verificarea poziției în plan și a nivelului feței superioare a fundațiilor se realizează 
prin măsurarea: 

a distanței, în diagonală, dintre grupurile de buloane de ancoraj al stâlpilor; 

b distanței dintre axele cadrelor (travee); 

c distanței dintre liniile exterioare ale structurii metalice. 

 

ENUNȚ 4 
Verificarea și pregătirea organelor de asamblare pentru montaj, cu puţin înainte de 

introducerea lor în îmbinare, se face prin: 

a 
curăţarea, cu substanţe degresante, pentru îndepărtarea unsorii de protecţie şi a 
murdăriei; 

b spălarea cu jet de apă; 

c frecarea, cu peria din oţel moale, pentru îndepărtarea ruginei superficiale. 

 

ENUNȚ 5 Remedierea deficienţelor constatate se realizează conform: 

a soluțiilor din documentația tehnică de execuție; 

b  prescripțiilor tehnice; 

c soluțiilor pe care le-a indicat proiectantul. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 6 Fixarea construcţiei şi executarea îmbinărilor de montaj se fac: 

a înainte de verificarea poziţiilor în plan şi elevaţia elementelor construcţiei; 

b după verificarea poziţiilor în plan şi elevaţia elementelor construcţiei; 

c concomitent cu verificarea poziţiilor în plan şi elevaţia elementelor construcţiei. 

  

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ENUNȚ 7 
Forţarea construcţiei (sau a unor elemente componente) prin presare, îndoire, 
lovire, determină: 

a deformarea pieselor; 

b îmbinarea fermă a elementelor de construcție; 

c apariţia unor eforturi suplimentare. 

 

ENUNȚ 8 
Verificarea pieselor și a elementelor de construcţii metalice, înainte de montaj, 
vizează:  

a cantitatea livrată; 

b forma și dimensiunile geometrice; 

c aspectul; dacă sunt curate și marcate. 

 

ENUNȚ 9 Verificarea strângerii șuruburilor din grupa 8.8 și 10.9 se face:  

a progresiv;  

b de la partea cea mai rigidă a îmbinării către partea cea mai puţin rigidă; 

c într-un singur ciclu de strângere.  

 

ENUNȚ 10 
Dacă suprafața piesei montate a fost deteriorată în șantier, în urma operației de 
sudură, se remediază prin: 

a înlocuire; 

b curățare; 

c grunduire, vopsire. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos! 

 

ENUNȚ 11 Când trebuie să se efectueze controlul tehnic al calității ? 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 12 Cum realizează echipa de montatori verificarea calității lucrărilor executate? 

..................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 9 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 5) - 8 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (6 - 10) - 6 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (11 – 12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 11 Răspuns /R 11 

 - după fiecare etapă de execuție, dar și la finalul lucrării. 
ENUNȚ 12 Răspuns /R 12  

 prin compararea indicaţiilor din proiectul de execuţie cu caracteristicile 
tehnice ale lucrărilor realizate; 

 utilizând corect dispozitivele de măsurare şi control necesare.  

RECAPITULARE 

Verificarea lucrărilor executate de montatorul de structuri metalice constau în: 

 însușirea tehnologiilor de lucru; 

 verificarea calității lucrărilor executate; 

 remedierea deficiențelor constatate.  

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1 a,b.  8  

2 b  8  

3 a,b, c.  8  

4 a,c  8  

5 a, b, c.  8  

6 a=F; b=A; c=F  6  

7 a=A; b=F; c=A  6  

8 a=F; b=A; c=A  6  

9 a=A; b=A; c=F  6  

10 a=F; b=A; c=A  6  

11 vezi R11  10  

12 vezi R12  10  

OFICIU   10  

total   100  
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CAPITOLUL 10 

ÎNTREȚINEREA MATERIALELOR ŞI A STRUCTURILOR 

METALICE / FAŢADELOR / PEREŢILOR-CORTINĂ 

10.1 ROLUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE 

Întreţinerea materialelor şi a lucrărilor din structuri metalice are scopul de a menţine 
construcţia în stare corespunzătoare necesităţilor de exploatare. Controlul periodic al 
lucrării va permite identificarea deteriorărilor şi a cauzelor care le pot determina. În 
acest sens, se verifică atent îmbinările şi prinderile principale, care se pot slăbi şi 
deteriora prin acţiunea sarcinilor dinamice. Întreţinerea organizată trebuie să vizeze 
toate aspectele legate de buna comportare a construcţiei; defecte care aparent sunt 
de mică importanţă pot determina deteriorări grave ale construcţiei. Astfel, oscilaţiile 
anormale, vibraţiile, provoacă în timp obosirea materialului şi ruperi casante. De 
asemenea, unele infiltraţii prelungite de apă duc la coroziunea elementelor metalice. 

10.2 TIPURI DE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE 

Lucrările de întreţinere trebuie să fie de mică amploare, menite să prevină apariţia de 
defecte sau să le remedieze din stadiul iniţial. Acestea pot fi planificate, însoţite de 
controlul periodic, sau întâmplătoare, în urma semnalării unor nereguli ale 
construcţiei.  

Exemple de lucrări periodice sunt:  

 Strângerea șuruburilor folosite la: 

 îmbinările structurii metalice; 

 îmbinarea stâlpilor de fundații; 

 fixarea contravântuirilor; a contravântuirilor reglabile, dispuse în plan 
vertical și orizontal; 

Se recomandă să se folosească cheia dinamometrică, în operația de stângere a 
șuruburilor. 

 curățarea structurilor metalice de pulberi depuse, curățarea petelor de 
produse petroliere. Agentul de curăţare trebuie să fie diluat înaitea folosirii, 
să aibă o valoare a pH-ului cuprins între 5-9 și să nu conţină clor activ; 

 verificarea stratului de acoperire (a vopsitoriei), pentru a observa dacă 
sunt zone unde aceasta a fost lovită, zgâriată, sau îndepărtată. În situațiile 
prezentate, aceste zone vor fi curățate, se aplică un strat de grund, apoi 
suprafețele sunt vopsite în culoarea initială.  

La anumite intervale de timp se realizează vopsirea tuturor elementelor construcţiei. 

 verificarea şi rectificarea şinelor căilor grinzilor de rulare, la intervale de 6-
12 luni, pentru a asigura o bună funcţionare a podurilor rulante. 

În afara verificărilor periodice, se vor executa verificări suplimentare ori de câte ori 
vor surveni solicitări mecanice, fizice şi chimice care depăşesc limitele considerate 
normale sau când apar defecţiuni vizibile.  

Ca lucrări suplimentare pot fi enumerate: 
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 înlocuirea unor nituri care s-au slăbit/ s-au rupt; 

 repararea sudurilor crăpate;  

 vopsirea unor părţi din construcţie, unde se constată coroziuni accentuate; 

 înlocuirea unor căi de rulare defecte. 

La nivelul structurii de rezistență a podurilor de şosea, de cale ferată, este 
obligatorie ritmicitatea intervențiilor, cu lucrări de întretinere, menținute pe toată 
durata de exploatare normată a podurilor. Lipsa acestor lucrări sau aplicarea lor fără 
ritmicitate, conduc , în timp, la cumularea de efecte nedorite. Procesele de degradare 
devin uneori atât de grave, încât pot impune lucrări de reparații capitale. 

 

Figura 52 

Sunt obligatorii, de asemenea, reparațiile și asistența tehnică periodică a podurilor 
rulante , atât pentru partea electrică, cât și pentru partea mecanică. 

Întreținerea podurilor rulante se referă la: 

 inspecții periodice; 

 programe de întreținere preventivă; 

 reparații electrice/mecanice; 

 înlocuirea componentelor uzate/stricate. 
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Figura 53 

Uneori, fatadele și pereţii-cortină, indiferent de configurația geamurilor, pot avea mici 
defecte, ce apar după o perioadă de timp, în funcție de condițiile atmosferice. De 
aceea, se realizează periodic lucrări de întreținere și spălare a acestora. Elementele 
exterioare din aluminiu - montanți, capacele preosare și suprafețele vitrate se spală 
cu soluții speciale, pentru redarea luciului și totodată pentru a nu permite apei să 
rămână pe suprafețele plane (apa formează picături care se evaporă repede). 

 

Figura 54 

O dată la 10 - 15 ani, pereții-cortină necesită schimbarea garniturilor presoare 
și/sau ungerea acestora cu soluții speciale.  
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ANEXA 1 – Capitolul 10 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare enunț prezentat! 

 

ENUNȚ 1 Controlul periodic al lucrării va permite: 

a constatarea deteriorărilor; 

b identificarea cauzelor care au determinat anumite deteriorări; 

c identificarea metodelor de remediere. 

 

ENUNȚ 2 Întreţinerea organizată trebuie să vizeze:  

a aspectele reclamate de beneficiar; 

b toate aspectele legate de buna comportare a construcţiei; 

c deteriorările evidente. 

 

ENUNȚ 3 Prin curățarea structurilor metalice, cu agent special de curăţare, se îndepărtează:  

a pulberile depuse; 

b rugina; 

c petele de produse petroliere. 

 

ENUNȚ 4 Agentul de curăţare trebuie: 

a să aibă o valoare a pH-ului cuprins între 4-11; 

b să fie diluat înaitea folosirii; 

c  să nu conţină clor activ. 

 

ENUNȚ 5 
Pereții-cortină necesită schimbarea garniturilor presoare sau ugerea acestora cu 
soluții speciale: 

a la 3 ani de la darea în folosință; 

b la 5 ani de la darea în folosință; 

c la 10 ani de la darea în folosință. 

 

PARTEA B Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 6 Care este rolul lucrărilor de întreţinere a structurilor metalice? 

.......................................................................................................................,............ 

ENUNȚ 7 
Ce lucrări periodice de întreținere cunoașteți ? 
(precizați minim 3 tipuri de lucrări) 

.................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 Când se execută verificările suplimentare ale structurii metalice?  

.................................................................................................................................... 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ENUNȚ 9 
Ce lucrări suplimentare de întreținere a structurii metalice cunoașteți? (precizați minim 3 

tipuri de lucrări) 

.................................................................................................................................. 

ENUNȚ 10 
De ce elementele exterioare din aluminiu și suprafețele vitrate ale pereților-cortină se 
spală cu soluții speciale ? 

................................................................................................................................. 
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ANEXA 2 – Capitolul 10 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 5) - 8 puncte pentru alegerea răspunsului corect 

ENUNȚ (6 - 10) - 10 puncte pentru rezolvarea corectă a aplicației 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 6 Răspuns /R 6 

Întreţinerea lucrărilor din structuri metaliceare scopul de a menţine construcţia în 
stare corespunzătoare necesităţilor de exploatare. 

ENUNȚ 7 Răspuns /R 7 

 strângerea șuruburilor; 

 curățarea structurilor metalice; 

 verificarea stratului de acoperire; 

 rectificarea şinelor căilor grinzilor de rulare a podurilor rulante.  
ENUNȚ 8 Răspuns /R 8 

 ori de câte ori vor surveni solicitări mecanice, fizice şi chimice, care 
depăşesc limitele considerate normale; 

  când apar defecţiuni vizibile. 
ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

 înlocuirea unor nituri care s-au slăbit/ s-au rupt; 

 repararea sudurilor crăpate;  

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. Item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj 

dat 

1 a,b  8  

2 b  8  

3 a, c  8  

4 b, c  8  

5 c  8  

6 Vezi R 6  10  

7 Vezi R 7  10  

8 Vezi R 8  10  

9 Vezi R 9  10  

10 Vezi R 10  10  

OFICIU   10  

Total   100  
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 vopsirea unor părţi din construcţie, unde se constată coroziuni 
accentuate; 

 înlocuirea unor căi de rulare defecte.  

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

 pentru redarea luciului; 

  pentru a nu permite apei să rămână pe suprafețele plane.  

RECAPITULARE 

Rolul lucrărilor de întreţinere a materialelor și a structurilor 
metalice/fațadelor/pereților-cortină este de a menţine construcţia în stare 
corespunzătoare necesităţilor de exploatare. 

Tipuri de lucrări de întreţinere: 

a. Lucrări periodice, planificate: 

 strângerea șuruburilor; 

 curățarea structurilor metalice; 

  verificarea stratului de acoperire 

 verificarea şi rectificarea şinelor căilor grinzilor de rulare 
b.  Verificări suplimentare, ori de câte ori vor surveni solicitări mecanice, 

fizice şi chimice care depăşesc limitele considerate normale sau când 
apar defecţiuni vizibile.  

 înlocuirea unor nituri care s-au slăbit/ s-au rupt; 

 repararea sudurilor crăpate;  

 vopsirea unor părţi din construcţie, unde se constată coroziuni 
accentuate; 

 înlocuirea unor căi de rulare defecte. 
  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
3

4
/1

8
2
 

CAPITOLUL 11 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MONTARE A ELEMENTELOR 

DE STRUCTURI METALICE PE TIMP NEFAVORABIL 

11.1 FACTORII DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ 

Factorii de risc se referă la circumstanţele imprevizibile legate de locul de muncă, 
care pot avea efecte negative asupra sănătăţii. Evaluarea riscurilor la locul de muncă 
nu este doar o cerinţă legală, ci şi un instrument important de management al 
securităţii şi sănătăţii angajaţilor pe termen lung. 

Riscurile pot fi generate de: 

1. factori fizici: 

a. temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp, la 
lucrările în aer liber; 

b. intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber; 

c. zgomot peste limita maximă admisă, cauzat de funcţionarea utilajelor 
de construcţii; 

d. lucrul cu substanţe toxice; 

e. existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la transportulcimentului şi 
al varului, la efectarea curăţeniei etc.; 

f. contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi, din cauza igienei 
insuficiente la locul de muncă; 

g. condiţii obositoare de lucru. 

2. factori umani: 

a. relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie, 
violenţă, hărţuire, discriminare). 

Riscurile generate de factorii fizici la care sunt expuşi confecţionerii-montatori de 
structuri metalice pentru construcţii şi montatorii de faţade şi pereţi-cortină sunt: 

 expunere la temperaturi scăzute; 

 expunere la temperaturiridicate ; 

 desfăşurarea activităţii pe timp de ploaie, vânt puternic; 

 activităţi în poziţii obositoare sau care determină instalarea durerii; 

 lucru la înălțime, în poziţii staţionare, stat în picioare excesiv; 

 mişcări repetitive cu braţele; 

 pericol de incendiu sau explozie la operaţiunile de sudare şi tăiere termică a 
metalelor.  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
3

5
/1

8
2
 

11.2 EXECUTAREA PE TIMP FRIGUROS P LUCRĂRILOR DE CONFECŢIONARE / 

MONTARE A STRUCTURILOR METALICE / FAŢADELOR / PEREŢILOR-CORTINĂ 

Extinderea executării lucrărilor de confecţionare/montare a structurilor 
metalice/faţadelor/pereţilor-cortină pe tot parcursul anului solicită organizarea 
distinctă a lucrărilor pe timp friguros. Sunt considerate “zile friguroase”, zilele în care 
temperatura aerului, măsurată la ora 7 dimineaţa, în aer liber, la umbră, la înalţimea 
de 2 metri de la sol şi la distanţa de 5 metri de orice obiect de construcţii, este mai 
mică de 5oC. 

 

Figura 55 

Pentru a-şi desfaşura activitatea în aceste condiţii, muncitorii trebuie să ia anumite 
măsuri: 

1. de organizare a lucrărilor pe timp friguros; 

2. de protecţie specială.  

 

Figura 56 

 

Soluţii organizatorice: 

 eşalonarea lucrărilor în aşa fel încât activităţile la înălţime, în aer liber, să se 
desfăşoare în perioadele favorabile de timp, fără vânt puternic şi fără 
temperaturi scăzute sau ridicate; 

 curăţirea zăpezii şi a gheţii de pe drumurile de acces, scări, platforme de 
lucru, streaşini şi acoperişuri; 

 îngrădirea locurilor periculoase; 
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 presărarea materialelor antiderapante etc. 

 Măsuri speciale de protecţie: 

 folosirea unui echipament individual de lucru 
călduros; 

 beneficierea de scurte pauze, petrecute în 
spaţii încălzite; 

 consumarea de ceaiuri fierbinţi. 
 

Figura 57 

11.3 EXECUTAREA ÎN CONDIŢII DE EXPUNERE LA TEMPERATURI RIDICATE A 

LUCRĂRILOR DE CONFECŢIONARE / MONTARE A STRUCTURILOR METALICE / 

FAŢADELOR / PEREŢILOR-CORTINĂ 

Din cauza expunerii prelungite la temperaturi mari, extreme, în condiţiile continuării 
activităţilor fizice foarte intense, corpul uman îşi pierde capacitatea de termoliză, 
necesară pentru scăderea temperaturii corporale. Aceasta creşte foarte mult şi duce 
la afectarea organelor vitale. 

Prin temperatură ridicată extremă se înţelege temperatura aerului în exterior de 
peste +37°C, sau atunci când, corelată cu condiţii de umiditate mare, poate fi 
echivalată cu acest nivel. 

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, muncitorii îşi vor lua următoarele 
măsuri: 

 reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 

 alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite, 
cu ventilaţie (curenţi de aer); 

 consumarea de apă minerală în cantitate suficientă (câte 2-4 litri / 
persoană /schimb); 

 folosirea unui echipament individual de protecţie corespunzător (haine 
subţiri, de bumbac, ochelari, cască etc.). 

11.4 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE TIMP DE VÂNT ŞI PLOAIE 

Lucrările de montaj se realizează cu mare dificultate în cazul unor fenomene 
meteorologice nevavorabile, cum ar fi ploaia sau vântul. În aceste cazuri, activitatea 
confecţionerilor-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi a montatorilor de 
faţade şi pereţi-cortină va trebui să respecte următoarele măsuri: 

a. amenajarea locală a unor fronturi de lucru acoperite cu prelată 
protectoare; 

b. utilizarea unor echipamente individuale de protecţie (pelerine, cizme 
de cauciuc; cască etc); 

c. utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă, în cazul folosirii de 
schele, scări, în timpul lucrului. 

Activitatea poate astfel să continue, atunci când termenele de finalizare a lucrării, 
prevăzute în contract, impun acest lucru.  
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ANEXA 1 – Capitolul 11 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru enunțul prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 
Riscurile la locul de muncă ale constructorului montator, generate de factori fizici, 

sunt: 

a expunere la temperaturi scăzute/ridicate; 

b lipsa de cooperare în muncă; 

c desfăşurarea activităţii pe timp de ploaie, vânt puternic. 

 

ENUNȚ 2 
Confecţionerii-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi montatorii de 

faţade şi pereţi-cortină vor lua următoarele măsuri pe timp cu vânt /ploaie: 

a amenajarea locală a unor fronturi de lucru acoperite cu prelată protectoare; 

b procurarea de umbrele de ploaie; 

c 
folosirea unor echipamente individuale de protecţie (pelerine, cizme de cauciuc; cască 
etc). 

 

ENUNȚ 3 

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, confecţionerii-montatori de structuri 

metalice pentru construcţii şi montatorii de faţade şi pereţi-cortină vor lua 

următoarele măsuri: 

a reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 

b consumarea de apă minerală în cantitate suficientă; 

c purtarea echipamentului individual de protecţie. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 4 Factorii fizici se referă la: 

a temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp, la lucrări în aer liber; 

b zgomot peste limita maximă admisă, datorat funcţionării utilajelor de construcţii; 

c relaţii de muncă necorespunzătoare. 

 

ENUNȚ 5 
Soluţiile organizatorice necesare pentru continuarea activităţii la temperaturi 

scăzute presupun: 

a 
eşalonarea lucrărilor în aşa fel încât activităţile să se desfăşoare în perioadele favorabile 

de timp; 

b încetarea lucrului; 

c 
curaţirea zăpezii şi gheţii de pe drumurile de acces, scări, platforme de lucru, streaşini şi 

acoperişuri. 

 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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ENUNȚ 6 Măsurile speciale de protecţie se referă la: 

a folosirea unui echipament individual de lucru călduros; 

b beneficierea de scurte pauze, petrecute în spaţii încălzite 

c mutarea frontului de lucru. 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 7 Care sunt factorii de risc proprii mediului de muncă? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 Specificaţi condiţiile meteorologice tipice „zilelor friguroase”. 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 9 Precizaţi ce se înţelege prin temperatură ridicată extremă. 

...................................................................................................................................... 
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ANEXA 2 – Capitolul 11 

 

PUNCTAJ:  
ENUNȚ (1 - 3 ) - 10 puncte/per enunț. 
ENUNȚ (4 - 6) – 5 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 
ENUNȚ (7 – 9) – 15 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 
Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 7 Răspuns /R 7 

factori fizici şi factori umani 

ENUNȚ 8 Răspuns /R 8 

Sunt considerate “zile friguroase”, zilele în care temperatura aerului, măsurată la ora 
7 dimineaţa, în aer liber, la înălţimea de 2 metri de la sol şi la distanţă de 5 metrii de 
orice obiect de construcţii, este mai mică de 5oC. 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

Prin temperatură ridicată extremă se înţelege temperatura aerului în exterior de 
peste +37°C, sau atunci când, corelată cu condiţii de umiditate mare, poate fi 
echivalată cu acest nivel. 

RECAPITULARE 

Lucrările de montare a elementelor de structuri metalice pe timp nefavorabil au în 
vedere: 

 Executarea lucrărilor de confecţionare/montare a structurilor 
metalice/faţadelor/pereţilor-cortină, pe timp friguros; 

 Executarea lucrărilor de confecţionare/montare a structurilor 
metalice/faţadelor/pereţilor-cortină, în condiţii de expunere la temperaturi 
ridicate; 

 Desfăşurarea activităţii pe timp de vânt şi ploaie.  

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. Item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1 a, c.  10  

2 a, c.  10  

3 a, b, c.  10  

4 a =A; b =A; c =F.  5  

5 a =A; b =F; c =A.  5  

6 a =A; b =A; c =F.  5  

7 vezi R10  15  

8 vezi R11  15  

9 vezi R 12  15  

OFICIU   10  

Total   100  
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CAPITOLUL 12 

NORMELE DE SSM-SU PENTRU LUCRĂRILE DE 

CONFECŢIONARE / MONTARE A STRUCTURILOR METALICE / 

FAŢADELOR / PEREŢILOR-CORTINĂ 
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări care cuprind prevederi 
minimal obligatorii pentru desfăşurarea în bune condiţii a principalelor activităţi. 
Acestea au valabilitate naţională, indiferent de forma de organizare sau proprietate în 
care se desfăşoară activitatea. 

12.1 CUNOAŞTEREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

Confecţionerii-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi montatorii de 
faţade şi pereţi cortină trebuie să-şi însușească normele de sănătate şi securitate 
în muncă astfel: 

 pe baza informaţiilor primite în cadrul instructajelor specifice (instructaj 
introductiv la începerea activităţii, instructaje periodice); 

 în corelaţie cu specificul lucrărilor de executat şi particularităţile locului de 
muncă; 

 având în vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor; 

 urmărind semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 
sectorul de activitate, în mod permanent (panouri, culori de securitate, 
etichete) sau ocazional (semnale luminoase, acustice, comunicarea verbală 
pentru atenţionare, evacuare de urgenţă etc.). 

Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate 
permanent, pe întreaga derulare a activităţilor, cu stricteţe, pentru asigurarea 
securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă. 

12.2 UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE 

Pe parcursul activității, confecţionerii-montatori de structuri metalice pentru construcţii 
şi montatorii de faţade şi pereţi-cortină vor purta, după caz, echipamentul individual 
de lucru (salopetă, şapcă, tricou, pelerină) și echipament individual de protecţie. 

Echipamentul trebuie să includă: 

 căşti de protecţie; 

 hamuri de protecţie; 

 plase de protecţie, folosite când 
este necesar, conform reglementărilor 
locale, când acestea sunt menţionate în 
declaraţia privitoare la metodele de montaj 
recomandate; 

 echipament de protecţie a ochilor şi 
a feţei; 
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 echipament de protecţie pentru mâini (mănuşi); 

 încălţăminte de protecţie; 

 îmbrăcăminte pentru condiţii meteo nefavorabile; 

 echipament de protecţie împotriva zgomotului; 

 echipament de protecţie a respiraţiei. 

Echipamentul este utilizat: 

 în corelaţie cu specificul locului de muncă şi cu riscurile potenţiale; 

  în scopul pentru care a fost primit; 

  în conformitate cu prevederile producătorului; 

  conform procedurii specifice de la locul de muncă. 
Echipamentul, purtat în mod corespunzător, ajută la evitarea sau atenuarea unor 
potenţiale accidente de muncă: 

a. prinderea, strivirea membrelor superioare, la manipularea materialelor 
de construcţii sau la deservirea echipamentelor de muncă; 

b. lovirea cauzată de vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se 
deplasează sau execută manevre în şantier; 

c. căderea liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la 
înalţime; 

d. căderea de la înălţime – ex de pe scară, schelă etc.; 

e. pericol de lovire, tăiere, înţepare a membrelor superioare şi inferioare, 
la contactul cu suprafeţe periculoase; 

f. proiectarea de particule străine, periculoase, în ochi; 

g. electrocutarea prin atingere directă, indirectă - ex: la legarea 
cofretului, în lucrul cu echipamente electrice defecte etc. 
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12.3 REGULI DE PROTECŢIE SPECIFICE OCUPAŢIEI DE CONFECŢIONER-

MONTATOR DE STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCŢII 

1. Montatorul în construcţii care lucrează la maşina de găurit trebuie să 
respecte strict anumite reguli de securitate: 

 să aibă îmbrăcămintea strânsă pe corp; 

 să poarte părul strâns şi acoperit; 

 să îndepărteze aşchiile numai cu perii sau cârlige; 

 să folosească plase de protecţie la găurirea metalelor fragile, deoarece 
rezultă aşchii fierbinţi care pot provoca arsuri. 

2. Operaţiunile de sudare şi tăiere termică a metalelor se execută în 
spaţii special amenajate. Lucrările de sudare în locuri cu pericol de 
incendiu sau explozie, se vor executa numai pe baza unui permis de 
lucru cu foc, care va cuprinde, în afara regulilor generale de prevenire a 
incendiilor, reguli specifice locului respectiv. Înainte de începerea 
lucrărilor de sudare şi tăiere termică, se vor îndepărta materialele 
combustibile transportabile, la o distanţă de cel puţin 10 m de la punctul 
de lucru. Această distanţă va fi de 20 de m în cazul lucrărilor de sudură 
sau tăiere termică cu jet de plasmă. Materialele care nu pot fi deplasate, 
ca şi elementele de construcţie combustibile, vor fi umezite cu apă sau 
protejate cu panouri metalice ori cu plăci de azbest, pentru a fi ferite de 
acţiunea scânteilor, flăcărilor sau particulelor de metal incandescent.  

Lucrătorul care execută operaţia de sudare sau tăiere termică trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

 folosește echipamentul de protecție specific ( cască, ochelari, șorț de piele, 
mănuși de piele etc); 

 curăţă, în prealabil, de urme de uleiuri, vopsele, resturi de bumbac, câlţi etc. 
piesele şi instalaţiile la care urmează să execute sudarea; 

 înconjoară locurile (unde se sudează, se taie cu flacară oxiacetilenică sau 
electric), cu paravane de protecţie din material rezistent la foc, de înălţime 
minimă 2 m, având pereţi până la nivelul podelei; 

 amenajează o ventilaţie sub forma unei aspiraţii laterale, pentru a preveni o 
creştere prea mare a temperaturii aerului în zona de lucru şi pentru a evacua 
gazele care se formează la sudare; 

 verifică întreaga aparatură, înaintea începerii lucrărilor de sudare, pentru 
constatarea/remedierea defecţiunilor; 

 controlează cu atenţie locul de muncă, după terminarea lucrărilor de sudare 
sau de tăiere termică, în vederea înlăturării oricăror eventuale surse de 
incendiu; 

 închide robinetele de alimentare la terminarea operaţiunilor de sudare, când 
se folosesc gaze; demontează reductoarele de presiune, iar acolo unde 
alimentarea cu gaze se face de la recipienţi, acoperă ventilele acestora cu 
capace de protecţie.  
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ATENŢIE! 

Este interzisă executarea simultană a lucrărilor de sudare electrică şi de 
tăiere sau de sudare cu flacără oxiacetilenică! 

3. Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost 
amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric, astfel încât 
să prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor. Accesul la şi de la locurile 
de muncă amplasate la înălţime trebuie asigurat împotriva căderii în gol. 

Recomandări pentru folosirea scărilor şi autoscărilor: 

 utilizarea scărilor din lemn este permisă la o sarcină maximă de 1,5 kN 
(100 kg) şi numai de către un singur lucrător; 

 lungimea maximă a unei scări din lemn cu trepte late, nu trebuie să 
depăşească 5m, dacă este folosită ca suport al locului de muncă pentru 
lucrător; 

 lungimea scării trebuie să permită lucrul de pe o treaptă aflată la o 
distanţă minimă de 1m faţă de capătul superior al scării; 

 se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie. 
Cale de acces improvizată pentru 

lucru la înălţime 

 

 

Utilaj specializat pentru lucru și acces la înalțime 

 

 
Figura 58 

12.4 PREVEDERILE LEGALE REFERITOARE LA SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

În caz de incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ, sunt 
respectate prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă, conform cerinţelor 
formulate în instructajele specifice. 

Împrejurări cauzatoare de incendii 

FOCUL DESCHIS a. distrugerea prin foc a deșeurilor din 
perimetrul de lucru; 

b. aprinderea deşeurilor pe timp de vânt;  

c. amplasarea gunoaielor ce urmează a fi 
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INSTALAŢII 
ELECTRICE DEFECTE 
SAU IMPROVIZATE 

a. folosirea conductorilor sau cablurilor 
electrice defecte; 

b. folosirea conductorilor sau cablurilor 
electrice neizolate corespunzător faţă de 
materiale combustibile;  

c. suprasolicitarea instalaţiilor electrice, prin 
folosirea de consumatori cu putere ce 
depăşeşte puterea nominală stabilită 
pentru reţelele respective; 

d. existenţa unor instalaţii electrice 
îmbătrânite sau cu improvizaţii, executate 
de persoane neautorizate;  

e. înlocuirea siguranţelor fuzibile originale 
cu altele supradimensionate şi 
improvizate;  

f. nesupravegherea aparatelor electrice 
aflate sub tensiune sau amplasarea 
acestora în apropierea materialelor 
combustibile. 

ATENŢIE! 

Incendiile provocate de instalaţiile electrice se soldează cu pierderi materiale 
costisitoare şi de multe ori cu victime omeneşti. 

FUMATUL ÎN LOCURI 
CU PERICOL DE 
INCENDIU 

a. Fumatul în magazii, depozite; 

b. fumatul fără respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor; 

c. ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la 
întâmplare pe materiale combustibile. 

 

Intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară astfel: 

 conform responsabilităţilor precizate în planul de acţiune în situaţii de 
urgenţă; 

 prin modalităţi adecvate, în funcţie de situaţia concretă şi de tipul de accident 
produs: stingerea incendiului, anunţarea telefonică a serviciului de urgenţă, 
îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru 
eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, anunţarea operativă a 
persoanelor abilitate; 

distruse prin ardere, în apropierea unor 
amenajări ori construcţii confecționate din 
materiale combustibile;  

d. nerespectarea cerinţelor de siguranţă la 
foc, la executarea lucrărilor cu foc 
deschis: 

e. sudarea și tăierea termică a metalelor. 
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 conform procedurilor interne ale companiei, evitându-se agravarea situaţiei 
deja create şi accidentarea altor persoane; 

 acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de solicitări. 

În şantier trebuie să existe suficiente extinctoare de incendiu, plasate în poziţii 
strategice, iar personalul trebuie să fie familiarizat cu modul corect de utilizare a 
acestora. 

Cel puţin o persoană, prezentă în şantier, trebuie să fie instruită pentru a acorda 
primul ajutor, pentru a interveni rapid, corect şi/sau pentru a alerta serviciile de 
specialitate. Trebuie făcută o înţelegere cu serviciile de urgenţă locale, pentru ca, în 
caz de nevoie, să ajungă în şantier fără întârziere. 

ATENŢIE! 

Adresa şi numerele de telefon ale serviciului local de urgenţă trebuie afişate 
la vedere, în şantier. 

 

12.5 REGULI DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care 
au ca scop menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca 
şi reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător 
şi a surselor de poluare. 

Confecţionerii-montatori de structuri metalice trebuie să-şi însușească normele de 
protecţie a mediului: 

 pe baza informaţiilor primite în cadrul instructajelor specifice; 

 în corelaţie cu specificul sectorului de activitate; 

 având în vedere particularităţile locului de muncă şi ale zonei geografice 
(relief, ape, ecosisteme) . 

Confecţionerii-montatori de structuri metalice au în vedere limitarea consumului de 
energie electrică si apă: 

 deconectează aparatele electrice când acestea nu sunt folosite; 

 raţionalizează cu discernământ cantitatea de apă folosită.  

Trebuie, de asemenea, să acţioneze pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de 
infestare a mediului, cum ar fi:  

 deversări de substanţe toxice,  

 acumularea şi abandonarea de deşeuri care conduc la poluarea apei, 
aerului, solului,  

 spargerea unor conducte de combustibili,  

 acţiuni care conduc la degradarea biodiversităţii. 

De aceea, deşeurile rezultate din activitate (resturi de tablă, moloz, bucăţi de lemn, 
gunoi menajer, substanţe chimice etc.) sunt gestionate conform cerinţelor cuprinse în 
procedurile de mediu ale companiei, utilizând echipamentele special destinate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu_%C3%AEnconjur%C4%83tor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
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Cerinţele privind gestionarea deşeurilor sunt: 

 colectarea zilnică din spaţiile de lucru; 

 depozitarea în spaţii special amenajate; 

 separarea pe categorii; 

 folosirea echipamentelor pentru deşeuri: tomberoane, pubele, containere 
pentru moloz, toalete ecologice etc. 

Este recomandat ca în şantier să existe un loc pentru servit masa şi un adăpost, 
unde muncitorii să intre în timpul pauzelor, pe vreme meteo nefavorabilă. Aceste 
spaţii trebuie să corespundă şantierului, numărului de muncitori şi perioadei în care 
se desfăşoară lucrările şitrebuie să asigure: 

 toaletă; 

 posibilitate de spălare; 

 posibilitate de uscare a hainelor; 

 apă caldă şi condiţii de încălzire a alimentelor; 

 depozit pentru echipamentul de protecţie. 
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ANEXA 1 – Capitolul 12 

GRILA DE EVALUARE 

PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru enunțul prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 
Confecţionerii-montatori de structuri metalice trebuie să-și însuşească normele de 
sănătate şi securitate în muncă: 

a pe baza informaţiilor primite în cadrul instructajelor specifice; 

b din discuţiile cu colegii; 

c 
urmărind semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în sectorul de 

activitate. 

 

ENUNȚ 2 
Echipamentul de protecție purtat în mod corespunzător ajută la evitarea sau 
atenuarea următoarelor accidente de muncă: 

a 
prinderea, strivirea membrelor superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau 

la deservirea echipamentelor de muncă 

b căderea de la înălţime; 

c electrocutare la lucrul cu echipamente electrice defecte. 

 

ENUNȚ 3 
Lucrătorul care execută operaţia de sudare sau tăiere termică trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

a curăţă piesele şi instalaţiile la care urmează să execute sudarea; 

b închide robinetele de alimentare, la terminarea operaţiunilor de sudare. 

c amenajează o ventilaţie sub forma unei aspiraţii laterale; 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 4 Instalații electrice defecte sau improvizate înseamnă: 

a utilizarea în șantier a oricărui dispozitiv electric considerat util; 

b folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte; 

c 
existenţa unor instalaţii electrice, îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de persoane 
neautorizate. 

 

ENUNȚ 5 
Constructorul montator realizează limitarea consumului de energie electrică şi apă 

astfel: 

a deconectează aparatele electrice când acestea nu sunt folosite; 

b foloseşte apă /curent electric continuu; 

c raționalizează cu discernământ cantitatea de apă folosită. 

 

ENUNȚ 6 Cerinţele privind gestionarea deşeurilor sunt: 

a colectarea zilnică din spaţiile de lucru; 

http://www.vova.ro/wp-content/uploads/2010/10/management1.jpg
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b atenţionarea personalului de serviciu; 

c depozitarea în spaţii special amenajate; 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 7 Ce sunt normele specifice de securitate a muncii ? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 8 Când trebuie să se aplice normele de sănătate şi securitate în muncă ? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 9 În ce condiţii este permis lucrul la înălţime ? 

...................................................................................................................................... 

ENUNȚ 10 
Când trebuie să fie respectate prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 

? 

...................................................................................................................................... 

ENUNȚ 11 Enumerați trei împrejurări cauzatoare de incendii. 

...................................................................................................................................... 

ENUNȚ 12 Precizați ce se înțelege prin protecția mediului. 
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ANEXA 2 – Capitolul 12 

 

PUNCTAJ:  

ENUNȚ (1 - 3) - 7 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (4 -6) – 3 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (7 –12) – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 7 Răspuns /R 7 

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări care cuprind prevederi 
minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activități, în condiţii de securitate 
a muncii. 

ENUNȚ 8 Răspuns /R 8 

permanent, pe întreaga derulare a activităţilor. 

ENUNȚ 9 Răspuns /R 9 

este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere 
tehnic şi organizatoric, astfel încât să prevină căderea de la înălţime a lucrătorilor. 

ENUNȚ 10 Răspuns /R 10 

în caz de incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ 

ENUNȚ 11 Răspuns /R 11 

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ 

nr. Item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1  a, c.  7  

2 a, b, c.  7  

3 a, b, c.  7  

4 a =F; b =A; c =A.  3  

5 a =A; b =F; c =A.  3  

6 a =A; b =F; c =A.  3  

7 vezi R7  10  

8 vezi R8  10  

9 vezi R 9  10  

10 vezi R 10  10  

11 vezi R 11  10  

12 vezi R 12  10  

OFICIU   10  

Total   100  
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 executarea lucrărilor cu foc deschis; 

 folosirea unor instalaţii electrice defecte sau improvizate; 

 fumatul în alte spaţii decât cele special amenajate. 
ENUNȚ 12 Răspuns /R 12 

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acţiunilor care 
au ca scop menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca 
şi reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător 
şi a surselor de poluare. 

RECAPITULARE 

Normele de SSM-SU se referă la: 

 cunoaşterea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

 utilizarea echipamentului de protecţie; 

 aplicarea regulilor de protecţie specifice ocupaţiei de confecţioner-montator 
de structuri metalice pentru construcţii; 

 respectarea prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă; 

 respectarea regulilor de protecţie a mediului. 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu_%C3%AEnconjur%C4%83tor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
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CAPITOLUL 13 

TEST DE EVALUARE 
PARTEA A Încercuiţi răspunsul corect pentru enunțul prezentat ! 

 

ENUNȚ 1 Învăţarea continuă se desfăşoară: 

a în cadrul sistemelor tradiționale de educație și formare; 

b atât în cadrul sistemelor tradiționale de educație și formare, cât și în afara lor; 

c în afara sistemului de învăţământ. 

 

ENUNȚ 2 Competența în tehnologie este determinată de: 

a 
cunoştinţe solide de numerație, măsuri, structuri, operații de bază și prezentări 
matematice de bază, o înțelegere a conceptelor și termenilor matematici; 

b capacitatea de a utiliza instrumente și mașini tehnologice,  

c capacitatea de a valorifica date știintifice. 

 

ENUNȚ 3 Lucrul în echipă înseamnă: 

a să lucrezi alături de ceilalti și să îi încurajezi pe ceilalți membri ai echipei; 

b să contribui cu idei și să fii bun conducător; 

c să îţi asumi responsabilități și să le duci la bun sfârșit; 

 

ENUNȚ 4 Suma unghiurilor interne într-un triunghi este de: 

a 90º 

b 180° 

c 360° 

 

ENUNȚ 5 Latura hexagonului este egală cu: 

a raza cercului circumscris; 

b raza cercului înscris; 

c diagonala hexagonului. 

 

ENUNȚ 6 Arcul de cerc este: 

a o porțiune din lungimea cercului; 

b egal cu raza cercului; 

c egal cu diametrul cercului înmulțit cu 3,14. 

 

ENUNȚ 7 Orice triunghi are înălţimea perpendiculară: 

a pe o latură; 

b pe latura care este bază; 

c în mijlocul laturii de bază. 

 

ENUNȚ8 
Şuruburile care se utilizează pentru fixarea elementelor de construcţii în beton de 
calitate- minim B16- sau în piatră sunt: 

a şuruburi cu cap hexagonal parţial filetat; 

b şuruburi tip conexpand ; 

c şuruburi cu cap hexagonal total filetat. 

 

ENUNȚ 9 Instrumentele pentru trasarea unghiurilor sunt: 

a echerul raportor 

b marcatorul cu fir cretat 
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c vinclul cu talpă 

 

ENUNȚ 10 Dispozitivele magnetice sunt folosite: 

a pe tot parcursul procesului tehnologic; 

b la poziţionarea şi fixarea corectă a pieselor fieroase rotunde şi plate; 

c înainte de sudare şi trasare. 

 

ENUNȚ 11 
Confecţionerii-montatori de structuri metalice pentru construcţii şi montatorii de 
faţade şi pereţi-cortină trebuie să respecte cerinţele specifice şantierului, privind: 

a descărcarea; depozitarea; 

b politica de management al deşeurilor; 

c repararea sculelor/dispozitivelor. 

 

ENUNȚ 12 
În realizarea corectă a oparației tehnologice de trasare se respectă următoarele 
etape: 

a 
se citește desenul de execuţie al piesei; se stabilește ordinea de executare a trasării 
pieselor; 

b se conturează piesa, după desen, șablon sau model;  

c se verifică conformitatea cu desenul de execuție. 

 

ENUNȚ 13 Premontajul elementelor de construcţii se realizează: 

a după expedierea elementelor în şantier; 

b înaintea operaţiei tehnologice de vopsire; 

c înainte de expedierea în șantier, pentru punerea în operă. 

 

ENUNȚ 14 Sistemele de pereţi-cortină sunt utilizate pentru:  

a închiderile totale sau parţiale ale construcțiilor noi;  

b remodelarea faţadelor unor construcţii existente; 

c schimbarea aspectului clădirii. 

 

ENUNȚ 15 În funcție de aspectul final al fațadei, sistemele de pereți-cortină pot fi: 

a Perete-cortină standard; 

b Perete-cortină semistructural; 

c Perete-cortină structural. 

 

ENUNȚ 16 Operațiile de montare a fațadelor/pereţilor-cortină sunt: 

a amplasarea panourilor pe poziţia de montaj; 

b fixarea panourile pe structura sistemului de prindere; 

c aplicarea elementelor ornamentale de închidere. 

 

ENUNȚ 17 
Verificarea poziției în plan și a nivelului feței superioare a fundațiilor se realizează 
prin măsurarea: 

a distanței, în diagonală, dintre grupurile de buloane de ancoraj al stâlpilor; 

b distanței dintre axele cadrelor (travee); 

c distanței dintre liniile exterioare ale structurii metalice. 

 

ENUNȚ 18 Controlul periodic al lucrării va permite: 

a constatarea deteriorărilor; 

b identificarea cauzelor care au determinat anumite deteriorări; 
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c identificarea metodelor de remediere. 

 

ENUNȚ 19 
Pereții-cortină necesită schimbarea garniturilor presoare sau ungerea acestora cu 
soluții speciale: 

a la 3 ani de la darea în folosință; 

b la 5 ani de la darea în folosință; 

c la 10 ani de la darea în folosință. 

 

ENUNȚ 20 
Riscurile la locul de muncă ale constructorului montator, generate de factori fizici, 

sunt: 

a expunere la temperaturi scăzute/ridicate; 

b lipsa de cooperare în muncă; 

c desfăşurarea activităţii pe timp de ploaie, vânt puternic. 

 

PARTEA B Notați cu A (adevărat) sau F (fals) afirmațiile de mai jos! 

 

ENUNȚ 21 
Pentru practicarea ocupaţiilor de confecţioner-montator structuri metalice pentru 
construcţii şi de montator faţade şi pereţi-cortină sunt necesare următoarele 
capacităţi: 

a de rezistenţă la efort fizic susţinut, de lucru la înălţime şi în poziţii dificile; 

b de realizare a unor activităţi repetitive în condiţii procedurale stricte; 

c de manifestare a autonomiei şi originalităţii 

 

ENUNȚ 22 
Pentru întreţinerea echipamentelor de lucru, constructorul montator de structuri 
metalice are obligaţia: 

a să verifice permanent starea echipamentelor de lucru;  

b 
să informeze personalului abilitat, în timp util, asupra deteriorării/ defectării echipamentelor 
de lucru; 

c să le repare şi să le repună în folosinţă imediat. 

 

ENUNȚ 23 Piese de asamblare, filetate şi/sau nefiletate, au diametre variind între: 

a 2,5 mm şi 46 mm; 

b 1,5 mm şi 64 mm; 

c 1,5 mm şi 46 mm. 

 

ENUNȚ 24 Din oţel lat se pot confecţiona: 

a diverse elemente decorative; 

b schele şi cadre metalice pentru întărituri, susţineri; 

c lucrări de confecţii metalice sudate sau cu şuruburi. 

 

ENUNȚ 25 În funcţie de cerinţele şi proiectele clienţilor, organele de asamblare pot fi livrate: 

a fără acoperire de protecţie; 

b acoperite prin brunare termică sau chimică; 

c acoperite prin vopsire. 

 

ENUNȚ 26 Uneltele care servesc la găurirea materialelor sunt: 

a burghie şi carote pentru găurit metale;  

b nituitor; 

c unitate electromagnetică de găurit cu burghie sau carote. 
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ENUNȚ 27 
Abkantul hidraulic se foloșeşte la fabricarea diferitelor componente din tablă, cu 
secţiunea cuprinsă între: 

a 3 mm şi 10 mm; 

b 5 mm şi 12 mm; 

c 3 mm şi 12 mm. 

 

ENUNȚ 28 Echipa de montatori identifică particularităţilor frontului de lucru, verificând dacă: 

a există căi de acces adecvate în şantier; 

b terenul este stabil în staţiile de lucru ale macaralelor; 

c materialele sunt depozitate corespunzător. 

 

ENUNȚ 29 
Preluarea mijloacelor de muncă, în condiții optime, impune analiza următoarelor 
aspecte: 

a modul de depozitare a sculelor; 

b firma producătoare; 

c alimentarea cu energie. 

 

ENUNȚ 30 
Organizarea spaţiului propriu de lucru, de către echipa de confecţioneri-montatori 
de structuri metalice pentru construcţii şi montatori de faţade şi pereţi-cortină 
presupune: 

a dispunerea ordonată a mijloacelor de muncă din inventarul propriu; 

b crearea căilor de comunicaţie (drumuri, căi ferate, reţele telefonice etc.); 

c păstrarea liberă a tuturor căilor de acces; 

 

ENUNȚ 31 Curăţarea manuală a semifabricatelor se realizează cu: 

a perii cu fire de păr sintetic; 

b dalta şi ciocanul; 

c polizorul cu benzi abrazive. 

 

ENUNȚ 32 Operaţia de tăiere (debitare) a materialelor metalice trebuie să asigure: 

a o rugozitate mică a suprafețelor separate; 

b păstrarea caracteristicilor materialului în zona de separare; 

c verificarea planeității suprafețelor prelucrate. 

 

ENUNȚ 33 
Controlul pieselor găurite se execută numai din punct de vedere dimensional și 
constă în : 

a 
verificarea dimensiunilor decupărilor realizate prin găurire, cu ajutorul instrumentelor de 
măsurat sau a şabloanelor; 

b verificarea planeității pieselor găurite, pe placa de control sau cu ajutorul riglei de control; 

c marcarea pieselor cu simbolurile atribuite de proiectant în proiectul de execuție. 

 

ENUNȚ 34 Asamblările realizate prin sudare prezintă următoarele avantaje: 

a construcţiile sudate sunt mai estetice; 

b se pot aplica unei game largi de metale, aliaje feroase și neferoase; 

c prezintă capacitate superioară de etanșare, în raport cu nituirea; 

 

ENUNȚ 35 
Operația de debitare a materialelor folosite în structura peretelui cortină trebuie să 
asigure: 

a tăierea foarte precisă, cu respectarea exactă a unghiurilor de debitare; 

b modificarea caracteristicilor materialului în zona de separare; 

c respectarea cotele ce definesc piesa (lungimi, lăţimi). 
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ENUNȚ 36 Elementele de fixare a fațadei/peretelui-cortină sunt diferite, în funcție de: 

a soluția tehnică dată de proiectant; 

b dimensiunile alese;  

c cerinţele din planul de arhitectură. 

 

ENUNȚ 37 
Forţarea construcţiei (sau a unor elemente componente) prin presare, îndoire, 
lovire, determină: 

a deformarea pieselor; 

b îmbinarea fermă a elementelor de construcție; 

c apariţia unor eforturi suplimentare. 

 

ENUNȚ 38 
Soluţiile organizatorice necesare pentru continuarea activităţii la temperaturi 

scăzute presupun: 

a 
eşalonarea lucrărilor în aşa fel încât activităţile să se desfăşoare în perioadele favorabile 

de timp; 

b încetarea lucrului; 

c 
curaţirea zăpezii şi gheţii de pe drumurile de acces, scări, platforme de lucru, streaşini şi 

acoperişuri. 

 

ENUNȚ 39 Instalații electrice defecte sau improvizate înseamnă: 

a utilizarea în șantier a oricărui dispozitiv electric considerat util; 

b folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte; 

c 
existenţa unor instalaţii electrice, îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de persoane 
neautorizate. 

 

ENUNȚ 40 Cerinţele privind gestionarea deşeurilor sunt: 

a colectarea zilnică din spaţiile de lucru; 

b atenţionarea personalului de serviciu; 

c depozitarea în spaţii special amenajate; 

 

PARTEA C Răspundeți la întrebările de mai jos ! 

 

ENUNȚ 41 Enumeraţi 5 dintre competenţele cheie ! 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 42 
Care sunt ocupaţiile avute în vedere în aria ocupaţională a constructorului 
montator de structuri metalice? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 43 
Care sunt unităţile de competenţă specifice necesare meseriei de constructor 
montator de structuri metalice? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 44 Scrieți formula de calcul a suprafeței hexagonului. 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 45 Ce se înţelege prin operaţia de debavurare ? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 46 Din ce sunt compuse sistemele de pereți-cortină ? 

....................................................................................................................................... 



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
5

6
/1

8
2
 

ENUNȚ 47 Când trebuie să se efectueze controlul tehnic al calității ? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 48 
Ce lucrări periodice de întreținere cunoașteți ?  
(precizați minim 3 tipuri de lucrări) 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 49 Care sunt factorii de risc proprii mediului de muncă? 

....................................................................................................................................... 

ENUNȚ 50 
Când trebuie să fie respectate prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 
? 

.......................................................................................................................................  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
5

7
/1

8
2
 

ANEXA 2 – Capitolul 13 

GRILĂ DE NOTARE/ACORDARE PUNCTAJ nr. Item răspuns corect răspuns dat 
punctaj acordat 

(puncte) 
punctaj dat 

1 b.   2 

2 a, b, c   2 

3 a, b, c   2 

4 b   2 

5 a   2 

6 a   2 

7 b   2 

8 b.   2 

9 a, c.   2 

10 b, c.   2 

11 a, b.   2 

12 a, b, c.   2 

13 b, c.   2 

14 a, b, c.   2 

15 a, b, c.   2 

16 a, b, c.   2 

17 a,b, c.   2 

18 a,b   2 

19 c   2 

20 a, c.   2 

21 a=A; b.=A; c.=F.   1 

22 a=A; b.=A; c.=F.   1 

23 a=F; b.=A; c.=F.   1 

24 a=A; b.=F; c.=A.   1 

25 a=A; b.=A; c.=F.   1 

26 a =A; b =F; c =A.   1 

27 a =A; b =F; c =F   1 

28 a =A; b =A; c =F.   1 

29 a =A; b =F; c =A.   1 

30 a =A; b =F; c =A.   1 

31 a =A; b =A; c =F.   1 

32 a =A; b =A; c =F.   1 

33 a =A; b =A; c =A.   1 

34 a =F; b =A; c =A.   1 

35 a=A; b=F; c=A   1 

36 a=A; b=F; c=A   1 

37 a=A; b=F; c=A   1 

38 a =A; b =F; c =A.   1 

39 a =F; b =A; c =A.   1 

40 a =A; b =F; c =A.   1 

41 vezi R41   3 

42 vezi R42   3 

43 vezi R43   3 
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PUNCTAJ:  

ENUNȚ ( 1 - 20) - 2 puncte/per enunț. 

ENUNȚ (21- 40) - 1 puncte pentru alegerea unui singur răspuns (ADEVĂRAT/FALS). 

ENUNȚ (41 -50) - 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Total general posibil: 100 puncte/nota 10. 

Total minim acceptat: 60 puncte/nota 6. 

ENUNȚ 41 Răspuns / R 41 

 Competenţa de a învăţa 

 Comunicarea în limba oficială 

 Comunicarea în limbi străine 

 Competenţele de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

 Competenţele informatice 

 Competenţele sociale şi civice 

 Competenţele antreprenoriale 

 Competenţa de exprimare culturală. 

ENUNȚ 42 Răspuns / R 42 

confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii; montator faţade şi pereţi-
cortină 

ENUNȚ 43 Răspuns / R 43 

 Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor 
metalice; 

 Pregătirea elementelor componente ale structurilor metalice; 

 Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea 
montajului spaţial; 

 Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii; 

 Demontarea construcţiilor metalice;  

 Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru 
construcţii metalice; 

 Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi-cortină; 

 Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor-cortină; 

44 vezi R44   3 

45 vezi R 45   3 

46 vezi R 46   3 

47 vezi R 47   3 

48 vezi R 48   3 

49 vezi R 49   3 

50 vezi R 50   3 

OFICIU    10 

Total     
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 Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi-cortină. 

ENUNȚ 44 Răspuns / R 44 

S=3R²√3/2 

ENUNȚ 45 Răspuns / R 45 

este operaţia tehnologică de prelucrare, prin aşchiere, a muchiilor pieselor debitate, 
în scopul îndepărtării adaosului de material sau a oxizilor metalici (zgură), rezultați în 
urma operațiilor de debitare. 

ENUNȚ 46 Răspuns / R 46 

 structura de bază - constituită din montanţi verticali şi rigle distanţier 
orizontale;  

 panourile montate pe sistemul structural de bază; 

 dispozitivele de prindere, fixare, etanşare şi de finisare;  

 geamuri termoizolante și/sau panouri opace.  

ENUNȚ 47 Răspuns /R 47 

după fiecare etapă de execuție, dar și la finalul lucrării. 

ENUNȚ 48 Răspuns / R 48 

 strângerea șuruburilor; 

 curățarea structurilor metalice; 

 verificarea stratului de acoperire; 
rectificarea şinelor căilor grinzilor de rulare a podurilor rulante. 

ENUNȚ 49 
Răspuns / R 49 - factori fizici şi factori umani 

ENUNȚ 50 

Răspuns / R 50 - în caz de incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de 

pământ 
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CAPITOLUL 14 

MANAGEMENTUL CALITATII 
 

Ce se înțelege prin calitate? 

Atunci când vorbim despre calitate nu ne referim numai la calitatea unui produs sau a 
unui serviciu, ci și la calitatea proceselor sau a activității ce duce la realizarea 
produsului sau a serviciului. 

S-a început să se vorbească despre calitate în sectorul industrial, în momentul în 
care câteva companii japoneze au introdus concepte noi privind procesele de lucru. 
Practic, s-a introdus și s-a susținut ideea că dacă se elimină cauzele ce duc la 
rebuturi și nu se urmărește doar ca rebuturile să fie identificate și înlăturate pentru a 
nu ajunge la clientul final, calitatea produselor finale crește, ponderea rebuturilor 
scade semnificativ, procesul de fabricație se îmbunătățește, cu beneficii pe termen 
lung pentru întreaga companie. 

Din lumea industriei, acest concept a fost preluat și adaptat și în alte sectoare 
productive, iar în final la cel al serviciilor. Conceptul de calitate, în acest sens, a 
evoluat spre un principiu mai general ce duce la satisfacerea cât mai deplină a 
clientului de către un bun sau un serviciu (chiar și un curs de formare). Din acest 
motiv, includerea în acest manual a unui capitol despre managementul calității, 
vizează creșterea gradului de conștientizare a importanței derulării propriilor activități 
cu respectarea principiilor calității.  

Formarea profesională vizează dezvoltarea unor competenţe „cerute” în mod direct 
pe piața muncii. De aceea, un bun formator trebuie să acționeze din perspectiva 
calității, cu scopul de a se asigura că toate procesele în care este implicat vizează 
furnizarea de valoare pentru client.  

Elementul central, mai mult sau mai puțin explicit, al definirii formării este, fără 
îndoială, conceptul de schimbare. Însușirea unei cunoștințe, modificarea unui 
comportament sau dezvoltarea unei abilități reprezintă un proces de schimbare de la 
o stare la altă. Astfel, orice activitate de formare produce sau își propune să producă 
o schimbare. Schimbarea se poate produce la nivelul unui individ sau al unui grup de 
indivizi, dar poate să se producă și la nivelul organizației. Aceasta este 
indispensabilă de fiecare dată când se reorganizează sau restructurează procesele 
firmei. 

Astfel, lucrul într-un context de calitate înseamnă pentru formator a se asigura că 
toate activităţile din cadrul proceselor legate de formare se desfășoară în un mod 
corect, conform planificării şi că eventualele acţiuni de îmbunătăţire permit acţiuni 
corective şi preventive.  
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Abordarea bazată pe procese 

Astăzi, abordarea bazată pe procese este consacrată de standardul SR EN ISO 
9000:2006, aceasta reprezentând unul dintre principiile fundamentale ale calității.  

Modelele organizaționale pot fi funcţionale sau pe procese. În ceea ce privește 
abordarea funcțională, sarcinile care urmează să fie efectuate, oamenii desemnați să 
îndeplinească aceste sarcini și resursele alocate acestor entități, sunt clar definite. 
Totuși, acest model este de tip ierarhic și piramidal și prevede o organizare 
centralizată și o utilizare redusă a delegării. Logica acestui model se bazează pe 
economia de scară și nu ţine cont de satisfacţia clienţilor.  

Abordarea funcțională are următoarele caracteristici:  

 Orientarea către șef 

 Atingerea unor obiective prestabilite 

 Relații ierarhice 

 Structuri verticale și statice 

 Asistență 

 Leadership orientat spre control 

 Deresponsabilizrea resurselor 

 Controlul post-factum și controlul prin inspecție  

În schimb, abordarea bazată pe procese presupune o organizare transversală în 
raport cu diferitele funcţii din firmă, având următoarele caracteristici principale: 

 Orientarea către client 

 Îmbunătățirea continuă a prestațiilor  

 Organizarea pe echipe 

 Structuri aplatizate și flexibile 

 Ingeniozitate 

 Leadership bazat pe valori împărtășite 

 Responsabilizarea resurselor 

 Control inițial și pe parcursul activităților operaționale 

Prin proces se înțelege un set organizat de activităţi şi de decizii desfăşurate de 
diferite entităţi organizatorice, corelate într-o succesiune logică şi cronologică și care 
vizează obținerea unui rezultat definit şi măsurabil, pornind de la intrări definite. 
Acest rezultat trebuie să aibă valoare (sau capacitatea de a satisface o nevoie) 
pentru client/clienți.  

Abordarea bazată pe procese face ca fiecare persoană implicată în activitate să fie 
conștientă de nevoia de coordonare a muncii sale cu a celorlalți actori implicați. 
Activitatea unui actor (output-ul) poate să fie input-ul activității unui alt actor, 
deoarece în cadrul proceselor, activitățile sunt legate între ele.  

Elementele unui proces sunt: 

 Rezultat (produs fizic, informație) 

 Client 
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 Furnizor 

 Una sau mai multe activități inter-corelate 

 Entități organizatorice implicate  

 Resurse utilizate 
Din acest motiv, este important ca fiecare actor să fie conștient că munca pe care el 
o desfășoară influențează munca altora și că suma muncii tuturor rezultă în valoarea 
oferită clientului final.  

Procesele specifice formării profesionale 

În general, în formarea profesională, pot fi identificate câteva procese-cheie:  

a. Analiza nevoilor de formare 

b. Proiectarea programului de formare  

c. Furnizarea sau implementarea programului de formare  

d. Evaluare rezultatelor programului de formare 

Analiza nevoilor de formare 

Acest proces include o analiză a nevoilor individuale sau ale grupului-ţintă, cu scopul 
de a identifica și verifica cerințele de formare în ceea ce privește profesia sau mediul 
de lucru al cursantului. Analiza nevoilor poate fi un proces complex și elaborat care 
pornește de la colectarea informațiilor referitoare la context, la grup și la modalitățile 
de desfășurare a muncii etc, care se face de regulă împreună cu managerii operativi 
(de obicei, aspectele strict tehnice legate de tipul de profesie) şi cu responsabilul cu 
resursele umane (în general, aspecte legate mai mult de aşa-numitele soft-skills, 
adică abilități, precum capacitatea de comunicare, de a lucra în echipă, de 
negociare, de coordonare, etc).  

Analiza nevoilor subiecților care participă la procesul de formare ar trebui să se 
desfășoare în două etape: în prima fază, ca analiză a participării „potențiale” care 
vizează identificarea „publicului” căruia ar putea să i se adreseze cursul; a doua fază, 
ca analiză a nevoilor subiecților implicați în procesul de formare.  

Acestă fază este destul de delicată, deoarece implică identificarea lipsurilor de 
cunoștințe/competențe pe care ar trebui ulterior să se bazeze proiectarea intervenției 
formative.  

Analiza nevoilor este o activitate prin care se obţin date şi informaţii utile pentru 
proiectarea programului de formare (definirea obiectivelor generale şi specifice, 
identificarea destinatarilor, structurarea conţinutului, alegerea metodelor de predare).  

Prin "nevoile de formare" se înțelege "diferenţa" dintre competențele pe care 
subiectul le are şi competențele necesare pentru a îndeplini în mod eficient şi eficace 
activitățile din cadrul unor procese de muncă specifice.  

Astfel, nevoia de formare este strâns legată atât de locul de muncă pe care subiectul 
îl are, cât și de totalul competențelor cerute de organizație pentru îndeplinirea 
activităților profesionale. Numai analiza şi, prin urmare, cunoaşterea nevoilor de 
formare, permite celui care proiectează programul de formare să realizeze o 
intervenție specifică și eficientă.  
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Nevoile de formare pot fi (cf. E. Catarsi, T. Cini - Proiectarea formării. Manual pentru 
proiectantul sistemului de formare, Ediția Cerro, Pisa, 2003):  

 explicite, exprimate de către cei care reprezintă cererea sau oferta din 
sistemul de ocupare;  

 evidente, produse de schimbările de pe piaţa muncii (modificare adusă 
de inovaţii legislative, de produs, etc), dar nu întotdeauna exprimate de 
către firmă/sector/teritoriu;  

 latente, cerute de firme și care nu găsesc un răspuns în oferta de pe 
piața muncii;  

 potențiale, identificabile prin analiza pieții muncii pe termen mediu/lung.  
În ceea ce privește dimensiunea obiectului examinat, nevoia poate fi definită:  

 pentru un singur subiect, ca nevoi de formare individuale cu scopul de 
empowerment;  

 în cadrul unei anumite organizaţii/companii, pe baza unei analize 
organizaţionale care trebuie neapărat să țină cont de obiective, resurse, 
mediul intern şi extern, procese operative, activităţi, roluri;  

 în raport cu teritoriul, pe baza analizei elementelor ce descriu 
capacitatea şi potenţialul de dezvoltare a unei zone şi, prin urmare a 
nevoilor de formare din domeniul care face obiectul anchetei;  

 în cadrul unui sector/domeniu specific, pe baza informațiilor oferite de 
analiza proceselor operative, a activităţilor, a profilelor profesionale ce 
caracterizează un anumit sector.  

În ceea ce priveşte procedurile şi instrumentele de analiză, nu există "modele" de 
referinţă pentru analiza nevoilor. Totuși, este de la sine înțeles că etapele analizei şi 
instrumentele trebuie să fie corelate în mod specific cu obiectul vizat și cu scopurile 
specifice ale acesteia. Aceasta permite concentrarea activităților de analiză pentru a 
culege informații cantitative și calitative relevante pentru definirea nevoilor de 
formare.  

Chiar dacă cursul în cauză este desfășurat de un formator foarte competent şi cu 
experienţă, lipsa analizei adecvate a nevoilor poate duce la ratarea obiectivelor 
cursului; acesta se desfăşoară în conformitate cu programa, dar participanților le 
lipsesc caracteristicile necesare pentru a-și însuși conținutul cursului. Este o situaţie 
destul de des întâlnită: cineva, de obicei, managerul, decide să trimită un angajat la 
un curs de formare, fără ca mai întâi să verifice dacă acesta este capabil sau nu să 
înţeleagă sau eventual să-și însușească conținutul cursului, tocmai din cauză că la 
început a lipsit această fază de analiză și evaluare. În multe cazuri, este esenţial ca 
pentru obţinerea unor rezultate de calitate să existe o distribuție omogenă a 
cursanților în sala de clasă. În cazul în care participanţii nu au un nivel îndeajuns de 
omogen de competență există riscul ca unii participanţi să nu reuşească să țină 
pasul sau să-și piardă concentrarea, lucru care nu va face decât să le crească și lor 
frustrarea.  

Prin urmare, formatorul va trebui ca mai întâi să verifice dacă nivelul de competență 
a cursanților este adecvat pentru profilul impus de cerințele de participare prevăzute 
în programul de formare și dacă acest nivel este suficient de omogen.  
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Dacă îndeplinirea acestor condiții nu este fi posibilă și dacă există o situație de 
neomogenitate a competențelor cursanților, ar trebui ca formatorul să folosească un 
limbaj care să poată fi ușor înțeles iar atunci când explică ceva, să o facă într-un mod 
clar și concis, fiind conștient că unii participanți vor putea să asimileze informațiile 
ușor, iar altora le va fi greu și vor avea nevoie de ajutor.  

Proiectarea formării 

Proiectarea formării este atribuția fiecărui angajat care are o funcție de formare. 
Astfel, proiectarea poate fi definită ca fiind funcția de „adaptare” a liniilor și deciziilor, 
de “programare” la nevoi și la realitatea subiecților care se află în curs de formare, și 
este prin excelență, o fază educativă, în sensul larg al cuvântului. Aceasta se referă 
în mod specific la profesionalismul formatorului, profesorului sau al expertului de 
formare.  

Elementele iniţiale ale proiectării sau motivul pentru care se proiectează o nouă 
intervenție formativă, pot fi reprezentate de:  

 cerințe normative; 

 nevoi identificate în faza de analiză a nevoilor de formare;  

 probleme apărute în faza implementării, care implică modificări ale 
conținutului, ale destinatarilor, duratei etc;  

 noi cerințe de formare identificate; 

 noua planificare a formării.  

Odată efectuată analiza nevoilor, următorul pas este definirea obiectivelor formării, 
ca o consecință logică a analizei nevoilor. Această etapă înseamnă specificarea 
scopului concret al formării, luarea în considerare a subiecților destinatari, a teoriilor 
de învățare care vor ghida procesul de formare.  

Prin urmare, un obiectiv este "ansamblul de cuvinte, simboluri și/sau imagini care 
descriu o intenție"; „un obiectiv trebuie să indice în mod clar intenția deoarece 
descrie cu precizie ceea ce elevul va trebui să facă pentru a demonstra însușirea 
obiectivului.” (Cf. MONASTA A. (editat de), Ocupație: proiectant de formare, Carocci, 
Roma 1997). Identificarea obiectivelor ca ţinte care trebuie atinse, este o activitate 
care trebuie să țină cont de tipul de obiective "care pot fi obținute" la nivelul 
organizaţiei de formare şi de caracteristicile pe care acestea trebuie să le aibă pentru 
a putea fi utilizate şi "consumate" de către cursanți, în cadrul activității lor din cadrul 
organizației. Obiectivele de formare pot fi, de asemenea, împărțite pe trei dimensiuni 
fundamentale, aceleași dimensiuni care se regăsesc în definiţia competenţei: 
cunoştinţe (concepte, principii, legi, teorii), abilităţi (manuale şi intelectuale) şi 
atitudini.  

O etapă ulterioară a proiectării programului de formare constă în stabilirea și 
conturarea metodologiei și a conținutului. În alegerea conținutului, trebuie să se 
urmărească coerența cu obiectivele; este vorba de specificarea a ceea ce trebuie să 
se cunoască pentru a atinge obiectivele stabilite. Trebuie să se țină cont și de 
valoarea formativă a conținuturilor care vor fi considerate corespunzătoare. 
Conținutul va trebui să corespundă capacității de înțelegere a cursanților, deoarece 
un material extrem de dificil va genera un nivel crescut de greșeli și neînțelegeri care 
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apoi vor trebui lămurite. (cfr. DEMETRIO D., Vârsta adultă, noua Italie științifică, 
Roma 1990).  

Identificarea metodologiilor de formare constituie pasul succesiv pe care 
formatorul trebuie să îl îndeplinească în vederea definirii complete a programului de 
formare. Folosirea metodelor tradiționale (sala de clasă), a metodelor active sau noi 
(video, role playing, active learning, etc.) presupune o alegere exactă deoarece este 
evident faptul că aceste metode diferite nu sunt interşanjabile, generând rezultate 
diferite.  

Un exemplu al procesului de proiectare a programului de formare poate fi reprezentat 
prin următoarele activităţi succesive:  

 definirea fișei tehnice a cursului, care include destinatari, obiective, 
conţinuturi, durată, locaţie şi predare; în acest stadiu se identifică și suportul 
tehnic / logistic pentru organizarea corectă a cursului (hardware, software, 
mediu, materiale didactice și documentații).  

 revizuire sau verificarea elementelor de intrare care au determinat 
necesitatea redactării unui nou curs şi fișa tehnică a cursului. Dovada reviziei 
este dată de semnătura pe fișa de curs a coordonatorului zonal. 

 verificarea sau controlul final înainte de organizarea cursului proiectat, are 
scopul de a sesiza dacă tot ceea ce a fost planificat corespunde obiectivelor 
implementării.  

 validarea -reprezintă proba că noul curs derulat a avut rezultate pozitive și 
poate fi repetat.  

Furnizarea sau implementarea programului de formare  

Furnizarea reprezintă procesul cel mai important al formării și constă în 
concretizarea programului de formare. Succesul intervenției formative depinde în 
mare parte de capacitatea formatorului de a concepe cursul conform obiectivelor de 
învățare stabilite anterior. Desigur, acesta este procesul care face diferența între un 
bun formator și unul mai puțin bun. Un bun formator știe că trebuie să mențină în 
permanență interesul participanților, să respecte diferențele de opinii, să încerce să îi 
facă pe toți participanții să se simtă confortabil pentru a le utiliza la maxim 
capacitatea de intervenție și de interacțiune.  

Controlul unei săli de clasă, similar cu gestionarea unui grup, presupune o continuă 
alternare a dinamicilor de team building, de leadership natural sau de rol şi de relaţii 
individuale între formator şi participant. Pentru a aborda aceste dinamici este 
importantă cunoașterea şi considerarea unor stiluri de lucru adoptate de către 
participanți; aceste modele ajută la calibrarea prestației formatorului pentru a stimula 
învățarea participanţilor.  

LECȚIA 

Lecţia clasică desfășurată în sala de clasă tradițională este o tehnică de predare 
inactivă și, prin urmare, nu este potrivită pentru educarea adulţilor, deoarece tinde să 
îl pună pe cursant într-un rol pasiv, chiar dacă această tehnică rămâne una din cele 
mai utilizate. Acest tip de predare permite comunicarea rapidă a cunoștințelor într-un 
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format structurat şi omogenizarea, cel puţin în parte, a diferenţelor dintre cunoştinţele 
teoretice ale participanţilor.  

Principalele dezavantaje constau în slaba reținere a conceptelor (din cauza faptului 
că acestea sunt doar auzite) şi scăderea gradului de concentrare al participanţilor. 

Rezultul, prin urmare, va fi de calitate numai în cazul în care predarea este 
gestionată într-un mod activ şi echilibrat, în ceea ce priveşte participanţii şi 
obiectivele cursului și prin includerea de exerciții sau discuţii de grup pentru a sprijini, 
amplifica şi completa ceea ce reiese din lucrul pe grupe. Eficacitatea sa depinde, de 
asemenea, de grija cu care profesorul se pregătește, de cât de mult ia în considerare 
caracteristicile cursanților în ceea ce priveşte, de exemplu, cunoștințele, rolurile şi 
competenţele lor; de capacitatea profesorului, de exemplu, de a interacționa cu 
celelalte persoane, de a se exprima, de dezinvoltura și de stilul său de leadership.  

În predarea lecției, de asemenea, ar trebui să se ia în considerare intervalul mediu 
de atenție, menținând trează atenția prin folosirea unui limbaj articulat și a unui ton al 
vocii nemonoton; oferind frecvent exemple din viaţa cotidiană a celor care învaţă; 
motivându-i pe cei prezenți să participe în mod activ prin întrebări și întreruperi 
constructive; ilustrând noțiunile prezentate cu suporturi grafice pentru a consolida 
conceptele cele mai importante.  

Utilizarea proiectorului sau a flip chart-ului poate îmbunătăţi procesul de asimilare 
atunci când ambele instrumente sunt utilizate în mod corespunzător. Diapozitivele şi 
foliile transparente pot fi un sprijin adecvat în comunicarea verbală, însă nu ar trebui 
ca acestea să o înlocuiască: ele trebuie să fie concise, scrise într-un mod clar şi 
vizibil, şi mai presus de toate, nu trebuie să fie compuse dintr-un număr mare de 
diapozitive.  

În ultimul timp, este foarte utilizată prezentarea cu ajutorul slide-urilor. Efectele pot fi 
foarte dinamice, contând pe impactul imaginii şi al sunetului, în formate 
personalizate. Riscul acestor prezentări este, ca în cazul tuturor metodelor bazate pe 
formator, neimplicarea cursantului şi pierderea conţinutului odată cu schimbarea 
slide-ului. Un număr mai mare de slide-ri (>6 slide/uri) creează monotonie şi scade 
atenţia grupului. 

Flip chart-ul este util pentru predarea de tip "aici şi acum", adică în procesele şi 
evoluțiile imprevizibile ale grupului, dar care merită să fie luate în considerare, 
analizate şi aprofundate în clasă. Este important să se ofere o copie a materialelor 
înainte de începerea cursului, deoarece acestea sprijină menținerea atenției, 
evitându-se utilizarea notițelor.  

EXERCIȚIILE ŞI STUDIILE DE CAZ  

Exercițiile și studiile de caz ajută la fixarea conceptelor teoretice. Ele pot fi de mai 
multe feluri:  

1. exercițiile legate de noțiuni 

Constau în chestionare sau teste ale gradului de asimilare și sunt utile în sprijinirea 
procesului de învățare, pentru a estompa diferențele de la nivelul grupului (mai mult 
decât ale indivizilor în mod separat) şi pentru a asigura atingerea unui anumit nivel 
implicit de cunoştinţe (prin verificarea lecţiei, de ex.). Ar trebui să fie folosite în scopul 
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formării şi nu al evaluării, de preferinţă de mai multe ori pe parcusul cursului, nu doar 
la sfârșitul acestuia.  

2. exercițiile practice 

Au ca scop dezvoltarea capacității de a desfășura operativ o anumită activitate 
definită foarte clar (cum ar fi o procedură standardizată la nivelul firmei).  

3. exerciții de rezolvare a problemelor 

Constau în propunerea unei probleme cât mai apropiate de realitatea de zi cu zi de la 
locul de muncă, care poate fi soluționată prin utilizarea cunoștințelor și noțiunilor deja 
dobândite sau care urmează să fie aprofundate. Exercițiul se desfăşoară în grup sau 
subgrup iar rezolvarea sa este urmată de o discuţie în plen. Necesită o evaluare 
corectă a timpului pentru desfășurarea exercițiului şi pentru discuţia ulterioară, care 
reprezintă un moment fundamental al învăţării.  

4. studii de caz 

Comparativ cu exerciţiile anterioare, acestea au o rezolvare mai puțin previzibilă, 
fiind utile în evidenţierea proceselor logice urmate de grup și de indivizi. Ele pot 
declanşa dinamici organizaţionale dificil de gestionat dacă nu sunt corect evaluate şi 
recunoscute; declanşează reacţii emotive; necesită o lungă perioadă de timp 
petrecută în sala de curs și competențe solide din partea profesorului în gestionarea 
dinamicilor de grup. 

5. incident sau studiu de caz în mai multe faze  

Face ca situaţia propusă să pară mai realistă deoarece grupul trebuie să caute 
informaţiile necesare pentru rezolvarea cazului în mod activ. Pot ocupa mult timp și 
implică intervenția teoretică a profesorului, între diferitele etape. 

6. cazuri de studiu proprii 

Cazurile sunt pregătite chiar de către participanţi pe baza unor situații cotidiene reale, 
iar pentru rezolvarea lor intervin toți participanții cu întrebări utile. Dacă lectorul nu 
cunoaşte suficient contextul din care sunt luate aceste cazuri, dacă grupul nu provine 
dintr-un sector de muncă omogen, dacă grupul nu este suficient de matur sau are un 
important potenţial conflictual, dacă profesorul nu are competenţele necesare pentru 
a controla grupurile şi conflictele, ele pot fi riscante și pot contribui la diminuarea 
credibilității sale și a capacității de a gestiona cursul. 

SIMULĂRILE 

1. Jocurile de rol în sens restrâns 

Constau în a solicita participanților să reproducă o situație interpersonală mai mult 
sau mai puțin specifică, adesea după citirea unui anumit studiu de caz. Sunt utilizate 
pentru a îmbunătăţi abilitățile comportamentale și de comunicare prin intermediul 
feedback-ului primit din partea grupului. Părţile de interpretat şi situațiile în care se 
desfășoară jocul de rol trebuie să fie descrise într-un mod adecvat: succesul 
depinde, de asemenea, de abilitatea implicării și a jucării rolului. Capacitatea 
conducătorului jocului de a crea un mediu care să depășească eventuale rezistențe 
este foarte importantă. Situațiile propuse trebuie să fie aproape de realitatea 
participanților, dar nu neapărat reale. Durata desfășurării acestui tip de exercițiu 
trebuie să permită menținerea atenției participanților.  
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2. Exercițiile demonstrative  

Sunt construite pe baza unor situații abstracte, care nu se apropie de realitatea 
participanților (de ex. "Dilema prizonierului") şi servesc atât la evaluarea relaţiilor 
dintre participanţii, cât și la verificarea proceselor cognitive care stau la baza luării 
deciziilor. Unele dintre aceste exerciţii, prin încurajarea unei abordări ludice a 
problemei şi prin realizarea lor în situaţii de risc scăzut, îi ajută pe participanți să facă 
faţă unor mecanisme psihologice care în alte condiții ar putea fi percepute ca fiind 
periculoase. 

Abilitatea profesorului constă mai ales în alegerea celui mai potrivit exercițiu pentru 
stadiul existent de evoluție a grupului, ţinând seama și de obiectivele generale ale 
cursului. 

3. Exerciții de analiză  

Acest tip de exercițiu se centrează pe ceea ce se întâmplă între participanţii unui 
grup şi pune accentul pe analiza de tip "aici şi acum." Chiar mai mult decât în alte 
cazuri, competenţele psihodinamice individuale şi de grup ale profesorului sunt foarte 
importante. 

LUCRUL PE ECHIPE 

Prin acest termen se descriu toate acele situații în care totalul participanților, în 
ansamblul lor sau pe subgrupe, participă la o inițiativă de formare specifică, precum 
cele deja descrise. Dincolo de diferențele evidențiate, toate exercițiile de grup tind 
spre intensificarea interacțiunilor active dintre participanți, favorizând schimbul de idei 
și de experiențe, relațiile de egalitate, discuțiile fără preconcepții, dezvoltarea criticii 
constructive prin intermediul feedback-ului şi, în cele din urmă, autonomia progresivă 
a grupului față de relaţiile de control/dependenţă din partea conducătorului. 

Eficacitatea lor, în afara elementelor deja identificate, depinde de dimensiunea 
grupului şi de componența acestuia; de natura cursului, de claritatea cu care 
profesorul îl expune şi de asimilarea lui explicită din partea grupului, de exactitatea 
cu care se estimează durata şi de capacitatea de a împărtăși, analiza şi revizui 
rezultatele obținute de grupul de lucru.  

STILURILE DE REFERINȚĂ ALE PARTICIPANȚILOR LA CURS  

Potrivit unor cercetători din domeniul educaţional (a se vedea Glenn M. Parker), 
există patru stiluri de comportament al membrilor unui grup, adică patru moduri 
diferite de participare la un grup de lucru (la un curs, de ex.). Aceste stiluri nu 
măsoară cât de pozitivă sau cât de negativă este participarea, din moment ce acest 
lucru depinde de motivaţia şi scopul persoanei în cauză, ci arată modul în care 
pozitivitatea (eficacitatea), sau negativitatea (ineficacitatea) este exprimată.  

Un alt specialist, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner, susţine o 
schimbare de perspectivă, de la ideea că inteligenţa e unică şi măsurabilă prin 
instrumente standard psihometrice, la ideea că un individ poate avea grade diferite 
de inteligenţă pe mai multe niveluri, în funcţie de care se poate calibra şi stilul de 
învăţare, ba chiar traiectoria vocaţională. Cele opt inteligenţe propuse de Gardner 
sunt: verbală/lingvistică, logică/matematică, vizuală/spaţială, kinestezică/corporală, 
muzicală/ritmică, intrapersonală, interpersonală, naturalistă. 
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Un bun formator se evidențiază mai ales prin capacitatea sa de a fi flexibil şi de a se 
adapta la personalitățile diferite ale participanților, pentru a asigura calitatea cursului, 
având grijă ca toți participanții pot să urmărească în acelaşi fel şi că este păstrat un 
nivel omogen de participare.  

Conform modelului, în sala dumneavoastră de clasă se pot întâlni: 

1. Contributorii 

Sunt participanți orientați mai ales către sarcină, către responsabilități. În cadrul 
cursului, sunt interesați mai ales să obțină (și să ofere) informații și date tehnice 
legate strict de ceea ce trebuie făcut. Un concept, o informaţie, o tehnică trebuie să 
fie aplicabile direct sferei lor profesionale, altfel vor fi percepute ca având un caracter 
abstract.  

2. Colaboratorii 

Sunt orientați în mod special spre obiective: sunt motivați nu de ceea ce fac, ci de 
scopul pentru care o fac. Pentru colaborator, obiectivul şi viziunea legată de obiectiv 
sunt foarte importante. Cu greu un colaborator vede competenţa ca pe un scop, o 
trăiește ca pe un mijloc iar dacă este convins de obiectiv, tinde să dobândească tot 
ceea ce este necesar (inclusiv competenţe). Colaboratorul ajută grupul să identifice 
obiectivele și nu permite inițierea unei activități, de exemplu a unui exercițiu în clasă, 
înainte ca obiectivul de lucru să nu fie clarificat și împărtășit. Îi este greu să asimileze 
concepte, principii, materiale, activități dacă nu este documentată legătura directă cu 
obiectivele care îl motivează. Centrarea sa pe obiectiv îl face să se concentreze mai 
mult pe resursele disponibile decât pe cele care îi lipsesc. Va fi aliatul 
dumneavoastră cel mai bun (sau contestatar) în faza de prezentare a obiectivelor 
formării, insistând ca acestea să fie clare și măsurabile.  

3. Comunicatorii 

Comunicatorii sunt participanții orientați în mod special spre proces. Aceștia pun 
accent pe modul în care se realizează lucrurile, mai mult decât pe scopul sau pe 
ceea ce e de făcut. Comunicatorul este dotat cu o bună capacitate de ascultare și 
simte nevoia ca din timp în timp să facă o recapitulare a proceselor și a punctelor de 
referință obținute și este gata să participe la discuții ca modalitate eficientă de 
progres. Comunicatorul acordă o importanță deosebită feedback-ului, înțeles ca o 
contribuție prin exprimarea opiniei, cu aspecte pozitive şi aspecte de îmbunătăţit. 
Astfel, contribuie la îmbunătăţirea procesului și este întotdeauna dispus să 
primească și să dea un feedback. 

4. Provocatorii (sau challenger-ii) 

Sunt participanți orientați mai ales spre punerea sub semnul întrebării a tuturor 
aspectelor: obiective, instrumente, metode, sarcini. Întrebările lor sunt întotdeauna 
percepute ca fiind provocatoare: de ce? Challenger-ii pot părea, la prima vedere, o 
forță negativă deoarece adesea exprimă o opoziție față de gândirea generală, 
punând sub semnul întrebării chiar și obiectivele și procesele considerate corecte. În 
timp ce la nivel teoretic, fiecare participant acceptă cu ușurință necesitatea și 
utilitatea problemelor aduse în discuție de provocator, la nivel practic, mulți ar dori să 
elimine acest stil de participant din sala de curs ("...e insuportabil", „...este impotrivă 
tot timpul“,“... subminează reușita unei inițiative atât de importante…“ etc). Socrate 
spunea că “...cei răi spun ceea ce gândesc cei buni...”. Prin urmare, este important 
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ca toți să ia în considerare obiecțiile, dincolo de modul în care acestea sunt 
comunicate. În general, provocatorul eficient insistă până când totul este adus în 
lumină și toate lucrurile sunt clarificate.  

Un alt specialist, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner, susţine o 
schimbare de perspectivă, de la ideea că inteligenţa e unică şi măsurabilă prin 
instrumente standard psihometrice, la ideea că un individ poate avea grade diferite 
de inteligenţă pe mai multe niveluri, în funcţie de care se poate calibra şi stilul de 
învăţare, ba chiar traiectoria vocaţională. Cele opt inteligenţe propuse de Gardner 
sunt: verbală/lingvistică, logică/matematică, vizuală/spaţială, kinestezică/corporală, 
muzicală/ritmică, intrapersonală, interpersonală, naturalistă. 

Evaluarea programului de formare  

Ultima etapă a proiectării se referă la evaluarea activității de formare profesională din 
perspectiva "valorii adăugate". Rolul evaluării constă în determinarea gradului în care 
diferitele obiective de formare sunt de fapt realizate. A evalua înseamnă a judeca 
valoric sau calitativ, a măsura rezultatele formării pe baza atingerii unui anumit set de 
obiective. Evaluarea poate fi considerată în termeni de rezultate sau eficiență. 
Rezultatele formării reprezintă modificări măsurabile de orice fel produse la nivelul 
sistemului organizațional de activitățile de formare; a evalua rezultatele înseamnă a 
identifica și a măsura aceste modificări. Eficacitatea în cadrul cursurilor de formare, 
adaugă noțiunii de rezultat, noțiunea de obiective: formarea eficientă înseamnă 
formarea care produce rezultatele așteptate și formulate prin obiective; astfel, a 
evalua eficacitatea înseamnă a identifica și a măsura gradul îndeplinire a 
obiectivelor.  

Evaluarea poate fi efectuată pe baza unui test, a unui proiect, a unei probe practice, 
a unei verificări prin interviu, a unui chestionar adresat cursantului sau superiorului 
său. Evaluarea, care este partea finală a formării, reprezintă unul din elementele de 
iniţiere principale pentru următorul ciclu de formare, conform metodologiei 
îmbunătățirii continue a calității (ciclul lui Deming) sau P-D-C-A (plan, do, check, act). 
Această metodă își propune să verifice (check) în mod constant și să intervină (act) 
cu acțiuni de îmbunătățire pentru ca lucrurile planificate (plan) să fie și realizate (do). 
Un bun formator tinde mereu spre îmbunătățirea continuă, deoarece trebuie să fie 
conștient de schimbarea continuă specifică societății contemporane, începând cu 
dinamica pieței forţei de muncă, apariţia noilor profesii și noile tehnici de învățare etc.  

Cultura calității 

A face o formare de calitate înseamnă, în primul rând, a fi conștient că respectarea 
activităților cuprinse în cadrul unui proces, a succesiunii lor corecte, atribuirea de 
responsabilități, utilizarea adecvată a resurselor umane și materiale sunt baza unui 
serviciu de calitate. Pentru a ajunge la acest rezultat, sistemele de management al 
calității presupun o serie de proceduri, instrumente și documente care ajută 
derularea unor activități de calitate. Însă, fără crearea unei culturi a calității, orice 
sistem de management al calității este destinat eșecului, deoarece regulile și 
instrumentele ne ajută să lucrăm mai bine doar acolo unde există dorința de a le 
utiliza pentru a presta un serviciu mai bun și de a oferi valoare atât clientului final cât 
și organizației în care lucrează formatorul.  
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În acest sens, respectarea proceselor asigură respectarea fiecărei activităţi 
importante care oferă valoare clientului. Totuși, ori de câte ori se observă că procesul 
a devenit redundant datorită schimbărilor organizaționale sau legate de eficiență, 
trebuie propuse modificări tocmai pentru a garanta cel mai bun serviciu posibil. Chiar 
și comunicarea cu alți formatori, cu alți angajați din interiorul organizației, presupune 
un schimb constant de informații care generează schimbări calitative.  

Cultura organizaţională care stă la baza unei dezvoltări armonioase a calităţii, se 
bazează pe trei caracteristici importante pe care trebuie să învăţăm să le gestionăm:  

 este în mod strâns legată de membrii organizaţiei care și-au însușit-o  

 este dinamică, nu statică; se află într-o continuă schimbare  

 are o puternică încărcătură emoțională 

Persoanele rezistente la introducerea unei culturi a calităţii pot fi recunoscute după 
câteva expresii: "mi s-a spus să fac așa", "întotdeauna am făcut aşa", "cine era 
înainte de mine, așa făcea", "nu știu de ce trebuie să o fac, dar mi s-a spus că este 
necesar", "nu am timp să o fac altfel", " dar de ce vrei să schimbi ceva ce 
funcționează perfect?"  

Toți membrii organizației dau un sens lucrurilor pe care le fac, în baza propriei 
înțelegeri a culturii organizaționale. În același timp, comunicarea dintre persoane - 
care stă la baza culturii - crează, îmbunătățește, susține și contrazice cultura 
existentă care, la rândul ei, creează un nou model de interpretare a viitoarelor 
interacțiuni. Acest ciclu nu se finalizează niciodată.  

Documentația - suport pentru calitate  

Manualul calității 

Manualul este documentul principal care conține toate elementele descriptive ale 
sistemului de management al calității, procesele sale și interacțiunile care există între 
acestea, politica pentru calitate, cerințele aplicabile și excepțiile luate în considerare.  

 Scopul şi domeniul de aplicare: ar trebui să explice contextul 
organizațional în care se aplică acest manual, inclusiv serviciile care fac 
obiectul sistemului de management al calității (sistemul ar putea monitoriza 
procesul de construcție, însă nu și procesul de renovare, de exemplu).  

 Cuprinsul documentului: specifică poziționarea paragrafelor individuale ale 
documentului.  

 Centralizatorul reviziilor și edițiilor: indică ultima revizie și aprobare a 
modificărilor la manual, precum și secțiunile modificate față de edițiile 
anterioare.  

 Politica și obiectivele referitoare la calitate: cuprinde conținutul politicii 
referitoare la calitate pe care conducerea îl transmite la nivelul întregului 
personal, făcând referire la obiective specifice și măsurabile.  

 Organizare, responsabilitate și autoritate: oferă o scurtă descriere a 
structurii organizatorice a organizației (folosind, de exemplu, organigrame 
sau fișe de post). 
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 Descrierea sistemului de management al calității: descrie procesele și 
interacțiunile lor; procedurile care documentează aceste procese; 
interacțiunile și legăturile dintre procese sunt de obicei ilustrate într-o hartă a 
proceselor; pentru a facilita lectura, este recomandat ca succesiunea 
descrierilor să fie corelată cu paragrafele SR EN ISO 9001. 

 Referințe: reprezintă o listă de documente menționate în manual, însă care 
nu au fost introduse în el (de ex. procedurile); este vorba de o secțiune care 
clarifică structura de ansamblu a documentului.  

 Anexe: cuprind informații care ajută la clarificarea și susținerea conținutului 
(de exemplu: diagrame de flux, formulare de înregistrare a informațiilor etc.)  

Prin urmare, principalul scop al manualului de calitate este acela de a fi un punct de 
referință în prezentarea sistemului de management al calitații atât în interiorul cât și 
în exteriorul organizației. 

Manualul trebuie să poată fi utilizat în mod eficient de către toți operatorii 
organizației, să fie o referință pentru modul de comportare la locul de muncă, 
prezentând conținutul și motivele care stau la baza implementării sistemului de 
management al calității la nivelul organizației.  

Planul calității 

Planul calității este un document de management al unui singur proiect sau contract, 
motiv pentru care ar trebui realizat pentru fiecare șantier în parte ( cu excepția 
celor de scurtă durată). 

Scopul pe care îl vizează planul și cerințele care vor fi controlate prin mijloacele 
descrise.  

Evidența modificărilor – Conține informațiile referitoare la data introducerii, numărul 
ediției/reviziei, descrierea sintetică a modificărilor, paginile/secțiunile actualizate ale 
documentului, semnăturile de verificare și aprobare.  

Domeniul de aplicare - Defineşte cadrul (funcțional, temporal, de activitate etc.) în 
care este aplicat respectivul plan.  

Responsabilitatea - Sunt indicate responsabilitățile atribuite ariilor funcționale ale 
organizației pentru desfășurarea activităților descrise în cadrul procedurilor.  

Succesiunea activităților - Sunt ilustrate diagramele de flux care descriu activitățile 
și modalitățile prin care se realizează procesul.  

Dovezi obiective: sunt menționate în mod clar toate eventualele dovezi obiective 
menționate în procedură.  

În general, se documentează obiectivele care trebuie atinse și se atribuite 
responsabilități în acest sens și pentru realizarea diferitelor faze ale proiectului la 
care se referă planul. Se indică documentația operațională de referință, care trebuie 
utilizată pentru atingerea obiectivelor prestabilite și se definesc controalele care 
trebuie realizate, indicând parametrii de referință în baza cărora să se determine 
rezultatul. 

Documentația necesară pentru elaborarea planului este, în general, deja specificată 
în manualul calității și în documentația de lucru; adesea, se pot utiliza documentele 
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deja existente, integrându-le și adaptându-le la proiectul specific, adică la produsul 
pentru care este întocmit planul.  

Elementele minime ale unui plan de calitate sunt: 

 Datele șantierului 

 Programul de lucru 

 Faze de lucru și modalități de control (ex. turnarea cimentului - colectarea 
probelor de ciment și controlul acestora) 

 Organigrama șantierului 

 Echipamente folosite și întreținerea acestora 

 Eventuale instrumente de măsurare utilizate și întreținerea lor 

 Parametrii proiectului. 

  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
7

4
/1

8
2
 

GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE 
Adaptare pe șantier – marcată cu stea (*) 

termen utilizat pentru a indica locurile unde montatorii trebuie să adapteze 
componentele clădirii, astfel încât să se potrivească ansamblului final. 
Activitatea se poate desfăşura numai în șantier, conform instrucţiunilor 
specificate de proiectant. 

Antreprenor 

persoană care conduce o antrepriză; responsabil de managementul 
montajului clădirii în conformitate cu cerințele clientului și specificațiile 
proiectului. 

Atic 

parte a unei construcții situată deasupra cornișei pentru a masca acoperișul. 

Axa  

Linie dreaptă care delimitează părți simetrice pe un corp, pe o suprafață etc. 

Bavură 

Porțiune de material în relief față de profilul cerut al unei piese metalice, 
rezultată din prelucrare. 

Cadre principale 

stâlpii, grinzile și alte elemente principale de sprijin ce alcătuiesc structura de 
rezistență a clădirii. 

Cadru ușor 

grinda ușoară din structura principală susținută de stâlpii peretelui de capăt. 
De obicei, este o grindă uşoară, confecţionată din tablă cu grosimea cuprinsă 
între 1- 4mm având în secțiune profil Z,C,U. 

Coama 

linia de intersecție a versanților unui acoperiș. 

Codul piesei 

un cod utilizat pentru identificarea pieselor individuale din proiectul clădirii. 
Codul pieselor este specificat și marcat de producătorul pieselor individuale. 

Comanda 

formular ce specifică produsele comandate la furnizor de către client. In acest 
document se specifică, de asemenea, metoda de transport, adresa, termenii 
de plată etc. 

Conexiune tip “genunchi” 

Îmbinarea între stâlpul de susținere și grinda de acoperiș din structura de 
rezistență a clădirii.  
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Construcţii metalice 

se înţelege acele construcţii statice executate din profile laminate, îmbinate de 
obicei prin nituri, sudură sau şuruburi. Aceste construcţii pot fi: forme de 
acoperiş, planşee, hale, poduri, cadre pentru instalaţii de ridicat, etc. 

Confecțiile metalice 

Construcţii cu destinații: pentru închiderea spaţiilor exterioare şi interioare a 
clădirilor, în scopul izolării împotriva agenţilor atmosferici, pentru asigurarea 
dotărilor interioare: uşi, ferestre, luminatoare, vitrine, ventilaţii, pentru siguranţă 
şi protecţie: grilaje la uşi şi la ferestre, balustrade, pentru scări, împrejmuiri 
decorative executate din fier forjat: grile şi grilaje la uşi şi ferestre, balcoane, 
logii, scări, lămpi, şemineuri, porţi.  

Contrafișă 

bară de întărire a unui sistem articulat, solicitată de obicei la compresiune care 
transmite forțele de la elementele orizontale la cele verticale, asigurând 
rigiditatea unui sistem de constructive. 

Contravântuire 

tiranți sau alte componente structurale, utilizate în structura de rezistență a 
acoperișului sau în structura pereților, pentru a transfera forțele cauzate de 
vânt, seism și poduri rulante către fundații. De asemenea, prin reglaj, se 
folosesc la verticalizarea și rectangularizarea clădirii în timpul montajului. 

Cadru-contravântuire 

un cadru având funcția unei contravântuiri, ce este poziționat între două cadre 
principale adiacente ale structurii de rezistență a clădirii. 

Cordon de sudură 

linia de îmbinare dintre piesele sudate  

Cornișă 

partea superioară, ieșită în afară și ornamentată, a zidului unei construcții, 
având rolul de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie 
pe fața clădirilor. 

Cota exterioară 

o linie imaginară, paralelă cu structura de rezistență care atinge aripile 
exterioare ale structurii secundare. De obicei, aceste panele (pentru acoperis) 
și riglele (pentru pereţi) sunt confecţionate din tablă cu grosimea cuprinsă între 
1- 4mm având în secțiune profil Z,C. 

Debitare 

tăierea unui material în bucăț,i cu formele și dimensiunile adecvate, pentru 
folosirea și prelucrarea lor ulterioară  
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Debavurare 

îndepărtarea bavurilor de pe piesele metalice turnate sau prelucrate, prin 
ștanțare, dăltuire, polizare etc. 

Deschidere 

distanța totală de la cota exterioară a peretelui lateral până la cota 
exterioară a peretelui lateral opus. 

Desene de montaj 

desene care apar și în proiectului de montaj din care montatorii pot stabili 
poziția corectă de montaj pentru piesele clădirii. 

Diagonală 

element de construcție înclinat care leagă două noduri ale tălpilor opuse ale 
unei grinzi cu zăbrele ce transmit încărcările rezultate către structura 
principală. 

Diriginte de șantier 

persoana calificată și instruită care are obligația să supravegheze activitatea 
pe șantier. Își desfăşoară activitatea permanent pe șantier, până la încheierea 
lucrărilor. 

Documentație de montaj 

toate desenele de montaj, detaliile, specificațiile, listele de materiale, 
instrucțiunile de folosire etc. furnizate de proiectant pentru o anumită lucrare. 

Dolie 

canal profilat din tablă de oțel acoperit, utilizat pentru a colecta apa de pe 
acoperiș. Aceasta piesă este folosită când două clădiri au un perete lateral 
comun. 

Dorn 

instrument de lucru, metalic, conic, folosit pentru a alinia găurile unei prinderi 
înainte de introducerea șuruburilor sau a niturilor. 

Elemente secundare 

elemente de construcție ce transmit încărcările rezultate către structura 
principală. Pentru clădirile metalice, această noțiune include: suporţii de bază, 
pane, rigle, contrafișe etc. 

Fronton 

element de formă triunghiulară, mărginit de o cornișă, care încoronează fațada 

unui edificiu. 

Fundație 

element sau ansamblu de elemente de construcție care servește ca suport 

sau ca bază de susținere a unei construcții.  



  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale   

 

P
ag

. 1
7

7
/1

8
2
 

Galvanizare 

metodă de acoperire a unei piese metalice (de oțel) cu un strat de zinc pentru 
o protecție la coroziune. 

Grinda cadrului 

grindă aparținând structurii de rezistență ce preia încărcările de pe acoperiș. 
Compusă din mai multe elemente constructive, se montează pe un stâlp al 
peretelui lateral până la stâlpul corespunzător al celuilalt perete lateral. 

Grinda de compresiune 

element de construcție al structurii principale utilizat pentru susţinerea unei 
alte grinzi sau ferme, astfel încât să se poată elimina un stâlp intermediar. 

Grinda cu zăbrele 

element de construcție făcut din trei sau mai multe părţi, fiecare fiind 
proiectată să reziste la întindere sau compresiune. Întregul ansamblu se 
comportă ca o grindă. 

Guşeu 

placă de oțel cu fețele plane și cu o grosime uniformă care servește la 
prinderea barelor ce se unesc într-un nod al unei grinzi. Guşeul poate avea 
diferite forme geometrice, în funcție de locul unde se utilizează. 

Inima profilului 

porțiune a unei grinzi sau a unui stâlp cuprinsă între cele două aripi laterale. 

Instrument 

Unealtă, aparat cu ajutorul căruia se efectuează o anumită operație. 

Îmbinare 

legătura între elementele structurii principale și elementele structurii 
secundare. 

Îmbinări articulate 

termen din ingineria structurilor; o imbinare care permite rotația, între un 
element de construcție și fundație, structură sau alt element de construcție. 

Înălţime la streașină 

distanța verticală între o cotă definită cota 0,00 și streașină. 

Întinzător contravîntuiri 

dispozitiv filetat folosit pentru a întinde unele elemente de construcții flexibile. 

Închideri 

panouri profilate din tablă de oțel folosite la acoperirea pereților și 
acoperișului. 

Laminare 
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relucrarea unui material (în special un metal) prin deformare plastică, cu 
ajutorul laminorului. 

Lista de încărcare 

lista cu piese și componente folosită la transportul elementelor de construcție 
și la montajul acestora. 

Lista de material 

lista de componente folosită la fabricația sau construcţia clădirilor metalice 

Manual tehnic 

manual în care se regăsesc toate detaliile tehnice standard necesare pentru 
montajul clădirii. 

Material de etanșare 

material ce previne infiltrațiile de apă, folosit la etanșarea rosturilor și a 
spațiilor de la îmbinările dintre elementele de construcţie (închideri). 

Montaj 

asamblarea elementelor de construcție și a pieselor prefabricate indicate în 
documentația de montaj. 

Oxizi metalici (zgura) 

Strat de oxizi metalici format deasupra unei suduri executate cu arc electric 

Pană 

element de construcție al structurii secundare de rezistență, prins orizontal cu 
șuruburi de grinzi sau suporți, folosit la prinderea panourilor de acoperiș. 

Panou 

foaie de oțel profilată ce se folosește la închiderea pereților și/sau acoperișului 
unei clădiri. 

Panou sandwich 

tip de panou structural care este compus dintr-un miez izolator și înveliș de 
tablă pe ambele fețe. 

Panta acoperişului 

unghiul format de planul acoperișului și planul orizontal. 

Pardoseala finită 

cota superioară a plăcii de beton care reprezintă pardoseala clădirii. 

Placă de legătură 

placă metalică cu fețele plane și cu o grosime uniformă utilizată la îmbinarea 
elementelor de construcții metalice (tronsoane de structură de rezistență) 

Rigla 
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Un element de construcție al structurii secundare de rezistență, montat 
orizontal, între stâlpii pereților laterali și/sau frontali pe care se prinde 
închiderea de perete. 

Secțiune 

schiță reprezentând suprafața determinată de intersecția unui plan (vertical 
sau orizontal) cu un sistem tehnic sau cu o piesă. 

Stâlp 

element de construcție structural aşezat în poziție verticală. Are rolul de a 
transfera încărcările de la grinzile principale ale acoperișului sau grinzile cu 
zăbrele către fundații. 

Stâlp de colţ 

stâlp de capăt din structura principală a peretelui, confecţionat din table 
sudate sau din profile laminate, ce susține un cadru de capăt al construcției. 

Stâlp-contravântuire 

stâlp cu rol de contravântuire atașat de un stâlp al cadrului principal. 

Stâlpul peretelui de capăt 

stâlp din structura de rezistență secundară poziţionat în peretele de capăt ce 
susține grinda și riglele de perete. 

Stâlp rotund 

element de construcție al structurii principale, așezat vertical, circular în 
secțiune, folosit ca stâlp intermediar la clădirile cu mai multe deschideri  

Strat de grund 

strat de vopsea aplicat pe suprafața elementelor structurii metalice pentru 
protecția pe durata transportului și a montajului. 

Streașina 

prelungire a acoperișului peste marginea de sus a pereților unei construcții, pe 
care o apără de ploaie / locul unde acoperișul unei clădiri întâlnește peretele 
lateral al acesteia sau intersecția dintre linia structurală a acoperișului și cea a 
peretelui. 

Strângerea “la cheie” 

este identificată ca strângere ce poate fi făcută de un singur om cu o cheie de 
dimensiuni standardizate. 

Structura 

elementele de construcție principale (stâlpi și grinzi) și secundare (pane și 
rigle) ce sunt prinse între ele cu șuruburi și alcătuiesc scheletul de rezistență 
al clădirii. 

Suport de fronton  
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element de construcție al structurii secundare ce se prinde pe capătul panelor 
și pe care se prind panourile peretelui de capăt. 

Sudură 

locul de îmbinare, unde s-au lipit prin sudare două piese. 

Șablon 

tipar făcut din lemn sau metal, folosit în principal pentru poziționarea și 
alinierea buloanele de ancoraj. 

Şanfrenare 

tăierea oblică a muchiilor pieselor de metal, pentru a fi sudate. 

Șurub auto-filetant 

tip de șurub care își face singur filetul dacă este înşurubat într-un material pre-
găurit. Se folosește la prinderea panourilor pe pane și rigle și pentru prinderea 
bordurilor. 

Șurub auto-forant 

tip de șurub ce își forează singur gaura și filetul în materialul în care intră. Este 
folosit pentru prinderea panourilor de pane. 

Șurub de țesere 

tip de șurub folosit la prinderea panourilor de tablă între ele, la suprapunerile 
laterale. 

Talpa 

partea suport a unei grinzi, traverse, canal sau stâlp din structura de 
rezistență. 

Tiranți de contravântuire 

tiranţi sau alte elemente de construcție structural, folosite la acoperiș sau 
pereți, pentru a transfera încărcările acumulate în structura de rezistență spre 
fundații. Sunt folosite și la verticalizarea și rectangularizarea clădirii în timpul 
montajului. 

Tirant anti-încovoiere 

element de construcție al structurii secundare localizat între riglele de perete 
și/sau panele de acoperiș ce asigură stabilitatea laterală a inimii profilelor și de 
asemenea ajuta la strarea distanței între acestea. 

Travee 

spațiul dintre două cadre adiacente ale structurii de rezistență. 

Unealtă 

piesă, ansamblu de piese, dispozitiv acționat manual sau de un mecanism, 
care servește pentru a efectua o operație tehnică de prelucrare mecanică, de 
montare, manevrare etc.  
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