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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 

ocupaţională  CONFECŢIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ŞI MASE 

PLASTICE CU GEAM TERMOIZOLATOR - cod COR 713411.  

 

Ocupaţiile avute în vedere la stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

Confecţioner geam termoizolator  cod COR 713408; 

Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cod COR 713409; 

Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cod COR 713410. 

 

Ocupaţiile se practică în sectorul construcţiilor în cadrul unor companii de dimensiuni foarte 

diferite, al căror personal confecţionează tâmplării din aluminiu şi mase plastice, geam 

termoizolator şi realizează montajul acestora în construcţii civile şi industriale. 

 

Munca se realizează numai în echipă, alături de alţi confecţioneri de tâmplărie, de geam 

termoizolator, de montatori, precum şi electricieni, sub coordonarea directă a şefului de echipă sau a 

şefului de producţie. 

 

Ocupaţiile aferente acestei arii ocupaţionale se practică în mod obişnuit  în condiţii foarte variate, în 

regim industrial sau la locul punerii în operă a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice, pe timp de 

zi, în funcţie de organizarea producţiei şi a montajului şi de fixarea termenelor de predare, pe 

suprafaţa solului, în halele de producţie sau pe suprafaţa pardoselilor construcţiilor civile şi 

industriale, în orice anotimp, în condiţii meteo variate (ploaie, ceaţă, vânt, temperaturi înalte sau 

scăzute etc.), în spaţii închise, cu temperatura aerului relativ constantă, cu ventilaţie artificială, nivel 

de zgomot ridicat în timpul lucrului şi iluminat artificial şi parţial natural. 

 

Calitatea lucrărilor de confecţionare şi montaj al tâmplăriei şi geamului termoizolator decurge din 

respectarea riguroasă a tehnologiilor de lucru, de către confecţionerii, respectiv montatorii de 

tâmplărie cu geam termoizolator, aceştia având obligaţia să îndeplinească pe tot parcursul 

activităţilor cerinţele din fişele tehnologice care prelucrează solicitările clienţilor, precum şi cele 

rezultate din implementarea standardelor de conformitate a realizării produsului final, în vederea 

obţinerii şi respectării valorilor caracteristicilor de performanţă al acestuia. 

 

Confecţionerul de geam termoizolator execută operaţii tehnologice de prelucrare şi asamblare a 

foilor de sticlă ce vor alcătui geamul termoizolator. Activităţile realizate de către acesta implică 

organizarea locului de muncă pe principii ergonomice şi planificarea timpului de lucru, utilizarea 

dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat în vederea preluării materialelor necesare 

confecţionării geamului termoizolator, aplicarea unor modalităţi adecvate de întreţinere curentă a 

maşinilor, utilajelor şi echipamentelor din exploatare din hala de producţie, respectarea procedurilor 

de calitate pentru produselor obţinute, precum şi comunicarea eficientă cu persoanele cu care vine 

în contact din echipa de lucru. 

 

Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice realizează pregătirea activităţii de 

confecţionare a tâmplăriei, execută prelucrarea componentelor din mase plastice şi aluminiu în mod 

diferenţiat prin respectarea ordinii şi specificului operaţiilor fluxului tehnologic, asigurând calitatea 

tâmplăriilor executate, aplicând principiile de întreţinere şi utilizare optimă a echipamentelor 

tehnologice şi respectând prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. 

 

Montatorul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice îşi organizează lucrările de montaj, realizează 

pregătirea locurilor unde vor fi montate tâmplăriile din aluminiu şi mase plastice, efectuează 
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montajele respectând reguli specifice de lucru, aplicând mecanismele independente ale tâmplăriilor 

şi asigurând controlul funcţional al acestora după realizarea montajului. 

 

Lucrările de confecţionare-montaj a tâmplăriei şi a geamului termoizolator se derulează conform 

procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor specifice aferente, în condiţiile unor riscuri variate de 

accidentare, cu respectarea indicaţiilor şefilor de producţie sau a şefilor direcţi.  

 

Practicarea ocupaţiilor aferente acestei arii ocupaţionale presupune din partea personalului o 

implicare în realizarea activităţilor în condiţii procedurale coerente şi bine stabilite, sub coordonare 

directă, având astfel o autonomie restrânsă; sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, 

capacitatea de lucru la înălţime, în spaţii închise sau deschise, umede/uscate şi ventilate 

natural/artificial. 

Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: atenţia, responsabilitatea, rigurozitatea 

corectitudinea, disciplina, grija şi răbdarea. 
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Lista unităţilor de competenţă 

 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

 

Unităţi de competenţă cheie 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială 

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa 

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

2CEC/2CNC 

1CEC/1CNC 

2CEC/2CNC 

1CEC/1CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

1CEC/1CNC 

Unităţi de competenţă generale 

Titlul unităţii 1: Organizarea locului de muncă 

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Titlul unităţii 4: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

Unităţi de competenţă specifice 

Titlul unităţii 1: Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 

Titlul unităţii 2: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice 

Titlul unităţii 3: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu 

Titlul unităţii 4: Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei 

Titlul unităţii 5: Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare 

Titlul unităţii 6: Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / 

automată pentru confectionarea geamurilor termoizolatoare 

Titlul unităţii 7: Prelucrarea foilor de sticlă 

Titlul unităţii 8: Prelucrarea baghetelor distanţier 

Titlul unităţii 9: Asamblarea unităţilor de geam termoizolator  

Titlul unităţii 10: Expedierea unitãţilor  de geam termoizolator 

Titlul unităţii 11: Organizarea lucrǎrilor de montaj 

Titlul unităţii 12: Deplasarea în vederea efectuării montajelor 

Titlul unităţii 13: Pregătirea locurilor de montaj al  tâmplǎriilor 

Titlul unităţii 14: Montarea  tâmplăriilor 

Titlul unităţii 15: Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor 

Titlul unităţii 16: Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor 

 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC  

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC  

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC  

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 

2CEC/2CNC 
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Organizarea locului de muncă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Identifică 

particularităţile 

frontului de lucru  

1.1. Particularităţile frontului de lucru sunt 

identificate avându-se în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor.  

1.2. Particularităţile frontului de lucru sunt 

identificate în funcţie de tipul lucrării de 

executat.  

1.3. Particularităţile frontului de lucru sunt 

identificate pe baza indicaţiilor oferite de 

persoanele abilitate, în funcţie de graficul de 

execuţie. 

Identificarea particularităţilor 

frontului de lucru se realizează 

cu atenţie. 

 

2. Respectă 

organizarea de 

şantier 

2.1. Organizarea de şantier este respectată cu 

stricteţe, având în vedere toate cerinţele 

specifice şantierului. 

2.2. Organizarea de şantier este respectată în 

funcţie de tipul lucrărilor de executat şi 

caracteristicile acestora. 

2.3. Organizarea de şantier este respectată pe 

întreaga  perioadă de desfăşurare a 

lucrărilor, conform regulamentului de ordine 

interioară al companiei. 

Organizarea de şantier este 

respectată dovedind disciplină 

şi responsabilitate. 

3. Preia mijloacele 

de muncă pentru 

activitatea curentă 

3.1. Mijloacele de muncă sunt preluate 

conform procedurilor interne ale companiei. 

3.2. Mijloacele de muncă sunt preluate 

având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

Preluarea mijloacelor de 

muncă pentru activitatea 

curentă se face cu atenţie. 

4. Organizează 

spaţiul propriu de 

lucru 

4.1. Spaţiul propriu de lucru este organizat 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor 

de muncă din inventarul propriu. 

4.2. Spaţiul propriu de lucru este organizat 

asigurând  păstrarea liberă a tuturor căilor de 

acces.  

4.3. Spaţiul propriu de lucru este organizat 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor 

.  

4.4. Spaţiul propriu de lucru este organizat  

avându-se în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membrii ai echipei. 

4.5. Spaţiul propriu de lucru este organizat 

în funcţie de amplasarea acestuia. 

Organizarea spaţiului propriu 

de lucru se realizează cu grijă 

şi preocupare. 
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Contexte:  

-organizarea locului de muncă se realizează la începerea lucrărilor şi se menţine pe tot parcursul 

activităţilor care se desfăşoară, în schimburi de 8 ore, în condiţii variate de timp, ziua sau noaptea, în 

orice anotimp;  

-activitatea se desfăşoară în echipă, sub supraveghere directă, comportând un anumit grad de 

autonomie. 

Gama de variabile: 

- particularităţile frontului de lucru: amplasare, configuraţie, extindere, vecinătăţi etc.; 

- aspecte relevante pentru desfăşurarea activităţilor: lungime, dispunerea suprafeţelor, mărimea, 

numărul şi amplasarea sectoarelor de lucru etc.; 

- tipuri de activităţi: stabilirea amplasamentului echipamentelor/utilajelor, confecţionarea tâmplăriei, 

confecţionarea geamului termoizolator, aplicarea componentelor detaşabile, montajul tâmplăriei 

etc.; 

- tipul lucrării de executat: schimbarea tâmplăriei vechi, confecţionarea şi montajul tâmplăriei 

pentru construcţii civile şi industriale etc.; 

- persoane abilitate: şeful de producţie, şeful de echipă, şeful de schimb etc.; 

- cerinţele specifice şantierului: condiţii de acces, program de lucru, spaţiul de lucru, spaţii pentru 

depozitarea materialelor, spaţiu de circulaţie, căi de acces, puncte de aprovizionare cu materiale, 

locuri de depozitare a deşeurilor, surse de energie electrică, apă, grupuri sanitare, organizarea 

activităţii de transport în cadrul şantierului etc.; 

- caracteristicile lucrărilor de executat: locul de desfăşurare (la locul de punere în operă, în spaţii 

special amenajate), succesiunea activităţilor, necesităţi de transport etc.; 

- mijloace de muncă: scule, unelte, dispozitive, echipamente, utilaje etc.; 

- căi de acces: drumuri, scări, schele etc.; 

- condiţii pentru 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.; 

- membrii echipei: confecţioneri de geam termoizolator, montatori, electricieni, zidari, tencuitori, 

izolatori, muncitori necalificaţi etc.; 

- amplasarea spaţiului de lucru: pe şantiere de suprafaţă pentru construcţii civile şi industriale din 

mediul urban sau din afara localităţilor, în spaţii în care se desfăşoară alte activităţi, în hale de 

producţie, la domiciliul beneficiarului etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a spaţiului propriu de lucru în funcţie de  activităţile 

specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine interioară cu privire la desfăşurarea activităţii pe şantierul 

de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul propriu al muncitorului; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de lucru al muncitorului; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi cerinţele de organizare specifice. 
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte 

normele de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă 

 

 

1.1. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt 

însuşite pe baza informaţiilor primite în cadrul 

instructajelor specifice.  

1.2. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt 

însuşite în corelaţie cu specificul lucrărilor de executat şi 

particularităţile locului de muncă. 

1.3. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt 

însuşite având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor. 

1.4. Normele de sănătate şi securitate în muncă sunt 

însuşite urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

Însuşirea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu seriozitate 

şi conştiinciozitate. 

2.Utilizează 

echipamentul 

individual de 

lucru şi de 

protecţie 

 

 

2.1 Echipamentul este utilizat în corelaţie cu specificul 

locului de muncă şi riscurile potenţiale. 

2.2. Echipamentul este utilizat în scopul pentru care a fost 

primit. 

2.3. Echipamentul este utilizat în conformitate cu 

prevederile producătorului.  

2.4. Echipamentul este utilizat conform procedurii 

specifice de la locul de muncă. 

Utilizarea echipamentului 

individual de lucru şi a 

echipamentului individual 

de protecţie este corectă. 

3. Aplică 

prevederile 

legale 

referitoare la 

sănătatea şi 

securitatea în 

muncă 

3.1. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă sunt aplicate permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor. 

3.2. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă sunt aplicate cu stricteţe, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă. 

3.3. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă sunt aplicate conform procedurilor 

specifice pentru lucrarea de executat. 

Aplicarea prevederilor 

referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă se face 

cu responsabilitate şi 

disciplină. 

4. Respectă 

prevederile 

legale 

referitoare la 

situaţiile de 

urgenţă 

 

4.1. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 

sunt respectate conform cerinţelor formulate în 

instructajele specifice. 

4.2. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 

sunt respectate în corelaţie cu  specificul locurilor în care 

se desfăşoară activităţile. 

4.3. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă 

sunt respectate conform procedurilor interne specifice. 

Prevederile legale 

referitoare la situaţiile de 

urgenţă sunt respectate cu 

responsabilitate. 

5. Intervine în 

caz de accident 

5.1. Intervenţia se desfăşoară conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de urgenţă. 

5.2. Intervenţia se desfăşoară prin modalităţi adecvate în 

funcţie situaţia concretă şi tipul de accident produs. 

Intervenţia se realizează cu 

promptitudine şi se 

desfăşoară cu luciditate şi 

stăpânire de sine. 
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5.3. Intervenţia se desfăşoară conform procedurilor 

interne ale companiei, evitându-se agravarea situaţiei deja 

create şi accidentarea altor persoane. 

5.4. Acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

Contexte: 

-activitatea are caracter permanent şi este obligatorie, în toate contextele de desfăşurare a lucrărilor, la 

nivelul solului, sub cota solului sau în situaţii de lucru la înălţime, pe timp de zi sau de noapte, în orice 

anotimp, în condiţii meteo variate (ploaie, ceaţă, vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.) conform unor 

proceduri specifice stricte; 

-lucrările care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii 

de urgenţă se desfăşoară în echipă, sub coordonarea directă a şefului de producţie, sau/şi a şefului de 

echipă, cu un anumit grad de autonomie, în condiţiile unor riscuri de accidentare foarte diverse. 

Gama de variabile: 

- instructaje specifice: instructaj introductiv la începerea activităţii, instructaje periodice, instructaje la 

schimbarea locului de muncă; 

- tipul lucrării de executat: schimbarea tâmplăriei vechi, confecţionarea şi montajul tâmplăriei pentru 

construcţii civile şi industriale etc.; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, dimensiune, configuraţie, grad de aglomerare, vecinătăţi 

etc.;  

- aspecte relevante: fronturi de lucru în paralel şi tipurile de activităţi desfăşurate, modalitatea de 

organizare a activităţilor, punctele de descărcare a materialelor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, 

numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de lucru, mediul 

de muncă din halele de producţie/şantier, zgomot peste limitele admise etc.; 

- mijloace de semnalizare: permanentă (panouri, culori de securitate, etichete), ocazională (semnale 

luminoase, acustice, comunicarea verbală pentru atenţionarea asupra unor evenimente periculoase, 

evacuare de urgenţă, etc.); 

- echipament individual de lucru: salopetă, tricou, pelerină, pantalon, vestă etc.; 

- echipament individual de protecţie: cască de protecţie, mănuşi, ochelari, centură de siguranţă, pantofi şi 

bocanci cu bombeu metalic şi inserţii metalice pe talpă etc.; 

- riscuri potenţiale: pericol de lovire, risc de cădere de la înălţime, pericol de alunecare, tăiere cu geam şi 

cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, pericol de cădere a unor materiale şi obiecte de la 

înălţime, pericol de accidentare cu aer comprimat, arsuri cu substanţe chimice şi lichide fierbinţi etc.; 

- situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ etc.; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea 

frontului pentru eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, anunţarea operativă a persoanelor abilitate, 

acordare de prim ajutor, lichidarea avariilor etc.; 

- tipuri de accidente: traumatisme mecanice - loviri, răniri, fracturi, căderi de la înălţime,  pierderea 

vederii, arsuri etc.; 

- persoane abilitate să intervină în caz de accident: şef de producţie, şef de echipă, şef de schimb, şef de 

punct de lucru, şef de şantier, salvator, coordonatori SSM şi responsabil situaţii de urgenţă etc. 

Cunoştinţe: 

- norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane abilitate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de intervenţie. 
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Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 (unitate generală) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Îşi însuşeşte 

normele de protecţie 

a mediului 

 

1.1. Normele de protecţie a mediului sunt 

însuşite pe baza informaţiilor primite în 

cadrul instructajelor specifice. 

1.2. Normele de protecţie a mediului sunt 

însuşite în corelaţie cu specificul sectorului de 

activitate. 

1.3. Normele de protecţie a mediului sunt 

însuşite având în vedere particularităţile 

locului de muncă şi ale zonei geografice. 

Însuşirea normelor de protecţie 

a mediului se face cu seriozitate 

şi conştiinciozitate. 

2. Acţionează pentru 

prevenirea 

incidentelor/ 

accidentelor de 

infestare a mediului 

2.1. Acţiunea  se realizează permanent în 

funcţie de particularităţile locului de muncă. 

2.2. Acţiunea se realizează conform 

procedurilor interne ale companiei. 

Acţiunea se realizează cu atenţie 

şi preocupare. 

3. Gestionează 

deşeurile rezultate 

din activitate 

 

3.1. Deşeurile rezultate din activitate sunt 

gestionate conform cerinţelor cuprinse în 

procedurile de mediu ale companiei. 

3.2. Deşeurile sunt gestionate în locuri special 

amenajate utilizând echipamente specifice.  

3.3. Deşeurile sunt gestionate permanent, pe 

parcursul activităţii, evitând poluarea 

mediului ambiant. 

Gestionarea deşeurilor se face 

cu responsabilitate. 

Contexte:  

-activitatea se desfăşoară pe întreaga durată a procesului de lucru, în contexte variate de timp, anotimp, 

mediu geografic şi climatic, sub coordonare directă. 

Gama de variabile: 

- specificul sectorului de activitate: tipuri de activităţi din sectorul de construcţii, procese tehnologice, 

materiale utilizate, cerinţe de organizare a şantierelor etc.; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, întindere, vecinătăţi, căi de acces etc.; 

- particularităţile zonei geografice: relief, ape, ecosisteme etc.; 

- tipuri de incidente/accidente de mediu: 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 etc.; 

- tipuri de deşeuri: resturi de material metalic, reziduuri de suspensie, uleiuri şi vaseline rezultate în 

urma unor eventuale defecţiuni tehnice, moloz, gunoi menajer etc.; 

- cerinţe privind gestionarea deşeurilor: colectarea zilnică din spaţiile de lucru, depozitarea în spaţii 

special amenajate, separarea pe categorii etc.; 

- echipamente pentru gestionarea deşeurilor: tomberoane, pubele, containere, toalete ecologice etc.  

Cunoştinţe: 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind protecţia mediului. 
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Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

(unitate generală) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte 

tehnologiile de lucru  

1.1. Tehnologiile de lucru sunt însuşite 

pe baza indicaţiilor din fişele 

tehnologice specifice lucrărilor. 

1.2. Tehnologiile de lucru sunt însuşite  

pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă. 

1.3. Tehnologiile de lucru sunt însuşite 

în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

Însuşirea tehnologiilor de 

lucru se face cu 

conştiinciozitate şi 

perseverenţă. 

 

 

2. Aplică procedurile 

tehnice de lucru 

 

2.1. Procedurile tehnice de lucru sunt 

aplicate cu stricteţe, în funcţie de 

specificul activităţii şi tipul lucrării de 

executat. 

2.2. Procedurile tehnice de lucru sunt 

aplicate pe întreaga derulare a 

activităţilor. 

2.3. Procedurile tehnice de lucru sunt 

aplicate conform tehnologiilor 

specifice în funcţie de fiecare material 

pus în operă şi caracteristicile lucrării. 

Aplicarea procedurilor 

tehnice de lucru se face cu 

atenţie , corect şi în mod 

responsabil. 

 

3.Verifică lucrările 

executate din punct de 

vedere calitativ  

3.1. Calitatea  lucrărilor executate este 

verificată  pe faze de lucru, conform 

tehnologiei de execuţie.  

3.2. Calitatea lucrărilor executate este 

verificată prin compararea 

caracteristicilor tehnice  ale lucrărilor 

realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie. 

3.3. Calitatea  lucrărilor executate este 

verificată prin metode adecvate în 

funcţie de tipul lucrării executate şi 

caracteristicile tehnice urmărite. 

3.4. Verificarea calităţii lucrărilor 

executate se realizează cu atenţie, 

utilizând corect dispozitivele de 

verificare specifice necesare. 

Verificarea calităţii 

lucrărilor executate se 

realizează cu exigenţă, 

atenţie şi responsabilitate. 

 

4. Remediază 

deficienţele constatate 
4.1. Deficienţele sunt remediate ori de 

câte ori este nevoie, pe parcursul 

derulării lucrărilor. 

4.2. Deficienţele sunt remediate prin 

metode adecvate în funcţie de tipul 

acestora. 

Remedierea deficienţelor se 

realizează cu promptitudine 

şi seriozitate. 
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Contexte:  

-activitatea se desfăşoară permanent, pe parcursul procesului de muncă, în condiţii variate de 

timp, anotimp şi mediu, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, comportând un 

anumit grad de autonomie. 

Gama de variabile: 

- tipuri de activităţi: stabilirea amplasamentului echipamentelor/utilajelor, confecţionarea 

tâmplăriei, confecţionarea geamului termoizolator, aplicarea componentelor detaşabile, 

montajul tâmplăriei etc.; 

- tipul lucrării de executat: schimbarea tâmplăriei vechi, confecţionarea şi montajul tâmplăriei 

pentru construcţii civile şi industriale etc.; 

- caracteristicile lucrărilor: numărul activităţilor distincte şi tipul acestora, complexitatea 

activităţilor etc.; 

- caracteristicile tehnice ale lucrărilor: tipul şi culoarea profilelor, numărul de camere ale 

profilelor, tipul geamului, tipul de feronerie, tipul de garnitură, proporţiile amestecurilor de 

etanşare, grosimea geamurilor, culoarea geamurilor, gradul de transparenţă al geamurilor, 

tensiuni de deformare a profilelor etc.; 

- metode de verificare: prelevare de eşantioane, efectuare de probe, verificare vizuală, 

măsurare, verificarea planeităţii etc.; 

- dispozitive de măsurare: ruletă, nivelă unghiulară, manometru, debitmetru, compas etc.; 

- tipuri de deficienţe: nerespectarea lungimii de debitare a profilelor, a armăturii, forţarea 

componentelor detaşabile inserate pe ramele de tâmplărie, nerespectarea unghiului de curbare 

a profilelor, nerespectarea dozajelor indicate în aplicarea substanţelor de sigilare, realizarea 

tâmplăriei/geamului prin nerespectarea fişelor tehnice etc.; 

- metode de remediere: refolosirea profilelor neconforme rezultate în urma debitării pentru 

alte tâmplării, reglarea/înlocuirea componentelor detaşabile defecte/distruse inserate pe 

ramele de tâmplărie, refolosirea profilelor curbate, îndepărtarea surplusului de substanţe de 

sigilare, respectarea precizărilor din fişele tehnice. 

Cunoştinţe: 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate pentru lucrările de confecţionare/montaj de tâmplărie din 

aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator; 

- cerinţele tehnice ale lucrărilor de confecţionare geam/tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 

cu geam termoizolator; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de confecţionare/montaj din aluminiu şi mase 

plastice cu geam termoizolator; 

- terminologie de specialitate. 
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Întreţinerea echipamentelor de lucru 

(unitate generală) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Verifică starea 

echipamentelor de lucru 

1.1. Echipamentele de lucru sunt 

verificate având în vedere 

cerinţele de utilizare a acestora. 

1.2. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată conform 

procedurilor interne ale 

companiei. 

1.3. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată permanent, 

pentru menţinerea siguranţei în 

utilizarea acestora pe parcursul 

executării lucrărilor  

Verificarea echipamentelor 

de lucru se face cu atenţie. 

 

 

2. Aplică procedurile de 

întreţinere a 

echipamentelor de lucru 

 

2.1. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în condiţii de 

siguranţă, în locuri special 

amenajate. 

2.2. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate conform 

prescripţiilor tehnice specifice 

pentru menţinerea duratei 

normale de lucru a 

echipamentelor. 

2.3. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în funcţie de tipul 

echipamentelor în conformitate cu 

indicaţiile producătorilor. 

Aplicarea procedurilor de 

întreţinere se face cu 

responsabilitate şi atenţie. 

 

3. Informează asupra 

deteriorării/ defectării 

echipamentelor de lucru 

3.1. Informarea se realizează în 

timp util, personalului abilitat, 

pentru asigurarea continuităţii 

procesului de muncă. 

3.2. Informarea se realizează 

conform procedurilor interne ale 

companiei. 

3.3. Informarea se realizează 

conform atribuţiilor de la locul de 

muncă. 

3.4. Informarea privind 

deteriorarea/ defectarea 

echipamentelor de lucru este 

clară, corectă şi la obiect. 

Informarea se realizează, cu 

promptitudine şi 

responsabilitate. 
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Contexte: 

- activitatea se realizează la locul de muncă, pe şantierele de construcţii sau la sediul 

beneficiarului, 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. 

Gama de varibile: 

- tipuri de echipamente de lucru: freze, fierăstraie electrice, utilaje de sudat, debavurat, 

dispozitive de înşurubat etc.; 

- starea echipamentelor: integritate, număr, grad de uzură, diverse defecte etc.; 

- cerinţe de utilizare a echipamentelor: integritate fizică, grad de uzură, încadrare în normele 

de securitate în muncă, încadrare în parametri de lucru normali etc.; 

- proceduri de întreţinere: curăţire uscată, ungere, ascuţire, înlocuire consumabile, reglaje, 

etc.; 

- personal abilitat: şef de producţie, şef de echipă, şef de schimb, şef de punct de lucru, şef de 

şantier etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind deteriorarea/defectarea echipamentelor de 

lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei  
 (unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de elementul 

de competenţă 

1. Analizează 

documentaţia tehnică 

 

1.1.Documentaţia tehnică este 

analizată având în vedere toate 

specificaţiile necesare pentru 

executarea lucrării. 

1.2. Documentaţia tehnică este 

analizată  în funcţie de comenzile 

lansate în  execuţie. 

1.3. Documentaţia tehnică este 

analizată în corelaţie cu activi-

tăţile specifice desfăşurate la 

locul de muncă. 

Analizarea documentaţiei tehnice se 

realizează cu atenţie şi operativitate. 

2. Alege componentele 

tâmplăriei 

 

2.1. Componentele tâmplăriei 

sunt alese în funcţie de 

specificaţiile incluse în 

documentaţia tehnică. 

2.2. Componentele tâmplăriei 

sunt alese ţinînd seama de 

configu  raţia şi dispunerea 

zonelor de lucru. 

2.3. Componentele tâmplăriei 

sunt alese în concordanţă cu 

cerinţele exprimate în comenzile 

clienţilor.  

Alegerea componentelor tâmplăriei 

se efectuează corect, cu 

responsabilitate. 

3. Testează 

echipamentele tehnice  

 

 

3.1.Echipamentele tehnice sunt 

testate la începutul fiecărui 

schimb, pentru menţinerea 

parametrilor optimi de lucru şi 

siguranţei în utilizarea acestora pe 

parcursul executării operaţiilor 

fluxului tehnologic.  

3.2.Echipamentele sunt testate 

având în vedere cerinţele de 

exploatare ale acestora. 

3.3. Echipamentele sunt testate 

respectând procedurile opera-

ţionale. 

3.4. Echipamentele sunt testate 

luând în consideraţie condiţiile 

ambientale necesare în  zonele de 

lucru prin realizarea unor operaţii 

pregătitoare în gol. 

Testarea echipamentelor de muncă se 

realizează cu atenţie şi 

conştiinciozitate. 
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Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural, 

deplasarea executându-se pe căi de circulaţie internă betonate, nemarcate şi nesemnalizate; 

- lucrul se desfăşoară la suprafaţa solului în medii de muncă variate şi solicitante din punct de 

vedere al nivelului ridicat de zgomot; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de tâmplărie: din aluminiu, din mase plastice etc.; 

- documentaţia tehnică: instrucţiuni tehnice de prelucrare a componentelor, mapa de descriere a 

sistemului de profile, instrucţiuni de utilizare/întreţinere echipamente, fişe de control etc.; 

- tipuri de specificaţii: cote ale componentelor, grosimi pereţi interiori profile, cod articol, cod 

culoare, număr camere interioare, tipuri de componente (garnituri, armături, cuplaje, baghete) etc.; 

- tipuri de comenzi: pentru persoane fizice – locuinţe/apartamente/case, pentru persoane juridice – 

sedii sociale/hale/cartiere rezidenţiale etc.; 

- activităţi specifice: alegerea componentelor tâmplăriei, verificarea echipamentelor tehnice, 

debitarea, rigidizarea, sudarea profilelor etc.;  

- tipuri de componente ale tâmplăriei: profile albe, colorate vopsite, colorate strat acrilic, înfoliate, 

cu garnituri încorporate, garnituri balon sau pană, negre/gri, armături în secţiune U sau pătrat, 

baghete geam de diferite grosimi, geamuri duble/triple, cu sticlă float sau acoperită cu strat metalic, 

elemente de feronerie etc.;  

- configuraţia zonelor de lucru: în paralel, în U, configuraţie complexă etc.; 

- dispunerea zonelor de lucru: exterior/interior pe şantiere de suprafaţă pentru construcţii civile şi 

industriale din mediul urban sau din afara localităţilor, în spaţii din halele de producţie etc.; 

- cerinţe exprimate în comenzi: tipul de profil, culoarea profilului, numărul de camere, tipuri de 

deschidere, configuraţia tabloului de tâmplărie etc.; 

 - tipuri de echipamente tehnice: fierăstraie, freze, dispozitive de înşurubat, utilaje de sudat, utilaje 

de debavurat, pistolul de etanşare, utilaje de curbare etc.; 

- tipuri de parametri de lucru: unghiuri de debitare, temperatură/timp/presiune de sudură, adâncime 

de debavurare, moment de înşurubare, distanţe între şuruburi, unghiuri de frezare, distanţe de 

frezare, adâncimi de frezare etc.;  

- operaţiile fluxului tehnologic; debitare, frezare, rigidizare, sudare, debavurare, îmbinări mecanice, 

aplicare elemente detaşabile, curbare profile, calare geam, verificare funcţională etc.; 

- cerinţe de exploatare a echipamentelor: integritate fizică, grad de uzură, încadrare în normele de 

securitate în muncă, încadrare în parametri de lucru stabiliţi etc.; 

- condiţii ambientale : condiţii de depozitare a produselor în zone special amenajate, iluminat, 

temperatură, spaţii încălzite cu surse convenţionale/neconvenţionale etc. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii aritmetice de bază, unităţi de măsură, noţiuni de 

trigonometrie etc.); 

- tipuri de componente de tâmplărie şi materiale auxiliare; 

- tipuri de instrucţiuni de lucru pentru confecţionarea tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice; 

- tipuri de echipamente tehnice folosite pentru confecţionarea tâmplăriei şi cerinţe de exploatare; 

- tipuri de accesorii necesare în prelucrarea componentelor tâmplariei din aluminiu şi mase plastice; 

- tipuri de documente utilizate în procesul de confecţionare tâmplărie din aluminiu şi mase plastice; 

- simboluri conţinute în documentaţia tehnică şi semnificaţia acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice  

(unitate specifică) 
Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1.Debitează 

profilele 

tâmplăriei 

din mase 

plastice 

 

1.1. Profilele din mase plastice 

sunt debitate în funcţie de particularităţile acestora. 

1.2. Profilele din mase plastice 

sunt debitate  respectând cerinţele tehnice stabilite.  

1.3. Profilele din mase plastice 

sunt debitate  ţinând cont de adaosurile necesare 

realizării sudurii. 

1.4. Profilele din mase plastice sunt debitate utilizând 

echipamente şi accesorii adecvate. 

1.5. Profilele din mase plastice sunt debitate  asigurând 

optimizarea şi trasabilitatea acestora. 

Debitarea profilelor tâmplăriei 

din mase plastice este realizată 

cu atenţie şi precizie. 

2. Rigidizează 

profilele  

 

2.1.Profilele sunt rigidizate cu armături corespunzătoare 

res-pectând distanţele de fixare în funcţie de materialul 

profilului. 

2.2.Profilele sunt rigidizate conform procedurilor de 

execuţie. 

2.3.Profilele sunt rigidizate respectând ordinea 

desfăşurării operaţiilor specifice. 

2.4. Profilele sunt rigidizate 

utilizând  echipamentele şi acce-soriile necesare în 

funcţie de caracteristicile tehnice ale acestora. 

Rigidizarea profilelor se face cu 

atenţie, în mod corect. 

3. Execută 

orificii în profile 

 

3.1.Orificiile în profile sunt executate respectând 

cerinţele tehnice din manualele de execuţie ale 

producătorului de sistem. 

3.2.Orificiile în profile sunt executate evitând perforarea 

peretelui camerei de rigidizare. 

3.3. Orificiile în profile sunt executate  utilizând scule şi 

dispozitive conform procedurilor de lucru. 

3.4. Orificiile în profile sunt executate realizând toate 

ope-raţiile auxiliare specifice. 

Executarea orificiilor în profile 

se realizează cu precizie şi 

grijă. 

 

4. Sudează 

profilele 

rigidizate  

 

4.1.Profilele rigidizate sunt sudate respectând  cerinţele 

tehnice din manualul producătorului de sistem.  

4.2.Profilele rigidizate sunt sudate având în vedere tipul 

maşinii de sudat şi particularităţile acesteia. 

4.3. Profilele rigidizate sunt sudate ţinând seama de 

caracteristicile materialului din care sunt realizate 

acestea. 

Sudarea profilelor rigidizate se 

efectuează cu grijă şi cu 

responsabilitate. 

5. Debavurează 

profilele sudate 

5.1.Profilele sudate sunt debavurate prin metode 

specifice. 

5.2.Profilele sudate sunt debavurate în colaborare cu 

ceilalţi membri din echipă. 

5.3.Profilele sudate sunt debavurate în funcţie de tipul şi 

caracteristicile acestora. 

5.4.Profilele sudate sunt deba-vurate  ţinând cont de 

adâncimea de debavurare recomandată. 

Debavurarea profilelor se 

realizează cu operativitate şi 

precizie. 
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5.5.Profilele sudate sunt deba-vurate  respectând 

intervalul de timp necesar după efectuarea operaţiei de 

sudură. 

5.6.Profilele sudate sunt deba-vurate utilizând 

echipamentul  de lucru adecvat. 

6. Execută 

montanţii 

6.1.Montanţii sunt executaţi având în vedere respectarea 

cerin-ţelor tehnice specifice înscrise în normative şi fişe 

tehnice. 

6.2. Montanţii sunt executati 

asigurând ordinea operaţiilor în procesul de prelucrare. 

6.3. Montanţii sunt executaţi  în funcţie de 

particularităţile aces-tora. 

6.4. Montanţii sunt executaţi   

respectând modalitatea de etanşare în cazul cuplării 

acestora cu piese de racord. 

Executarea montanţilor se 

realizează cu grijă şi răbdare. 

7. Curbează 

profilele din 

mase plastice 

7.1. Profilele din mase plastice sunt curbate prin metode 

specifice. 

7.2. Profilele din mase plastice  

sunt curbate  conform cerinţelor tehnice cuprinse în 

fişele de execuţie. 

7.3. Profilele din mase plastice  

sunt curbate aplicând formulele de calcul pentru razele 

de curbură. 

7.4. Profilele din mase plastice  

sunt curbate utilizând accesoriile adecvate. 

7.5. Profilele din mase plastice  

sunt curbate în conformitate cu indicaţiile primite din 

partea persoanelor abilitate. 

Curbarea profilelor se face cu 

responsabilitate, preocupare şi 

disciplină. 

 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  deplasarea 

executându-se pe căi de circulaţie internă betonate, nemarcate şi nesemnalizate; 

- lucrul se desfăşoară la suprafaţa solului în medii de muncă variate şi solicitante din punct de vedere al 

nivelului ridicat de zgomot; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de tâmplărie: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi ficşi cu sub/supra 

lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, ferestre pivotante, 

ferestre glisante, combinatii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- tipuri de componente ale tâmplăriei: profile (toc, cercevea, montanţi, baghete), armături, garnituri, 

mecanisme închidere, mânere, geam, distanţiere, cale portante, cuplaje, etc.; 

-  tipuri de profile din mase plastice: profile albe, colorate în masă, colorate la suprafaţă, caşerate (înfoliate), 

cu număr variabil de camere interioare, cu garnitură încorporată, cu miez reciclat, cu miez de etanşare, cu 

bandă autoadezivă etc.; 

-  particularităţile profilelor: rezistente, izolatoare termic şi fonic, uşor de întreţinut etc.; 

-  cerinţe tehnice ale debitării: lungimi de debitare, unghiuri de debitare; 

- dimensiuni ale profilelor: cote exterioare, grosimi pereţi interiori/exteriori, dimensiune falţ geam etc.; 

-  tipuri de echipamente pentru debitare: fierăstraie, freze etc.; 

-  tipuri de accesorii pentru debitare: discuri abrazive, pânze dotate cu dinţi din aliaj dur etc.; 

-  cerinţe ale trasabilităţii: denumirea comenzii, număr sertar, poziţie în ramă etc.; 

- ordinea desfăşurării operaţiilor de rigidizare: introducere armătură în camera profilului, înşurubare la 

distanţe prestabilite, verificare etc.; 

-  tipuri de echipamente pentru rigidizare: dispozitive de înşurubat de diferite dimensiuni şi profile ale 
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capetelor active etc.; 

-  tipuri de accesorii pentru rigidizare: capete de burghie, şuruburi etc.; 

 - caracteristicile tehnice ale profilelor: coeficienţi de izolare, rezistenţă la impact, comportare la foc, 

comportare la temperaturi înalte/scăzute, rezistenţă la UV etc.; 

- tipuri de orificii în profile: găuri cu diametru variabil, fante cu lungimi şi lăţimi diferite, fante de drenaj şi de 

aerisire, locaşuri pentru broaşte şi mânere etc.; 

-  scule şi dispozitive pentru executarea orificiilor în profile: freze, şabloane de pantografiere etc.; 

- tipuri de operaţii auxiliare pentru executarea orificiilor: frezarea locaşurilor pentru mâner si broască, a 

găurilor de aerisire, a locurilor de prindere a balamalelor etc.; 

- cerinţe tehnice pentru sudare: timpi de sudare, temperatură de sudare, pânze de teflon în parametrii 

funcţionali etc; 

- tipuri de maşini de sudat: la unul, două sau mai multe capete simultan etc.; 

- particularităţile maşinilor de sudat: numărul capetelor de sudură, modul de acţionare, tipul de prindere etc.; 

- caracteristicile materialului profilului: corp de bază alb, alb cu miez reciclat, colorat în masă, alb cu strat 

acrilic, alb şi colorat în masă cu folie decor etc.; 

-  metode specifice de debavurare: automat, manual; în plan orizontal, vertical şi interior etc.; 

-  membrii echipei:muncitori confecţioneri şi responsabili de echipă etc.; 

-  caracteristicile profilelor sudate: rezistenţă la rupere, capacitatea de izolare în colţuri etc.; 

-  adâncimea de debavurare: minimă, maximă în funcţie de materialul suprafaţei exterioare de debavurat - 

caşerat,  strat acrilic, alb, reciclat etc.;  

-  tipuri de echipamente pentru debavurat: echipamente automate, cuţite speciale manuale etc.; 

- tipuri de montanţi: ficşi, de împărţire a tâmplăriei în funcţie de dimensiuni, falşi, ataşati la cercevea, ficşi 

orizontali şi verticali, oblici etc.; 

- cerinţe tehnice pentru executarea montanţilor: frezarea montantului în funcţie de ramă, îmbinarea mecanică 

cu cuplaj, poziţionarea perpendiculară şi în plan, etanşarea cuplajului etc.; 

- particularităţile montanţilor: dimensiunea, gradul de fixare, poziţia, configuraţia, dispunerea în planul ramei, 

dimensiunea camerei de armare etc.; 

- tipuri de piese de racord: cuplaje cu garnitură/fară garnitură etc.; 

-  metode specifice de curbare: la cald şi la rece etc.; 

- cerinţe tehnice de curbare: raze minime de curbare, temperatura substanţelor de răcire/încălzire, presiunea 

de deformare etc.; 

- tipuri de accesorii utilizate în curbare: şabloane din profile de poliamidă de dimensiuni diferite etc.; 

-  persoane abilitate să furnizeze indicaţii: şeful de producţie, responsabilul cu calitatea în producţie etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de profile din mase plastice şi armături;  

- cerinţe tehnice ale operaţiilor fluxului tehnologic de prelucrare a componentelor tâmplăriei din mase 

plastice; 

- tipuri de echipamente de debitare, rigidizare, sudare, debavurare şi curbare şi caracteristicile constructive şi 

funcţionale ale acestora; 

- parametrii de lucru care se urmăresc pe parcursul prelucrării componentelor tâmplăriei din mase plastice; 

- modalităţi de asigurare a trasabilităţii profilelor debitate; 

- particularităţi şi cerinţe de calitate ale operaţiilor fluxului tehnologic; 

- tipuri de orificii în profile şi metode de executare ale acestora; 

- tipuri de accesorii, materiale auxiliare şi substanţe folosite în operaţiile fluxului tehnologic şi caracteristicile 

acestora; 

- calcul matematic (operaţii aritmetice de bază, trigonometrie etc); 

- riscuri de accidente, măsuri de prevenire a accidentelor în muncă şi metode de prim ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1 Debitează 

profilele din 

aluminiu  

 

1.1.Profilele din aluminiu sunt debitate  conform 

normativelor tehnice în vigoare respectând 

toleranţele admise în debitare. 

1.2. Profilele din aluminiu sunt debitate   în 

funcţie de particularităţile acestora. 

1.3. Profilele din aluminiu sunt debitate  

utilizând echipamentele adecvate. 

Debitarea profilelor din aluminiu 

se realizează cu atenţie şi 

operativitate. 

2. Frezează 

profilele din 

aluminiu 

2.1.Profilele din aluminiu sunt frezate în funcţie 

de tipul acestora. 

2.2.Profilele din aluminiu sunt frezate având în 

vedere particularităţile elementului de tâmplărie. 

2.3.Profilele din aluminiu sunt frezate respectând 

procedurile de realizare a tipurilor de orificii. 

2.4.Profilele din aluminiu sunt frezate utilizând 

echipamentul de lucru adecvat.  

Frezarea profilelor din aluminiu 

se face cu atenţie şi 

responsabilitate. 

3. Îmbină 

profilele din 

aluminiu 

3.1.Profilele din aluminiu sunt îmbinate 

respectând modul şi tipul de îmbinare prevăzute 

prin documentaţia tehnică. 

3.2.Profilele din aluminiu sunt îmbinate conform 

procedurii specifice. 

3.3.Profilele din aluminiu sunt îmbinate utilizând 

accesoriile adecvate. 

3.4.Profilele din aluminiu sunt îmbinate 

urmărind asigurarea continuităţii procesului de 

prelucrare a acestora. 

Îmbinarea mecanică a profilelor 

din aluminiu se efectuează cu 

răbdare şi conştiinciozitate. 

 

4. Vopseşte 

profilele de 

aluminiu  

4.1.Profilele din aluminiu sunt vopsite  prin 

metode specifice, pe întreaga suprafaţă, în câmp 

electrostatic. 

4.2. Profilele din aluminiu sunt vopsite 

respectând cerinţele de calitate din fişele de 

execuţie. 

4.3. Profilele din aluminiu sunt vopsite utilizând 

materialele şi echipamentele de lucru adecvate. 

4.4. Profilele din aluminiu sunt vopsite având în 

vedere cerinţele de optimizare şi trasabilitate. 

Vopsirea profilelor din aluminiu 

se face cu operati-vitate şi 

precizie. 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  

deplasarea executându-se pe căi de circulaţie internă betonate, nemarcate şi nesemnalizate; 

- lucrul se desfăşoară la suprafaţa solului în medii de muncă variate şi solicitante din punct de vedere al 

nivelului ridicat de zgomot; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 



20 

Gama de varibile: 

- tipuri de tâmplărie din aluminiu: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi 

ficşi cu sub/supra lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, 

ferestre pivotante, ferestre glisante, combinaţii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- tipuri de componente ale tâmplăriei din aluminiu: toc, baghetă, cercevea, montanţi, ştulpi, elemente 

de feronerie etc.; 

- tipuri de profile din aluminiu: eloxate, colorate, cu barieră termică/fară barieră termică etc.; 

- normative tehnice: standarde de conformitate de produs, cataloage de sistem, manuale ale 

producătorilor etc.; 

- toleranţe admise în debitare: minime şi maxime, specifice tipurilor de profile: toc, cercevea, baghetă, 

montanţi etc.; 

- particularităţile profilelor din aluminiu: cu barieră termică/fară barieră termică, cu 2/3 camere; 

principale şi complementare etc.; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru debitarea profilelor din aluminiu: fierăstrăie simple şi speciale 

etc.; 

- particularităţile elementelor de tâmplărie: vopsite/nevopsite, principale/complementare etc.; 

- tipuri de orificii: de aerisire şi de drenaj, locaşuri pentru mâner şi broască etc.; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru frezarea profilelor din aluminiu: freze simple, freze 

semiautomate, automate etc.; 

- moduri de îmbinare a profilelor din aluminiu: manual, mecanic etc.; 

- tipuri de accesorii: şuruburi, colţari etc.; 

- documentaţia de execuţie: instrucţiuni de lucru, caiete de sarcini, norme interne, criterii şi 

reglementari naţionale, standarde tehnice etc.; 

- metode specifice de vopsire: vopsire în regim automat sau manual prin pulverizare cu vopsele de tip 

pulber etc.; 

- cerinţe de calitate din fişele de execuţie: respectarea dimensiunilor la debitare, respectarea 

dimensiunilor /adâncimilor/unghiurilor de frezare, respectarea momentelor de înşurubare  

la îmbinările mecanice, realizarea unei etanşări continue şi complete etc.; 

- tipuri de materiale pentru vopsire: vopsele de tip pulber, lichide, substanţe emoliente şi diluanţi etc.; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru vopsirea profilelor din aluminiu: utilaje de vopsire şi eloxare 

etc.; 

- cerinţe de trasabilitate: denumirea comenzii, număr sertar, poziţie în ramă etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de componente ale tâmplăriei din aluminiu; 

- tipuri de profile din aluminiu şi caracteristicile acestora; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru debitarea, frezarea, îmbinarea şi vopsirea profilelor din 

aluminiu; 

- particularităţi funcţionale şi constructive ale echipamentelor necesare prelucrării componentelor 

tâmplăriei din aluminiu şi modul de utilizare; 

- cerinţe tehnice şi de calitate din fişele de execuţie pentru prelucrarea componentelor tâmplăriei din 

aluminiu; 

- parametrii de lucru care se urmăresc pe parcursul prelucrării componentelor tâmplăriei din aluminiu; 

- noţiuni de câmp electrostatic; 

- modalităţi de vopsire a profilelor din aluminiu; 

- materiale şi accesorii  utilizate în prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu; 

- riscuri de accidente, măsuri de prevenire a accidentelor în muncă şi metode de prim ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Montează 

elementele de 

feronerie  

 

1.1.Elementele de feronerie sunt montate 

respectând cerinţele tehnice de montaj în funcţie de 

tipul de deschidere al ferestrei. 

1.2.Elementele de feronerie sunt montate ţinând 

cont de distanţele minime între punctele de 

închidere. 

1.3.Elementele de feronerie sunt montate utilizând 

şabloane adec-vate. 

Montarea  elementelor de 

feronerie se face cu  

operativitate şi precizie. 

2. Taie  

garniturile de 

etanşare 

 

2.1.Garniturile de etanşare sunt tăiate  conform 

cerinţelor precizate în fişele de execuţie. 

2.2.Garniturile de etanşare sunt tăiate  în funcţie de 

dimensiunile tâmplăriei. 

2.3.Garniturile de etanşare sunt tăiate  utilizând 

scule de tăiere adecvate. 

Tăierea garniturilor de etanşare 

se realizează cu atenţie şi 

operativitate. 

3.Aplică 

garniturile de 

etanşare  

 

3.1.Garniturile de etanşare sunt aplicate respectând 

cerinţele tehnice. 

3.2.Garniturile de etanşare sunt aplicate perimetral, 

pe conturul profilelor. 

3.3.Garniturile de etanşare sunt aplicate prin metode 

specifice. 

Aplicarea garniturilor de 

etanşare se efectuează cu 

responsabilitate şi grijă. 

4.Calează 

geamul 

termoizolator 

 

 

4.1.Geamul termoizolator este calat respectând 

modul de aşezare a calelor şi accesoriilor conform 

cerinţelor tehnice precizate în   manualul de sistem 

al producătorului. 

4.2.Geamul termoizolator este calat evitându-se 

obturarea  orificiilor. 

4.3.Geamul termoizolator este calat ţinând seama de 

greutatea  ce se va distribui în cercevea pentru 

evitarea tensiunilor mecanice. 

4.4.Geamul termoizolator este calat asigurând 

distanţe egale între muchiile geamului şi cercevea. 

Calarea geamului termoizolator 

se execută cu atenţie şi 

preocupare. 

5. Fixează 

baghetele 

 

5.1.Baghetele sunt fixate respec-tând tehnicile de 

introducere/ 

scoatere  pe/din conturul gea-mului termoizolator. 

5.2.Baghetele sunt fixate  utilizând unelte specifice. 

5.3. Baghetele sunt fixate  evitând tensionarea 

mecanică a tâmplăriei. 

Fixarea baghetelor se face cu 

răbdare şi conştiinciozitate. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  

deplasarea executându-se pe căi de circulaţie internă betonate, nemarcate şi nesemnalizate; 

- lucrul se desfăşoară la suprafaţa solului în medii de muncă variate şi solicitante  

din punct de vedere al nivelului ridicat de zgomot; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de tâmplărie: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi ficşi cu 

sub/supra lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, ferestre 

pivotante, ferestre glisante, combinatii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- tipuri de componente detaşabile ale tâmplăriei: elemente de feronerie, garnituri, baghete, geam 

termoizolator etc.; 

- tipuri de elemente de feronerie: tijă cremon, foarfeci, colţare, bolţuri, tijă prelungitor, balamale, 

mânere etc.; 

- cerinţe tehnice de montaj: adaptarea mecanismelor de închidere la dimensiunile tâmplăriei, 

poziţionarea plană a balamalelor, respectarea numărului de bolţuri de închidere în raport cu tipul 

deschiderii etc.; 

- tipuri de deschidere a ferestrei: simplă, basculantă, oscilo-basculantă, pivotantă, glisantă, armonică, 

combinaţii de canate cu deschideri variate etc.; 

 - tipuri de şabloane: pentru poziţionare mâner şi balamale etc.; 

- tipuri de garnituri de etanşare: de contact (balon/pană), de geam ( încorporată în baghetă), dublă, de 

contact etc.; 

- cerinţe de tăiere a garniturilor: realizare manuală în unghi drept, cu toleranţă de dilatare/contractare;  

- tipuri de scule de tăiere: cuţite, cuttere etc.; 
- cerinţe tehnice de aplicare a garniturii: manual, perimetral în nutul profilului, formare colţ fără 

întinderi, îmbinare cap la cap fară lipire în partea de sus a tâmplăriei etc.; 

- tipuri de geamuri termoizolatoare: geam float-float, float-Low-e, reflexiv, triplex, securizate, cu gaze 

inerte, colorate etc; 

- tipuri de cale: de fixare, portante, suplimentare etc; 

- tipuri de accesorii pentru calare: şuruburi, încuietori, broaşte, limitatori în deschidere, dispozitive de 

blocare mâner, dispozitive antiefracţie; 

- cerinţe tehnice de calare: montaj pe calupuri/cale, respectarea distanţelor faţă de colţ, evitarea 

obturării fantelor/găurilor de drenaj, respectarea lungimii/materialului calupurilor/calelor, asigurarea 

calelor suplimentare etc.; 

- tipuri de orificii: fante de aerisire, de drenaj, locaşuri pentru mâner şi broaşte etc.; 

- tipuri de baghete: cu garnitură încorporată, de fixare a geamurilor termoizolatoare cu grosimi diferite 

pentru diferite sisteme de profile etc.; 

- tehnici de introducere/scoatere a baghetelor: introducerea baghetelor mai scurte, presarea la ambele 

capete în nutul de baghetă, lovirea cu ciocanul de la centru spre extremităţi, scoaterea baghetelor mai 

lungi, introducerea prin percuţie a daltei pe centrul baghetei, împingerea în sus a baghetei etc.; 

- tipuri de unelte pentru fixarea baghetelor: ciocan, daltă etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de tâmplării şi componente detaşabile ale acestora; 

- tipuri de elemente de feronerie; 

- tipuri de deschidere ale ferestrelor şi uşilor; 

- operaţiile aferente procesului de aplicare a componentelor detaşabile ale tâmplăriei şi particularităţi 

ale acestora; 

- tehnici de tăiere, aplicare şi de îmbinare a garniturilor; 

- cerinţe tehnice de calare a geamului termoizolator; 

- tehnici de fixare a baghetelor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Verifică 

dispozitivele/instalaţ

iile de manipulare 

 

1.1.Dispozitivele/instalaţiile de 

manipulare sunt verificate din punct de 

vedere funcţional ţinând seama de tipul 

acestora. 

1.2.Dispozitivele/instalaţiile de 

manipulare sunt verificate 

ţinând seama de instrucţiunile standard 

de funcţionare. 

1.3.Dispozitivele/instalaţiile de 

manipulare sunt verificate efectuând 

manevrele specifice necesare. 

Verificarea dispo-

zitivelor/instalaţiilor de 

manipulare se face cu 

conştiinciozitate şi atenţie. 

2. Ridică foile de 

sticlă 

2.1. Foile de sticlă sunt ridicate 

în funcţie de dimensiunile  aces-tora. 

2.2. Foile de sticlă sunt ridicate 

 ţinînd seama de configuraţia şi 

dispunerea spaţiului de manevră. 

2.3. Foile de sticlă sunt ridicate 

asigurând cerinţele de stabilitate pentru 

securitate în operare. 

2.4. Foile de sticlă sunt ridicate 

respectând  parametrii de lucru ai 

echipamentelor de manipulare. 

2.5. Foile de sticlă sunt ridicate 

asigurând respectarea instruc-ţiunilor 

specifice de lucru. 

Ridicarea foilor de sticlă se 

realizează cu preocupare şi 

responsabilitate. 

 

3. Transportă 

materialele auxiliare 

3.1.Materialele auxiliare sunt 

transportate  respectând logica utilizării 

acestora conform fluxului  tehnologic. 

3.2.Materialele auxiliare sunt 

transportate având în vedere 

caracteristicile acestora.  

3.3.Materialele auxiliare sunt 

transportate prin metode specifice 

utilizând dispozitivele şi instalaţiile 

adecvate. 

Transportul materialelor 

auxiliare se efectuează cu 

con-ştiinciozitate şi 

operativitate. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului 

termoizolator, în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  pe baza 

unor proceduri de lucru clar stabilite; 

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de 

autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de foi de sticlă: lowE, reflexivă, colorată în masă, laminată, float, color solar, 

ornament etc.; 

- materiale auxiliare:lubrifianţi, baghete distanţier, colţari din plastic, substanţe absorbante 

etc.; 

- dispozitive/instalaţii de manipulare: elemente flexibile - frânghii, cabluri, chingi; organe de 

prindere a sarcinilor - cârlige, ochiuri, bene, greifere; organe de blocare şi frânare – opritoare, 

frâne; elemente de ghidare şi acţionarea elementelor flexibile – role, roţi, tobe (tambure)etc.; 

- tipuri de manevre: în plan orizontal, vertical, oblic etc.; 

- configuraţia spaţiului de manevră: în paralel, în U, configuraţie complexă etc.; 

- dispunerea spaţiului de manevră: exterior/interior pe şantiere de suprafaţă pentru construcţii 

civile şi industriale din mediul urban sau din afara localităţilor, în spaţii din halele de 

producţie etc.; 

- cerinţe de stabilitate: în cazul prinderii, ridicării şi deplasării foilor de sticlă etc.  

- parametri de lucru: sarcina utilă, cursa, traseul sarcinii,  suspendarea şi prinderea sarcinilor, 

sistemul de acţionare, asigurarea sarcinii etc.; 

- instrucţiuni de lucru: de ridicare, de poziţionare a foilor de sticlă etc.; 

-caracteristicile materialelor: greutate, volum, formă, lungime, suprafaţă etc. 

- metode specifice de transport:  purtare directă şi transport mecanizat etc.; 

- dispozitive şi instalaţii de transport: instalaţii de ridicat, poduri rulante; maşini de transportat 

(stivuitoare, transportoare etc.); instalaţii de transportat – conveiere, transportoare cu bandă, 

poduri rulante etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat; 

- aspecte privind elementele constructive şi funcţionale ale echipamentelor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- instrucţiuni de lucru; 

- accesorii utilizate pentru asigurarea functionalitǎţii echipamentelor; 

- cerinţe privind securitatea în muncă la verificarea functionalitǎţii dispozitivelor/instalaţiilor şi 

la manipularea materialelor; 

- tipuri de materiale auxiliare şi caracteristici ale acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată/automată 

pentru confecţionarea geamurilor termoizolatoare 

(unitate specifică) 

Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1.Pregăteşte 

echipamentele 

pentru lucru  

 

 

1.1. Echipamentele sunt pregǎtite 

respectând instrucţiunile de operare şi parametrii de 

lucru ai echipamentelor semiautomate/ automate. 

1.2. Echipamentele sunt pregǎtite 

verificând dispozitivele funcţio-nale şi de reglare   

semiautomate / automate.  

1.3. Echipamentele sunt pregǎtite 

 în corelaţie cu tipul operaţiilor  de executat. 

Pregătirea echipamentelor se 

face cu atenţie şi promp-

titudine. 

2. Reglează 

parametrii de 

lucru  

 

2.1. Parametrii de lucru sunt reglaţi acţionând 

elementele de comandă şi  control adecvate. 

2.2. Parametrii de lucru sunt reglaţi având în vedere 

tipul operaţiei de executat. 

2.3. Parametrii de lucru sunt reglaţi urmǎrindu-se 

desfăşura-rea operaţiilor fluxului tehno-logic. 

Reglarea parametrilor se execută 

cu preocupare şi 

responsabilitate. 

 

3. 

Monitorizează 

funcţionarea 

echipamentelor 

 

3.1.Funcţionarea echipamentelor este monitorizată 

asigurând valorile necesare în mod continuu şi constant. 

3.2.Funcţionarea echipamentelor este monitorizată 

urmărind parametrii de lucru. 

3.3.Funcţionarea echipamentelor este monitorizată în 

funcţie de tipul şi caracteristicile tehnice ale acestora. 

Monitorizarea funcţionării 

echipamentelor se efectuează 

cu răbdare şi responsabilitate. 

4. Decide 

întreruperea 

temporară a 

exploatǎrii 

echipamentelor 

 

4.1.Decizia privind întreruperea temporară a exploatǎrii 

echipamentelor este adoptată în funcţie de cerinţele 

tehnologice. 

4.2. Decizia privind întreruperea temporară a exploatǎrii 

este adoptată  având în vedere particularităţile etapei de 

lucru. 

4.3. Decizia privind întreruperea temporară a exploatǎrii 

este adoptată ţinând seama de even-tualele accidente de 

exploatare survenite pe parcursul confecţio-nǎrii 

geamului. 

Adoptarea deciziei întreruperii 

temporare a exploatǎrii 

echipamentelor se ia cu 

promptitudine şi 

responsabilitate. 

 

5. Remediază 

accidentele de 

exploatare 

5.1.Accidentele de exploatare sunt remediate în funcţie 

de tipul acestora şi cauzele producerii. 

5.2.Accidentele de exploatare sunt remediate având în 

vedere semnificaţia semnalelor emise de    sistemele de 

avertizare . 

5.3.Accidentele de exploatare sunt remediate  prin 

intermediul unor metode specifice, aplicând măsurile de 

intervenţie necesare. 

5.4.Accidentele de exploatare sunt remediate  în 

colaborare cu ceilalţi membri din echipă. 

Remedierea accidentelor de 

exploatare se efectuează cu 

promptitudine, răbdare şi 

disciplină. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului termoizolator, 

în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural, 

 pe baza unor proceduri de lucru clar stabilite; 
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- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de echipamente cu procesare semiautomată/ automată: maşină de debitat distanţier cu cotare pe 

display, maşină de îndoit profil distanţier, pod rulant, masa rotativă, maşină de tăiat geam Duplex 

semiautomată, cărucior automat al maşinii de tăiat cu două braţe, maşina automată de tăiat geam Jumbo, cu 

şlefuire geam LowE, cu masă rabatabilă,  presa automată pe linia de spălare geam,  utilaje de spălat etc.; 

- instrucţiuni de operare: privind tăierea sticlei, debitarea baghetei,  curăţarea şi uscarea geamului,  sigilarea, 

asamblarea, etichetarea etc.; 

- parametri de lucru: indicatori standard aferenţi documentaţiei tehnologice etc.; 

- dispozitivele funcţionale şi de reglare semiautomate / automate : elemente de comandă, control, 

monitorizare -  manete, butoane, transmisie de avarie,  comutatoare, afişaje, 

monitoare,  unitate centrală, server etc.; 

- operaţii ale fluxului tehnologic: tăiere/debitare, formare cadru distanţier, spălare, uscare, preasamblare, 

sigilare etc.; 

- caracteristici tehnice ale echipamentelor: caracteristici constructive, caracteristici funcţionale; 

- cerinţele tehnologice: de execuţie, monitorizare şi control etc.; 

- particularităţi ale etapei de lucru: faza de lucru iniţială, intermediară şi finală în exploatarea 

echipamentului; 

- tipuri de accidente de exploatare: electrocutare,  plăgi tăiate, accidente mecanice - loviri, zgârieturi, răniri, 

fracturi, arsuri etc.; 

-cauze ale producerii accidentelor: lipsa echipamentului de lucru, nerespectarea disciplinei tehnologice, 

încălcarea normelor de sănătate şi securitate în muncă etc; 

- sisteme de avertizare: luminoase, sonore, sisteme de comunicaţii,  panouri de avertizare etc.; 

- tipuri de instrumente de intervenţie: stingătoare cu CO2, stingătoare cu praf şi CO2, trusă de prim ajutor 

etc.; 

- metode de remediere a accidentelor de exploatare: decuplarea sistemului energetic, scoaterea din funcţiune 

a utilajelor, acordarea măsurilor de prim ajutor, informarea şefilor ierarhici, anunţarea echipelor de 

intervenţie rapidă etc.; 

- măsuri de intervenţie: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor,  prevenirea riscurilor 

profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 

securităţii şi sănătăţii în muncă etc.; 

- membrii echipei: tehnolog,  RAC– responsabil asigurarea managementului calităţii, şef de producţie etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de echipamente cu procesare semiautomatǎ/automatǎ şi caracteristicile constructive şi funcţionale 

ale acestora; 

- tipuri de dispozitive funcţionale şi de reglare semiautomate / automate; 

- tipuri de parametrii de lucru; 

- tipuri de operaţii ale fluxului tehnologic şi cerinţe tehnologice specifice confecţionării geamurilor 

termoizolante; 

- etape de lucru ale exploatării echipamentelor cu procesare semiautomată/ automată 

pentru confecţionarea geamurilor termoizolatoare; 

- tipuri de accidente de exploatare şi cauzele producerii acestora; 

- sisteme de avertizare ale echipamentelor tehnice; 

- instrumente de intervenţie în cazul apariţiei accidentelor de exploatare; 

- metode de remediere a accidentelor de exploatare; 

- tipuri de proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Prelucrarea foilor de sticlă 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de elementul 

de competenţă 

1. Identifică foile de 

sticlǎ 

1.1.Foile de sticlǎ sunt identificate  

în funcţie de tipul produselor de 

executat. 

1.2.Foile de sticlǎ sunt identificate 

ţinând seama de instrucţiunile 

standard de utilizare şi prelucrare. 

1.3.Foile de sticlǎ sunt identificate 

asigurând efectuarea manevrelor 

specifice necesare. 

Identificarea foilor de sticlă  se 

realizează cu atenţie şi răbdare. 

2. Taie foile de sticlǎ 

 

2.1. Foile de sticlǎ sunt tăiate în 

funcţie de dimensiunile  precizate în 

documentaţia tehnică. 

2.2. Foile de sticlǎ sunt tăiate 

ţinînd seama de configuraţia şi 

dispunerea spaţiului de manevră. 

2.3. Foile de sticlǎ sunt tăiate 

asigurând cerinţele de stabilitate 

pentru securitate în operare. 

2.4. Foile de sticlǎ sunt tăiate 

 respectând  parametrii de lucru ai 

echipamentelor de prelucrare. 

2.5. Foile de sticlǎ sunt tăiate 

asigurând respectarea instrucţiu-nilor 

specifice de lucru. 

Tăierea foilor de sticlă se face în 

mod corect şi responsabil. 

 

3. Pregăteşte unitǎţile 

de foi de sticlǎ tǎiate 

3.1.Unitǎţile de foi de sticlǎ  sunt 

pregǎtite  conform instrucţiunilor şi 

procedurilor de lucru de prelucrare a 

acestora. 

3.2. Unitǎţile de foi de sticlǎ  sunt 

pregǎtite având în vedere 

caracteristicile  foilor de sticlǎ. 

3.3. Unitǎţile de foi de sticlǎ  sunt 

pregǎtite  conform indicaţiilor 

producătorilor de geam 

termoizolator pentru evitarea 

neconformităţilor. 

Pregătirea unitǎţilor de foi de 

sticlǎ tǎiate se realizează cu grijă 

şi cu atenţie. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului 

termoizolator, în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  pe baza unor 

proceduri de lucru clar stabilite; 

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de 

autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de foi de sticlă: lowE, reflexivă, colorată în masă, laminată, float, color solar, ornament 

etc.; 

- tipurile produselor de executat de geam termoizolator: dublu, triplex etc.; 

- tipuri de instrucţiuni standard de utilizare şi prelucrare a foilor de sticlă: privind tăierea, 

desprinderea bucăţílor de sticlă şi depozitarea temporară în rastele, aşezarea manuală în poziţie 

verticală în compartimentul de intrare a utilajului de spălat, spălarea în compartimentul de spălare 

a utilajului, uscarea  în unitatea de uscare a utilajului cu ajutorul aerului uscat, transferul acestora 

în unitatea de verificare a utilajului, în scopul eliminării impurităţilor etc.; 

- documentaţia tehnică: fişe tehnice, instrucţiuni de execuţie, monitorizare  şi control etc.; 

- tipuri de configuraţii: forme regulate, dreptunghiulare, ovale, cercuri, romburi, pătrate etc.; 

- tipuri de manevre: stânga-dreaptă, sus-jos;  plan: vertical, orizontal şi înclinat etc.; 

- cerinţe de stabilitate: planeitatea foii de sticlă pe masa de tăiere, menţinerea în parametri optimi 

a curenţilor de aer, optimizarea spaţiului de lucru etc.;  

- parametrii de lucru:  calitatea execuţiei, norme specifice de timp, consumuri specifice de 

materiale,  manopera de lucru etc.; 

- echipamente de prelucrare: maşini pentru tăierea geamului - maşina automată de tăiat geam 

Jumbo, cu şlefuire geam LowE cu masa rabatabilă, maşină de debitat geam Duplex, semi-

automată; utilaje pentru prelucrarea foii de sticlă: utilaje de spălat - unităţi de intrare, spălare, 

uscare, verificare, preasamblare, presare şi control final. 

- tipuri de instrucţiuni de lucru: privind preluarea şi aşezarea fiecǎrei unitǎţi de foi de sticlǎ, 

privind poziţionarea, spǎlarea, uscarea şi verificarea  unitǎţilor de foi de sticlǎ etc.; 

- tipuri de proceduri: polizare a foilor de sticlă acoperite cu strat metalic etc.; 

- caracteristicile  foilor de sticlǎ: optice - transmisie luminoasă şi energetică  şi energetice -

reflexie luminoasă şi energetică etc.; 

- tipuri de neconformităţi: prezenţa impurităţilor după efectuarea spălării,  abateri de la 

dimensiunile de tăiere a foilor de sticlă,  nerespectarea dimensiunilor din desenul de execuţie etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de foi de sticlă şi instrucţiuni standard de utilizare a acestora; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice de bază, procente, unităţi de măsură, 

transformări); 

- caracteristici de performanţă a foilor de sticlă; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- indicaţiile producătorilor de geam termoizolator referitoare la respectarea cerinţelor de 

prelucrare; 

- cerinţe de stabilitate pentru asigurarea securităţii în tăierea foilor de sticlă; 

- documentaţie tehnologică specifică procesului de prelucrare a foilor de sticlă ; 

- criterii de  calitate a materialelor şi tehnici de verificare a calitǎţii acestora; 

- criterii de calitate ale curăţării şi uscării foilor de sticlǎ; 

- defecte din fabricaţie ale foilor de sticlă; 

- terminologie de specialitate. 
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Prelucrarea baghetelor distanţier 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Alege bagheta 

distanţier  

 

 

 

1.1. Bagheta distanţier este aleasǎ 

 în funcţie de cerinţele prevăzute în fişa tehnică 

de execuţie. 

1.2. Bagheta distanţier este aleasǎ 

conform specificaţiilor tehnice. 

1.3. Bagheta distanţier este aleasǎ 

respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate.  

Alegerea baghetei distanţier  

se face cu atenţie. 

2.Debitează 

bagheta distanţier  

 

2.1.Bagheta distanţier este debitatǎ  în funcţie de 

necesarul de producţie. 

2.2.Bagheta distanţier este debitatǎ  conform 

instrucţiunilor de lucru specifice. 

2.2.Bagheta distanţier este debitatǎ  respectând 

cu stricteţe toate indicaţiile primite din partea  

persoanelor abilitate utilizând echipamente 

adecvate. 

Debitarea baghetei distanţier  

se face cu precizie şi 

responsabilitate. 

 

3. Confecţionează 

cadrul metalic 

 

3.1.Cadrul metalic este confecţionat respectând 

documentaţia de execuţie. 

3.2.Cadrul metalic este confecţionat conform 

procedurilor specifice cu ajutorul echipamentelor 

adecvate. 

3.3.Cadrul metalic este confecţionat utilizând 

materialele şi accesoriile adecvate.  

Confecţionarea cadrului 

metalic se realizează cu grijă şi 

responsabilitate. 

 

4. Sigilează 

cadrul metalic 

 

4.1.Cadrul metalic este sigilat 

prin modalităţi specifice. 

4.2. Cadrul metalic este sigilat 

pe ambele feţe, asigurând etanşarea perfectă a 

marginilor acestuia. 

4.3. Cadrul metalic este sigilat 

 urmărind permanent reglarea dozajului 

materialului de sigilat în funcţie  de evoluţia 

sigilării. 

4.4. Cadrul metalic este sigilat 

utilizând echipamentele specifice necesare. 

4.5. Cadrul metalic este sigilat 

realizând finisarea suprafeţei finale conform 

cerinţelor de calitate ale produsului intermediar.  

Sigilarea cadrului metalic se 

execută cu atenţie şi 

conştiinciozitate. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului 

termoizolator, în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural, pe baza unor 

proceduri de lucru clar stabilite; 

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de baghete distanţier: din aluminiu, din oţel, de grosimi diferite, concave, convexe etc.; 

- cerinţe prevăzute în fişa tehnică de execuţie: dimensiuni de execuţie, caracteristici tehnico - 

funcţionale, materie primă, materiale auxiliare etc.; 

- specificaţii tehnice: dimensiune, culoare, grosime, coeficient de transfer termic, mod de prelucrare 

etc.; 

- persoane abilitate să îndrume muncitorul: şeful de producţie, responsabilul cu calitatea în producţie 

etc.; 

- necesar de producţie: tipul, caracteristicile şi cantitatea de materie primă şi auxiliare specifice  etc.; 

- instrucţiuni de lucru privind debitarea profilelor distanţier: cote admise, toleranţe, ordinea debitării, 

criterii de calitate, respectarea principiului trasabilităţii etc.; 

- echipamente de lucru necesare debitării: maşină manuală de debitat distanţier cu/fără cotare pe 

display etc.;  

- proceduri specifice: de obţinere a cadrului prin îndoire, de îmbinare cu racord  special, de  fixare a 

colţarilor din plastic, a colţarilor de umplere cu gaz inert, de umplere cu material absorbant, de aplicare 

material de etanşare etc; 

- documentaţia de execuţie: desen de execuţie, desen de ansamblu, fişă tehnologică etc; 

- echipamente de lucru pentru confecţionarea cadrului metalic: maşină manuală de îndoit profil 

distanţier,  maşină semiautomată de îndoit profil distanţier etc.; 

- materiale şi accesoriile necesare prelucrării baghetei: substanţe absorbante - sită moleculară,  colţari 

din plastic etc.; 

- modalităţi specifice de sigilare: manual, automat; cu aplicare la cald a substanţei de sigilare, cu 

aplicare la rece cu material specific etc.; 

- materiale necesare sigilării baghetei distanţier: butil, bandă butilică dublu adezivă etc.; 

- echipamente pentru sigilarea profilului distanţier: extruderul de butil etc.; 

- cerinţe de calitate: aplicarea completă şi continuă a substanţei de sigilare, asigurarea etanşării, 

finisarea completă a marginilor, respectarea timpilor de uscare, aplicarea corectă a benzii duble adezive 

etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de baghete utilizate în procesele de confecţionare a geamurilor termoizolatoare; 

- specificaţii tehnice specifică procesului de prelucrare a baghetelor distanţier; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a baghetei distanţier şi caracteristicile constructiv – funcţionale a 

acestora;  

- tipuri de aplicare a materialului sigilant; 

- tipuri de materiale şi accesorii necesare prelucrării baghetei distanţier; 

- cerinţe de calitate ale procesului de sigilare aplicat cadrului metalic;   

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologia de specialitate. 
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Asamblarea unităţilor de geam termoizolator 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1.Preasamblează 

unităţile de geam 

termoizolator 

 

 

1.1. Unităţile de geam termo-

izolator sunt preasamblate pe 

baza principiului presǎrii. 

1.2. Unităţile de geam termo-

izolator sunt preasamblate 

conform procedurilor de lucru 

specifice. 

1.3. Unităţile de geam termo-

izolator sunt preasamblate 

respectând criteriile de calitate 

specifice. 

Preasamblarea unităţilor de 

geam termoizolator se execută 

corect si cu grijă. 

2. Sigilează  unităţile de 

geam termoizolator 

2.1.Unităţile de geam termo-

izolator sunt sigilate utilizând 

materialele şi echipamentele de 

sigilare adecvate. 

2.2. Unităţile de geam termo-

izolator sunt sigilate respectând 

indicaţiile persoanelor abilitate. 

2.3. Unităţile de geam termo-

izolator sunt sigilate aplicând 

procedurile specifice. 

2.3. Unităţile de geam termo-

izolator sunt sigilate respectând 

caracteristicile materialelor 

componente ale amestecurilor de 

sigilare. 

Sigilarea  unităţilor de geam 

termoizolator se face în mod 

corect şi cu atenţie. 

 

3. Verifică unităţile de 

geam termoizolator  

3.1. Unităţile de geam termo-

izolator sunt verificate  

respectând cerinţele de execuţie. 

3.2. Unităţile de geam termo-

izolator sunt verificate conform 

criteriilor de calitate precizate în  

normele standardului de produs.  

3.3. Unităţile de geam termo-

izolator sunt verificate  urmărind 

modul de etichetare a  

acestora pentru preîntâmpinarea 

eventualelor defecte /neconfor-

mitǎţi. 

Verificarea unităţilor de geam 

termoizolator se efectuează  în 

mod responsabil şi atent. 
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Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului 

termoizolator, în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural,  pe baza 

unor proceduri de lucru clar stabilite; 

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de 

autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator: float-float, float-lowE, lowE- reflexiv, lowE-colorat 

în masă, lowE - laminat, color solar - ornament etc.; 

- proceduri de lucru: de poziţionare a cadrului metalic pe una din foile de sticlă, de obţinere a 

pachetului de geam şi de presare a geamului termoizolator etc.; 

- criterii de calitate : poziţionarea corectă a cadrului metalic şi a foii de sticlă,  respectarea 

utilizării foilor de sticlă indicate în fişele de execuţie, respectarea ordinii aşezării şi a poziţiei 

foilor de sticlă etc.; 

- tipuri de materiale utilizate la sigilarea geamului: silicon IG, hotmelt, Tiokol 2K, Poliuretan 

2 K etc.; 

- tipuri de echipamente de sigilare:  masă rotativă, extruder, pistol mecanic sau pneumatic -

extruder de hotmelt, extruder de Tiokol, extruder de poliuretan etc.;- 

-persoane abilitate să ofere indicaţii: şeful de producţie, responsabilul cu calitatea în 

producţie etc.; 

- proceduri de sigilare a geamului termoizolator: cu aplicare la cald, cu substanţe de sigilare 

specifice (hotmelt), cu aplicare la rece, cu substanţe monocomponent (tiokol) etc. ; 

- caracteristici ale materialelor componente ale amestecurilor  de sigilare: timpi de 

aplicare/uscare a substanţelor, condiţii de aplicare a substanţelor, dozajul substanţelor de 

sigilare în vederea alcătuirii amestecului de sigilare etc.; 

- cerinţe de execuţie: dimensiuni, mod de aplicare a substanţei de sigilare, grosimea stratului 

de sigilare aplicat, asigurarea etanşării, modul de depozitare temporară a produsului realizat, 

evitarea interacţiunii dintre substanţele de sigilare etc.; 

- criterii de calitate la sigilare: aplicarea completă a substanţei de sigilare, asigurarea 

etanşării, finisarea completă a marginilor, respectarea timpilor de uscare etc.; 

- moduri de etichetare: pe componente, pe schimburi de lucru, pe comenzi, manual, automat 

etc.; 

- tipuri de defecte/neconformitǎţi: erori de execuţie inclusiv de aprovizionare cu materiale,  

maşini, AMC-uri (aparate de năsură şi control) şi SDV-uri (scule, dispozitive,verificatoare) 

necorespunzătoare,  erori de tehnologie etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- operaţii ale fluxului de prelucrare a geamului termoizolator; 

- tipuri de materiale utilizate la sigilarea geamului; 

- tipuri şi caracteristici ale materialelor folosite pentru sigilarea geamului termoizolator; 

- caracteristicile tehnice ale materialelor componente utilizate pentru amestecurile de sigilare; 

- cerinţe tehnice privind realizarea amestecurilor pentru sigilarea geamurilor termoizolante; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a geamului termoizolator şi caracteristicile constructiv- 

funcţionale a acestora; 

- criterii de calitate precizate în  normele standardului de produs; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- tipuri de defecte/neconformitǎţi  întâlnite în procesul de asamblare a unităţilor de geam 

termoizolator; 

- terminologie de specialitate. 
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Expedierea unităţilor de geam termoizolator 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică lotul de 

expediat 

 

 

1.1. Lotul de expediat este identificat 

pe baza tipurilor de etichete specifice 

conform procedurilor interne. 

1.2. Lotul de expediat este identificat 

în spaţiul de depozitare  temporară 

respectând indicaţiile primite din 

partea persoanelor abilitate. 

1.3. Lotul de expediat este identificat 

în funcţie de tipul comenzii de livrat. 

Identificarea lotului de 

expediat se realizează cu 

conştiinciozitate şi răbdare. 

2. Pregăteşte lotul de 

unităţi pentru 

expediere 

 

 

2.1. Lotul de unităţi este pregǎtit 

după caz, în funcţie de cerinţele de 

expediţie. 

2.2. Lotul de unităţi este pregǎtit 

respectând toate aspectele  preci-zate 

prin comenzile clienţilor. 

2.3. Lotul de unităţi este pregǎtit 

prin înlăturarea eventualelor 

neconformităţi constatate. 

2.4. Lotul de unităţi este pregǎtit 

 respectând modul de aşezare a 

unităţilor de geam în rastele conform 

instrucţiunilor de manipulare. 

Pregătirea lotului de unităţi 

pentru expediere 

se face cu grijă şi 

conştiinciozitate. 

 

3. Livrează unităţile 

de geam 

termoizolator 

3.1. Unităţile de geam termoizolator 

sunt livrate utilizând mijloace de 

transport adecvate. 

3.2. Unităţile de geam termoizolator 

sunt livrate asigurând manipularea 

fără şocuri şi lovituri. 

3.3. Unităţile de geam termoizolator 

sunt livrate comparând  valorile 

specificate în documentaţia de livrare 

cu cele existente. 

3.4. Unităţile de geam termoizolator 

sunt livrate aplicând procedurile 

interne de expediere. 

3.5. Unităţile de geam termoizolator 

sunt livrate respectând termenele de 

expediere şi condiţiile de ambalare 

precizate în comandă. 

Livrarea unităţilor de geam 

termoizolator se efectuează 

în mod responsabil şi cu 

preocupare. 
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Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în societǎţile de construcţii, cu profil de confecţionare a geamului 

termoizolator, în spaţii de producţie acoperite,  iluminate artificial şi parţial natural, 

 pe baza unor proceduri de lucru clar stabilite; 

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de 

autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de loturi de expediat: numărul de unităţi prelucrate, ambalaj, formă, tip de geam 

termoizolator etc.; 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator de expediat: float-float, float-lowE, lowE- reflexiv, 

lowE-colorat în masă, lowE - laminat, color solar - ornament etc.; 

- tipuri de etichete specifice: etichete cu coduri ale componentelor, cu date privind 

trasabilitatea, cu caracteristici de performanţă conform standardelor de produs, cu coduri de 

comandă etc.; 

- persoane abilitate să îndrume muncitorul montator de geam termoizolator: şeful de 

producţie, responsabilul cu calitatea în producţie, şeful echipei de montaj etc.; 

- spaţiul de depozitare temporară: condiţii de păstrare, conservare şi segregare etc; 
- tipul comenzii de livrat: singulară, multiplă; pentru persoane fizice, instituţii, societăţi 

comerciale etc.; 

- cerinţele de expediţie: ambalare, etichetare specifică, condiţii de siguranţă suplimentare etc.; 

- tipuri de neconformităţi: erori de identificare a lotului, erori de corelare a comenzilor 

clienţilor cu caracteristicile lotului de expediat etc.; 

- instrucţiuni de manipulare: stânga-dreaptă, sus-jos;  plan: vertical, orizontal şi înclinat etc. 

- mijloace de transport: vehicule, autoturisme, autoutilitare, tir etc.; 

- documentaţia de livrare: documentaţia tehnică a produsului,  certificatul de garanţie a 

produ-sului, certificatul de marcaj CE, declaraţia pe propria răspundere a conformităţii 

produsului, facturi fiscale etc.; 

- proceduri interne de expediere: privind ataşarea documentaţiei tehnice a produsului, privind 

respectarea termenelor de livrare, a condiţiilor de ambalare specificate în comenzile 

clienţilor, a cerinţelor de calitate precizate  prin etichetare etc.; 

- condiţii de ambalare: stabilite de producător prin proceduri, stabilite de clienţi prin comenzi, 

suplimentare stabilite prin instrucţiuni de ambalare etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- cerinţe privind identificarea loturilor de expediat şi modalităţi de realizare a probelor  de 

eşantionare; 

- tipuri de loturi de geam termoizolator de expediat; 

- cerinţe privind pregătirea loturilor de unităţi de geam termoizolator în vederea expedierii; 

- modalităţi de aşezare şi fixare a unităţilor de geam termoizolator în rastele pe platformele 

mijloacelor de transport; 

-tipuri de mijloace de transport utilizate pentru livrare; 

- tipuri de neconformitǎţi posibile la expedierea unităţilor de geam termoizolator; 

- tipuri de cerinţe de expediţie precizate în comenzile clienţilor; 

- tipuri de lucrări de tâmplǎrie în care se foloseşte geamul termoizolator; 

- documentaţia necesară pentru livrarea unităţilor de geam termoizolator; 

-condiţii de transport şi manipulare a unităţilor de geam termoizolator; 

- proceduri interne de expediere; 

- terminologia de specialitate. 
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Organizarea lucrărilor de montaj 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Recepţioneazǎ 

documentaţia de 

montaj 

 

1.1. Documentaţia de montaj este 

recepţionatǎ solicitând toate informaţiile 

necesare din partea  persoanelor abilitate 

privind aspectele relevante ale montajului. 

1.2. Documentaţia de montaj este 

recepţionatǎ  în timp util, în funcţie de graficul 

executării lucrărilor. 

1.3. Documentaţia de montaj este 

recepţionatǎ ţinând seama de coordonatele 

locaţiei unde se va efectua montajul. 

Recepţionarea documentaţiei 

de montaj se efectuează cu 

responsabilitate şi atenţie. 

2. Verificǎ 

tâmplǎria cu geam 

termoizolator 

 

 

2.1.Tâmplǎria cu geam termoizolator este 

verificatǎ prin metode specifice în funcţie de 

scopul urmărit. 

2.2.Tâmplǎria cu geam termoizolator este 

verificatǎ pe baza criteriilor stabilite de 

producător. 

2.3.Tâmplǎria cu geam termoizolator este 

verificatǎ comparând valorile cuprinse în  

documentaţia de montaj cu valorile rezultate 

din mǎsurǎtori. 

2.4.Tâmplǎria cu geam termoizolator este 

verificatǎ ţinând seama de cerinţele de calitate 

precizate în standardele de conformitate. 

Verificarea tâmplăriei cu geam 

termoizolator se face în mod 

corect şi cu atenţie. 

 

3. Identificǎ 

materialele pentru 

securizarea şi 

semnalizarea zonei 

de lucru 

3.1. Materialele pentru securizarea şi 

semnalizarea zonei de lucru sunt identificate în 

funcţie de tipul de montaj ce urmează a fi 

realizat. 

3.2. Materialele pentru securizarea şi 

semnalizarea zonei de lucru sunt identificate în 

funcţie de riscurile potenţiale din timpul 

realizării montajului. 

3.3. Materialele pentru securizarea şi 

semnalizarea zonei de lucru sunt identificate 

ţinând seama de indicaţiile şefului de echipă şi 

de regulile circulaţiei pietonale şi rutiere. 

Identificarea materialelor pentru 

securizarea şi semnalizarea 

zonei de lucru se realizează în 

mod responsabil şi cu atenţie. 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară pe şantier, în hale de producţie, în regim industrial, în spaţii 

acoperite/neacoperite,  iluminate artificial şi parţial natural, în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă şi comportă un anumit grad de autonomie; 

- activităţile se execută pe baza unor proceduri de montaj clar definite. 
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Gama de varibile: 

- lucrǎri de montaj: montaj panouri simple tâmplărie, montaj  panouri combinate tâmplărie, montaj 

închideri balcoane, montaj compartimentări etc.; 

- documentaţie de montaj: manual montaj specific sistemului de profile, instrucţiuni de lucru, schiţe 

tehnice, schiţă a golului de montaj etc; 

- persoane abilitate să ofere informaţii: şeful de producţie, şeful de echipă, responsabilul cu calitatea în 

producţie etc.; 

- aspectele relevante ale montajului: tipuri de goluri de zidărie, particularităţi constructive ale 

construcţiei, locaţia efectuării montajului: la înălţime, la sol, în interior, la exteriorul clădirii, 

coordonatele spaţiale şi temporale etc.; 

- grafic de montaj: încărcarea/transportul/descărcarea tâmplăriei, demontarea tâmplăriei existente,  

montajul propriu zis, verificare funcţională etc;  

- tipuri de tâmplǎrie: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi ficşi cu 

sub/supra lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, ferestre 

pivotante, ferestre glisante, combinaţii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- metode specifice de verificare: observaţie directă, măsurare etc ; 

- scopul urmărit: determinarea dimensiunilor golului zidăriei, stabilirea dimensiunilor tâmplăriei vechi, 

evaluarea funcţionalităţii tâmplăriei, a modului de poziţionare a tâmplăriei etc ; 

- criterii de verificare a tâmplǎriei: vizual, fără deteriorări, funcţional, de asigurare a închiderii şi a 

deschiderii, prin măsurători respectând cotele de suprapunerea cercevelei peste toc, de etanşare 

continuă, uşurinţă în manevrarea mânerului, verificarea găurilor de drenaj/aerisire, asigurarea tuturor 

accesoriilor prevăzute etc.; 

- cerinţe de calitate a geamului termoizolator: integritate fizică, performanţe de izolare fonică şi 

termică, continuitatea materialului sigilant, lipsa umidităţii în interiorul geamului termoizolator; 

- instrucţiuni de lucru: respectarea regulilor de semnalizare a zonei de risc sau de protecţie a zonei 

montajului, respectarea regulilor de circulaţie şi conduită civică etc.; 

 

-  tipul de montaj: montaj uşă, fereastră, accesorii, panouri vitrate, balcoane etc;   

- materiale de securizare/semnalizare: panouri, culori de securitate, etichete etc.; 

- riscuri potenţiale:  pericol de lovire, risc de cădere, pericol de alunecare, tăiere cu geam şi cu scule şi 

unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, pericol de cădere a unor materiale şi obiecte de la înălţime etc.; 

- reguli de circulaţie pietonalǎ/rutierǎ: evitarea zonei de risc delimitate,  restricţionarea circulaţiei 

pietonale etc. 

Cunoştinţe: 

- cerinţe privind organizarea lucrărilor de montaj pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator; 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii aritmetice de bază, procente, grafice, conceptele de lǎţime, 

lungime, înǎlţime etc.); 

-conţinutul documentaţiei de montaj şi aspectele esenţiale pentru efectuarea lucrărilor; 

-etapele realizării montajelor; 

-modalităţi de verificare a tâmplăriilor cu geam termoizolator şi tipuri de criterii de verificare stabilite de 

producători; 

-cerinţe de calitate pentru tâmplăria cu geam termoizolator şi pentru efectuarea montajelor; 

-cerinţe privind securizarea şi semnalizarea zonelor în care se realizează montajele şi materiale specifice 

pentru marcarea perimetrelor de lucru; 

- tipuri de montaje şi proceduri de lucru specifice; 

- instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Deplasarea în vederea efectuării montajelor 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Pregăteşte 

transportul  tâmplǎriei 

şi al mijloacelor de 

muncă  

 

 

1.1. Transportul  tâmplǎriei şi al mijloacelor 

de muncă este pregătit conform graficului 

pentru realizarea lucrǎrii de montaj. 

1.2. Transportul  tâmplǎriei şi al mijloacelor 

de muncă este pregătit  împreună cu 

persoanele abilitate, respectând termenele de 

livrare.  

1.3. Transportul  tâmplǎriei şi al mijloacelor 

de muncă este pregătit respectând cerinţele 

de fixare şi aşezare specifice în vehiculul 

atribuit. 

Pregătirea transportului  

tâmplǎriei şi al mijloacelor de 

muncă se execută cu 

conştiinciozitate şi atenţie. 

2. Transportǎ 

tâmplǎria şi 

mijloacele de muncă  

 

 

2.1. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

transportate respectând regulile de circulaţie 

pe tot parcursul deplasării pânǎ la locul de 

montaj. 

2.2. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

transportate asigurând cerinţele de stabilitate 

pentru securitate în circulaţie. 

2.3. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

transportate ţinând seama de configuraţia 

tâmplăriei şi dispunerea ei în vehicul. 

2.5. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

transportate respectând prevederile legale 

referitoare la securitatea în muncă, situaţiile 

de urgenţǎ şi  protecţia mediului. 

Transportul tâmplǎriei şi a 

mijloacelor de muncă se 

realizează în mod responsabil şi 

cu seriozitate. 

 

3.Manipulează 

tâmplǎria şi 

mijloacele de muncă  

 

3.1.Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

manipulate respectând cerinţele de  

securitate specifice. 

3.2. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

manipulate ţinând seama de configuraţia 

tâmplăriei şi de spaţiul de depozitare 

temporară al beneficiarului. 

3.3. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

manipulate  utilizând accesoriile adecvate. 

3.4. Tâmplǎria şi mijloacele de muncă sunt 

manipulate  utilizând echipamentul 

individual de muncă şi protecţie adecvat. 

Manipularea tâmplǎriei şi a 

mijloacelor de muncă se execută 

cu promptitudine şi cu 

seriozitate. 

 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii deschise/închise, pe şantier, la sediul beneficiarului, în perimetrul 

unor localităţi diverse, în locaţii acoperite/neacoperite;  

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă pe baza  unor proceduri clar definite, sub coordonare directă şi 

comportă un anumit grad de autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de tâmplărie: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi ficşi cu 

sub/supra lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, ferestre 

pivotante, ferestre glisante, combinatii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- mijloace de muncă: instrumente de mǎsurare, piese de schimb, cabluri de alimentare cu energie 

electricǎ, prelungitoare, ştechere, unelte de tip manual, unelte acţionate electric etc.; 

- lucrǎri de montaj: montaj panouri simple tâmplărie, montaj  panouri combinate tâmplărie, montaj 

închideri balcoane, montaj compartimentări etc.; 

- cerinţe de stabilitate: aşezarea tâmplăriei în poziţie verticală, fixarea tâmplăriei de stative speciale 

plasate în vehiculul de transport etc.; 

- configuraţia tâmplăriei: dreptunghiulară, semirotundă, triunghiulară etc.; 

- tipuri de accesorii:  elemente flexibile – frânghii, cabluri, chingi; organe de prindere a sarcinilor: 

cârlige,  ochiuri,  bene,  greifere; organe de blocare şi frânare: opritoare, 

frâne; elemente de ghidare şi acţionarea elementelor flexibile:  role, roţi, tobe ( tambure); dispozitive de 

ridicat: vinciuri (cricuri), scripeţi, palane etc.;  

- echipament individual de muncă: salopetă, tricou, pelerină, pantalon, vestă;  

-echipament individual de protecţie: cască de protecţie, mănuşi, ochelari, centură de siguranţă, pantofi 

şi bocanci cu bombeu metalic şi inserţii metalice pe talpă etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi caracteristici ale acestora cu influenţă asupra activităţii de 

transport şi manipulare; 

-condiţii specifice detransport şi manipulare pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

- tipuri de mijloace de muncă utilizate în vederea efectuării montajelor (echipamente, accesorii, SDV-

uri, instrumente de măsură etc.); 

- cerinţe de aşezare şi fixare a tâmplăriilor cu geamuri termoizolatoare în mijloacele de transport; 

-reguli de transport al tâmplăriilor cu geamuri termoizolatoare pe drumuri publice; 

-cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a mediului specifice transportului şi 

manipulării tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de accesorii utilizate pentru manipularea tâmplăriilor; 

-proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Pregătirea locurilor de montaj al tâmplăriilor 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de elementul 

de competenţă 

1. Degajează spaţiul de 

montaj 

1.1. Spaţiul de montaj este 

degajat efectuând toate operaţiile 

necesare pentru asigurarea 

condiţiilor de lucru. 

1.2. Spaţiul de montaj este 

degajat respectând procedurile de 

lucru ale companiei. 

1.3. Spaţiul de montaj este 

degajat ţinând cont de 

caracteristicile constructive ale 

obiectivelor civile şi industriale. 

1.4. Spaţiul de montaj este 

degajat utilizând mijloacele de 

muncă adecvate. 

Degajarea spaţiului de  montaj se 

face cu promptitudine şi cu 

seriozitate. 

 

2. Delimiteazǎ zona de 

montaj  

 

2.1.Zona de montaj este 

delimitatǎ asigurând modalitǎţile 

de semnalizare necesare. 

2.2.Zona de montaj este 

delimitatǎ  respectînd indicaţiile 

persoanelor abilitate. 

2.3.Zona de montaj este 

delimitatǎ  în funcţie de tipul 

lucrării care urmează să se 

efectueze la sediul beneficiarului. 

Delimitarea zonei de montaj  

se face cu  atenţie. 

 

3. Protejează elementele 

de construcţie 

 

 

3.1. Elementele de construcţie 

sunt protejate  având în vedere 

riscul de deteriorare al acestora. 

3.2. Elementele de construcţie 

sunt protejate  adoptând mǎsurile 

pentru prevenirea sau 

minimizarea deteriorărilor aduse 

clǎdirii. 

3.3. Elementele de construcţie 

sunt protejate   ţinând seama de 

obligativitatea respectării 

proprietăţii private. 

3.4. Elementele de construcţie 

sunt protejate   în funcţie de 

condiţiile de mediu din timpul 

efectuării montajului. 

Protejarea elementele de 

construcţie se face cu  atenţie 

si cu responsabilitate. 

 

 



40 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii deschise/închise, pe şantiere sau la sediul beneficiarilor, în 

locaţii acoperite/neacoperite, la nivelul solului sau la înălţime, în condiţii meteo variate;  

- lucrul se desfăşoară în medii de muncă diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă pe baza  unor proceduri clar definite, sub coordonare directă şi 

comportă un anumit grad de autonomie. 

Gama de varibile: 

- spaţiul de montaj: locuinţe ale persoanelor fizice, construcţii civile, construcţii industriale etc.;  

- operaţii pentru asigurarea condiţiilor de lucru: identificarea şi îndepărtarea eventualelor posibilele 

obstacole aflate la înǎlţime, demontarea tâmplǎriei vechi a clǎdirii, curǎţarea locului unde va avea 

loc montajul tâmplǎriei,  îndepǎrtarea resturilor de tâmplǎrie care sunt depozitate temporar etc.; 

- condiţii de lucru:  curăţenie, accesibilitate, siguranţă etc.; 

- proceduri de lucru ale companiei: interne, externe, stabilite prin instrucţiuni de lucru vizând 

degajarea în condiţii de siguranţă etc.; 

- caracteristici constructive ale obiectivelor civile şi industriale: stabilitatea, durabilitatea rezistenţa 

la încărcări şi solicitări din timpul exploatării, condiţii de confort, igienă, trai şi muncă, grad de 

izolare termică şi fonică de mediul exterior; 

- mijloace de muncă: instrumente de mǎsurare, tipuri de piese de schimb, tipuri de cabluri de 

alimentare cu energie electricǎ, prelungitoare, ştechere, tipuri de unelte de tip manual, tipuri de 

unelte acţionate electric etc.; 

- modalitǎţile de semnalizare a zonei de lucru: materiale de securizare/semnalizare: permanentă 

(panouri, culori de securitate, etichete), ocazională (semnale luminoase, acustice, comunicarea 

verbală pentru atenţionarea asupra unor evenimente periculoase, evacuare de urgenţă etc.); 

- persoane abilitate: şef de productíe,  RAC– responsabil asigurarea managementului calităţii, şef 

de echipă etc.; 

- tipul lucrării de montaj: montaj panouri simple tâmplărie, montaj  panouri combinate tâmplărie, 

montaj închideri balcoane, montaj compartimentări etc.; 

- elemente de construcţie: pereţi din zidărie de diverse tipuri, din beton simplu sau armat, din 

caramidă, din BCA şi pereţi din panouri cu alcătuiri speciale ; pereţi de rezistenţă sau portanţi, 

neportanţi (despărţitori sau de umplutură); pereţi exteriori, tip faţadă, pereţi interiori sau 

despărţitori etc.; 

- mǎsuri pentru prevenirea sau minimizarea deteriorărilor aduse clǎdirii: descărcarea parţială de 

eforturi a elementului de tâmplărie prin amplasarea acestuia pe reazeme, asigurarea rostului de 

montaj cât mai uniform, evitarea afectării structurilor de rezistenţă, a utilităţilor, asigurarea 

profilelor de umplere în cazul spărturilor în zidărie etc.; 

- condiţii de mediu : temperatură, umiditate, spaţii încǎlzite, zgomot, iluminat etc. ; 

- proprietate privată : persoană fizică, persoană juridică etc.; 

- tipuri de construcţii: civile, industriale; case, vile, hale de producţie etc.; 

Cunoştinţe: 

- cerinţe generale privind pregătirea locurilor de montaj al tâmplăriilor cu geamuri termoizolatoare; 

- operaţii pentru asigurarea condiţiilor de lucru la locul de montaj al tâmplăriei; 

- caracteristici constructive ale obiectivelor civile şi industriale;  

- mijloace de muncă necesare măsurării şi montajului tâmplăriei; 

- modalitǎţile de semnalizare a zonei de lucru pe parcursul montării tâmplăriilor; 

- tipuri de lucrări de montaj pentru tâmplăriile din aluminiu şi mase plastice; 

- cerinţe privind protejarea elementelor de construcţie  pe parcursul desfăşurării montajelor; 

-mǎsuri pentru prevenirea sau minimizarea deteriorărilor aduse clǎdirii; 

- tehnici de degajare a amplasamentului montajului tâmplǎriei; 

- proceduri de lucru;  

- terminologie de specialitate. 
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Montarea tâmplăriilor 

(unitate specifică) 
Nivelul de responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Aranjeazǎ 

elementele de 

tâmplǎrie  

 

 

1.1. Elementele de tâmplǎrie sunt aranjate  în 

funcţie de tipul acestora. 

1.2. Elementele de tâmplǎrie sunt aranjate 

respectând succesiunea utilizării în montaj. 

1.3.Elementele de tâmplǎrie sunt aranjate  în 

colaborare cu ceilalţi membri din echipă. 

Aranjarea elementelor de 

tâmplărie  se face cu atenţie şi 

responsabilitate. 

2. Mǎsoarǎ cotele 

tâmplǎriei  

2.1.Cotele tâmplǎriei sunt mǎsurate prin 

compararea valorilor din documentaţia de montaj  

cu  cele ale golului de montaj. 

2.2.Cotele tâmplǎriei sunt mǎsurate utilizând 

tehnicile adecvate în  funcţie de tipul acesteia. 

2.3.Cotele tâmplǎriei sunt mǎsurate având în 

vedere tipul lucrării de montaj şi particu-larităţile 

acesteia. 

Măsurarea cotelor tâmplăriei 

se realizează cu precizie şi cu 

responsabilitate. 

3. Poziţioneazǎ 

tâmplǎria 

3.1. Tâmplǎria este poziţionatǎ  respectând 

cerinţele de planeitate. 

3.2. Tâmplǎria este poziţionatǎ 

în golul de montaj utilizând mijloacele de muncă 

şi  materialele auxiliare necesare. 

3.3. Tâmplǎria este poziţionatǎ 

 respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate. 

Poziţionarea tâmplăriei se 

execută cu atenţie şi cu 

promptitudine. 

4. Fixeazǎ 

tâmplǎria 

4.1.Tâmplǎria este fixată utilizând elemente de 

prindere şi  mijloace de găurire adecvate în funcţie 

de tipul zidăriei. 

4.2. Tâmplǎria este fixată ţinând seama de modul 

de dispunere a calupurilor de susţinere în zona 

colţurilor. 

4.3.Tâmplǎria este fixată împiedicând deformarea 

tocurilor prin tensionări mecanice. 

4.4.Tâmplǎria este fixată 

respectând distanţele faţă de margini şi dintre 

axele indicate de manualul producătorului. 

Fixarea tâmplăriei se face cu 

grijă şi cu preocupare. 

5. Etanşeazǎ 

tâmplǎria 

5.1. Tâmplǎria este etanşată utilizând materiale 

specifice. 

5.2. Tâmplǎria este etanşată conform indicaţiilor 

din manualul producătorului de sistem. 

5.3. Tâmplǎria este etanşată prin metode specifice, 

perimetral pe rostul de montaj.  

Etanşarea tâmplăriei se face cu 

promptitudine şi cu seriozitate 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii deschise/închise, pe şantiere sau la sediul beneficiarilor, în locaţii 

acoperite/neacoperite, la nivelul solului sau la înălţime, în condiţii meteo variate, în medii de muncă 

diverse şi solicitante; 

- munca se desfăşoară în echipă pe baza  unor proceduri clar definite, sub coordonare directă şi comportă 

un anumit grad de autonomie. 
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Gama de varibile: 

- tipuri de elemente de tâmplǎrie: element de fereastră  oscilo-basculantă, cu o cercevea situată deasupra 

şi vitraj situat în partea de jos, fereastră oscilantă/oscilo-basculantă cu două cercevele, cu montant fals, 

uşă oscilantă/oscilobascu-lantă cu două cercevele cu montant fals, 

uşă cu fereastră cu o cercevea oscilobasculantă, fereastră oscilo-basculantă cu o cercevea etc.; 

- tipuri de tâmplării: fereastră într-un canat, fereastră în mai multe canate cu montanţi ficşi cu sub/supra 

lumină, în mai multe canate cu montanţi falşi, uşi balcon, uşi glisante, uşi armonice, ferestre pivotante, 

ferestre glisante, combinatii uşi-ferestre cu deschideri multiple, uşi intrare etc.; 

- membri din echipă: şeful de montaj, colegi de echipă, conducătorul locului de montaj etc.; 

- cote de tâmplărie: lungimea, lăţimea, diagonala, adâncime  şi alinierea faţă de peretele exterior etc.; 

- documentaţia de montaj: manualul producătorului de sistem etc.; 

- cerinţe de planeitate: poziţia pe orizontală, pe verticală a ferestrei/uşii, în planul peretelui pe care se 

montează tâmplăria; 

- tehnici de măsurare adecvate în  funcţie de tipul de montaj: privind măsurarea golului zidăriei, a 

tâmplăriei care urmează să fie demontată, a tipurilor de tâmplării realizate (fereastra, uşă, balcon) etc.; 

- tipuri de lucrări de montaj: montaj panouri simple tâmplărie, montaj  panouri combinate tâmplărie, 

montaj închideri balcoane, montaj compartimentări etc.; 

- mijloacele de muncă şi  materialele auxiliare: instrumente de mǎsurare, tipuri de piese de schimb, tipuri 

de cabluri de alimentare cu energie electricǎ, prelungitoare, ştechere, tipuri de unelte de tip manual, 

materiale de etanşare,  calupuri de susţinere etc.; 

- persoane abilitate să ofere indicaţii muncitorilor montatori de tâmplǎrie: şef de productíe,  RAC– 

responsabil asigurarea managementului calităţii, şef de echipă etc.; 

- elemente de prindere şi  mijloace de găurire : dibluri, şuruburi, tipuri de unelte acţionate electric şi 

manual etc.; 

- tipuri de calupuri: de fixare, portante, suplimentare etc.; 

- tipuri de materiale de etanşare a tâmplǎriei: materiale multicomponent pentru etanşarea rosturilor, 

substanţe pe bază de silicon etc.; 

- metode specifice de etanşare: aplicare perimetrală a materialului de etanşare şi cu bandă 

precomprimată, inserarea unor profile de umplere pentru uniformizarea rostului de montaj etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de sisteme de  tâmplărie şi elementele componente ale acestora; 

-tipuri de lucrări de montaj şi particularităţile acestora; 

- tipuri de mijloace de muncă şi de materiale folosite pentru montarea tâmplăriilor; 

- tipuri de construcţii în care sunt efectuate lucrările de montaj de tâmplăriilor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- toleranţe admise conform normelor de execuţie;  

- cerinţe tehnice privind poziţionarea tâmplăriilor;  

- moduri de prindere şi de sprijinire a tâmplăriilor;  

- tipuri de calupuri de susţinere şi modul de dispunere al acestora în zona colţurilor; 

- particularităţi ale zidăriei în care se încorporează tâmplăria şi ale  locurilor de fixare din zidărie pentru 

sisteme de tâmplărie;  

- noţiuni de mecanică aplicată (moduri de transmitere a forţelor pe planul ferestrei/uşii aparţinând 

sistemelor de tâmplării; presiuni de deformare ale ramelor de tâmplărie etc.); 

- materiale de etanşare a tâmplăriilor, particularităţile acestora şi tipuri de probleme de aderenţă posibile;  

- tipuri de materiale de hidroizolaţie utilizate în montaj; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplăriilor 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de elementul 

de competenţă 

1. Montează 

rulouri  

 

1.1. Rulourile sunt montate în conformitate cu 

cerinţele din documentaţia tehnică. 

1.2. Rulourile sunt montate  respectând 

succesiunea operaţiilor în funcţie de 

momentul fixării celorlalte elemente ale 

tâmplăriei. 

1.3. Rulourile sunt montate  conform 

indicaţiilor producătorului. 

1.4. Rulourile sunt montate   

adoptând soluţia tehnică adecvată în funcţie 

de particularităţile construcţiei şi ale 

tâmplăriei.  

Montarea rulourilor se face cu 

atenţie, grijă şi conştiinciozitate. 

  

 

2. Fixează glafuri  

 

 

2.1.Glafurile sunt fixate în zona adecvată, în 

funcţie de tipul  acestora. 

2.2. Glafurile sunt fixate  având în vedere 

cerinţele de prindere şi fixare precizate în 

documentaţia de montaj. 

2.3. Glafurile sunt fixate  utilizând materialele 

şi ustensilele adecvate.  

2.4. Glafurile sunt fixate adoptând toate 

măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii 

şi etanşeităţii în funcţie de lăţimea glafului. 

Fixarea glafurilor se realizează cu 

responsabilitate şi atenţie. 

3. Etanşează 

pragurile pentru 

uşi 

 

3.1.Pragurile sunt etanşate în funcţie de tipul 

acestora după realizarea operaţiilor specifice 

de pregătire a suprafeţelor. 

3.2.Pragurile sunt etanşate conform cerinţelor 

din documentaţia tehnică specifică.  

3.3.Pragurile sunt etanşate având în vedere 

modul de execuţie al racordurilor. 

3.4.Pragurile sunt etanşate 

utilizând materialele şi ustensilele adecvate. 

Etanşarea pragurilor pentru uşi se 

efectuează cu preocupare 

profesională şi grijă. 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii deschise/închise, pe şantiere sau la sediul beneficiarilor, în locaţii 

acoperite/neacoperite, la nivelul solului sau la înălţime;  

- munca se desfăşoară în echipă pe baza  unor proceduri clar definite, sub coordonare directă şi 

comportă un anumit grad de autonomie. 

Gama de varibile: 

- tipuri de mecanisme independente: rulouri, glafuri, praguri pentru uşi, jaluzele etc.; 

- tipuri de rulouri: aplicate pe zid, încorporate în zid; cu lamele din aluminiu, din PVC, cu casete cu sau 

fără izolaţie; acţionate manual sau electric etc.; 

- documentaţia tehnică: manual montaj specific sistemului de profile, instrucţiuni de lucru, schiţe 

tehnice, schiţă a golului de montaj etc; 

- tipuri de operaţii de montare a rulourilor: prindere pe tâmplărie, fixare în zidărie, etanşare etc.; 
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- elemente ale tâmplăriei: element de fereastră  oscilo-basculantă, cu o cercevea situată deasupra şi 

vitraj situat în partea de jos, fereastră oscilantă/oscilo-basculantă cu două cercevele, cu montant fals,uşă 

oscilantă/oscilobascu-lantă cu două cercevele cu montant fals, 

uşă cu fereastră cu o cercevea oscilobasculantă, fereastră oscilo-basculantă cu o cercevea etc.; 

- soluţii tehnice: în funcţie de tipul lucrării de montaj a rulourilor aplicate pe zidărie sau a rulourilor 

încorporate în zidărie, premontate pe fereastră etc.; 

- particularităţile construcţiei şi ale tâmplăriei: clădiri vechi cu tâmplărie fără spaţiu prevăzut pentru 

rulouri, clădiri renovate, pereţi cortină, clădiri noi cu spaţiu prevăzut pentru rulouri etc. 

- tipuri de glafuri: montate la interior/exterior, cu diferite lăţimi, din aluminiu, din PVC, din granit, 

marmură etc.; 

- cerinţe de prindere şi fixare: aplicarea cutiei pe zid şi pe tâmplărie,  deasupra pe tocul ferestrei după 

armarea acesteia şi prinderea şinelor de ghidare pe ramele tâmplăriei etc.; 

- tipuri de materiale  şi ustensile de fixare: armături, şuruburi, ancore, cleme, clipsuri, calupuri, unelte 

acţionate electric şi manual, burghie etc.; 

- măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii şi etanşării în funcţie de lăţimea glafului: asigurarea 

etanşeităţii la capătul inferior al şinei de ghidare, corelarea montajului cu glaful exterior al tâmplăriei 

etc.; 

- tipuri de praguri pentru uşi: din aluminiu, cu perii, magnetice, de diferite înălţimi etc.; 

- operaţii specifice de pregătire a suprafeţelor pentru aplicarea pragurilor: curăţarea suprafeţelor, 

fixarea ancorelor de prindere în şapă, aplicarea unui strat de silicon la exterior/interior, aplicarea benzii 

precomprimate, înşurubarea pragurilor etc.; 

- moduri de execuţie a racordurilor: fixarea pragurilor prin intermediul ancorelor de prindere, prin 

intermediul şuruburilor etc.;  

 - tipuri de materiale  şi ustensile de etanşare: materiale de etanşare tip silicon, bandă precomprimată, 

dispozitive manuale de injectare a materialului de etanşare etc. 

Cunoştinţe: 

- tipuri de mecanisme independente aplicate tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de operaţii din procesul de aplicare a mecanismelor independente; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi particularităţi constructive ale acestora; 

- tipuri de rulouri, operaţii de montare şi modalităţi de configurare/montare  a acestora; 

- elemente ale sistemelor de tâmplărie; 

- cerinţe specifice privind pregătirea suprafeţelor de contact în vederea aplicării mecanismelor 

independente ale tâmplăriilor; 

- tipuri de glafuri şi cerinţe de prindere a acestora; 

- tipuri de praguri pentru uşi şi modalităţi de execuţie a pragurilor şi racordurilor; 

- toleranţe admise în montarea rulourilor, în fixarea glafurilor şi etanşarea pragurilor;  

- materiale şi ustensile de lucru utilizate în procesul de montare a fiecărui tip de mecanism 

independent; 

- măsuri de etanşare în zona colţurilor şi măsuri de protecţie la ploaie;  

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Asigurarea controlului funcţional al tâmplăriilor 

(unitate specifică) 
Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1.Realizeazǎ reglajele 

post montaj 

 

 

1.1. Reglajele  post montaj sunt 

realizate ori de câte ori este 

nevoie, ca urmare a deficientelor 

constatate.  

1.2.Reglajele  post montaj sunt 

realizate aplicând metodele şi 

procedurile adecvate asupra 

componentelor detaşabile ale 

tâmplăriei. 

1.3.Reglajele  post montaj sunt 

realizate urmărind 

functionalitatea corespunzătoare a 

elementelor de tâmplărie conform 

manualului de montaj. 

Realizarea reglajelor 

specifice se face cu 

responsabilitate şi atenţie. 

2.Întreţine tâmplăria 

montată  

 

2.1. Tâmplărie montată este 

întreţinutǎ respectând cerinţele  

producătorului de sistem. 

2.2.Tâmplărie montată este 

întreţinutǎ aplicând măsurile 

necesare în funcţie de tipul 

problemelor identificate. 

2.3.Tâmplărie montată este 

întreţinutǎ utilizând substanţele 

necesare conform prescripţiilor 

tehnice ale producătoului de 

sistem. 

Întreţinerea tâmplăriei 

montate se realizează cu 

responsabilitate şi cu grijă. 

 

3. Repară tâmplăria 

 

3.1.Tâmplăria este reparată având 

în vedere  indicaţiile producă-

torului privind remedierea 

defectelor. 

3.2.Tâmplăria este reparată prin 

aplicarea măsurilor necesare în 

funcţie de tipul neconformităţii 

constatate. 

3.3.Tâmplăria este reparată  

utilizând materialele, accesoriile 

şi sculele necesare adecvate. 

Repararea tâmplăriei se 

efectuează cu operativitate şi 

preocupare profesională. 

 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în spaţii deschise/închise, pe şantiere sau la sediul beneficiarilor, în 

locaţii acoperite/neacoperite, la nivelul solului sau la înălţime;  

- munca se desfăşoară în echipă pe baza  unor proceduri clar definite, sub coordonare directă 

şi comportă un anumit grad de autonomie. 



46 

Gama de varibile: 

-  tipuri de post reglaje: măsuri de reglaj a feroneriei, recalare a geamului etc.; 

- deficienţe ale sistemului de tâmplărie: închidere/deschidere defectuoasă, etanşare 

nerecorespunzătoare, deplasarea/deformarea cercevelei sub efectul greutăţii, fisurarea 

geamului, deplasarea  calelor portante, obturarea orificiilor de drenaj etc.; 

- metode şi proceduri  de reglaj: reglarea feroneriei, aplicarea de material de etanşare, 

schimbarea geamului termoizolator, schimbarea garniturii, schimbarea mânerelor, 

repoziţionarea calelor portante, curăţarea orificiilor de drenaj, recalarea geamului etc; 

- tipuri de componente detaşabile ale tâmplăriei: elemente de feronerie, garnituri, baghete, 

geam termoizolator etc.; 

- elemente de tâmplărie: element de fereastră  oscilo-basculantă, cu o cercevea situată 

deasupra şi vitraj situat în partea de jos, fereastră oscilantă/oscilo-basculantă cu două 

cercevele, cu montant fals,uşă oscilantă/oscilobasculantă cu două cercevele cu montant fals, 

uşă cu fereastră cu o cercevea oscilobasculantă, fereastră oscilo-basculantă cu o cercevea etc.; 

- cerinţe de întreţinere a producătorului de sistem: ungerea periodică a garniturilor, a 

feroneriei, folosirea unor detergenţi speciali de curăţare a profilelor etc.; 

- măsuri de întreţinere a tâmplăriei: evitarea curăţării profilelor cu lacuri, alcool, diluanţi, 

solvenţi, folosirea substanţelor pe bază de tenside, evitarea contactului dintre profile şi 

materiale de hidroizolaţie etc.; 

- substanţele de întreţinere a tâmplăriei: detergenţi pe bază de tenside, apă gazoasă etc; 

- măsuri necesare în funcţie de tipul neconformităţii constatate: verificarea etanşeităţii, 

curăţarea orificiilor de drenaj etc.; 

- materiale, accesorii şi sculele specifice reparaţiei: detergenţi intensivi, cârpe umede, perie 

sisal, răşini de reparaţie, creion cu vopsea, sârmă de adaos din PVC, dispozitive de şlefuit 

etc.; 

- tipul de neconformităţii constatate: zgârâieturi, fisuri, profile colorate debavurate 

necorespunzător, elemente de feronerie deteriorate, garnituri crăpate, geam fisurat   etc.;  

- tipuri de reparaţii: lustruire, şlefuire, adaos de culoare, schimbarea elementelor de feronerie, 

înlocuirea garniturilor, tamponarea locului defectului cu un creion cu vopsea, schimbarea 

geamului, curăţarea orificiilor de drenaj, controlul şuruburilor de fixare pentru feronerie etc.; 

- indicaţii ale producătorului de remediere a defectelor: curăţarea corespunzătoare a locului 

cu defect, practicarea orificiilor de descărcare în cazul fisurilor, şlefuirea cu granulaţie cu 

grad asscendent de fineţe, evitarea supraîncălzirii suprafeţei profilului la şlefuire, evitarea 

deteriorării grosimii peretului la şlefuire  etc. 

Cunoştinţe: 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi caracteristici constructive ale acestora; 

-tipuri de deficienţe posibile apărute în urma montajului tâmplăriilor şi reglaje necesare; 

- metode şi proceduri  de reglaj aplicate după montarea tâmplăriei; 

- tipuri de componente detaşabile ale tâmplăriei; 

- cerinţe şi măsuri de întreţinere a tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

- prescripţii tehnice de curăţare/întreţinere a sistemelor de tâmplărie; 

- prescripţii de remediere a defectelor de suprafaţă şi a zgârieturilor de pe profile; 

- tehnici de curăţare a profilelor de tâmplărie; 

- tipuri de materiale, accesorii şi scule utilizate pentru curăţarea, întreţinerea şi repararea 

sistemelor de tâmplărie; 

- deficienţe de întreţinere a tâmplăriei aparţinând beneficiarilor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Titlul calificării profesionale: Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice  

Descriere  

Calificarea de confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, de nivel 2, este practicată de 

persoanele care lucrează în domeniul construcţiilor pentru executarea lucrărilor de confecţionare a 

tâmplăriilor din aluminiu şi mase plastice în vederea executării construcţiilor civile şi industriale 

etc. 

Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice lucrează în echipă, pe şantiere, la 

suprafaţa solului pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, având un anumit grad de 

autonomie în activitate. 
 

 

Motivaţie  

Calificarea este solicitată constant de angajatorii din sectorul de construcţii datorită răspândirii largi 

a lucrărilor care presupun executarea de tâmplării din aluminiu şi mase plastice pentru diferite 

construcţii de pe întregul teritoriu al ţării. 
 

 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării Confecţioner de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, orice 

persoană interesată trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, rezistentă la efort 

fizic şi lucru în medii solicitante din punct de vedere al nivelului ridicat de zgomot. 

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Persoanele interesate pot deveni confecţioner de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice în urma 

absolvirii învăţământului general obligatoriu şi calificării prin sistemul formării profesionale iniţiale 

sau prin sistemul formării profesionale continue. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele 

formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. 

 

 

Rute de progres 

În urma acumulării de experienţă din halele de producţie şi prin continuarea studiilor, un 

confecţioner de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice se poate califica şi poate deveni 

confecţioner-montator de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator. 

 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice  

Cod RNC:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 2CEC/2CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 1CEC/1CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2CEC/2CNC  

 C4.Competenţe informatice 1CEC/1CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 2CEC/2CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 2CEC/2CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 2CEC/2CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 1CEC/1CNC  

 G1.Organizarea locului de muncă 2CEC/2CNC  

 G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

2CEC/2CNC  

 G3.Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CEC/2CNC  

 G4.Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2CEC/2CNC  

 G5.Întreţinerea echipamentelor de lucru 2CEC/2CNC  

 S1. Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 2CEC/2CNC  

 S2. Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase 

plastice 

2CEC/2CNC  

 S3 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu 2CEC/2CNC  

 S4. Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei 2CEC/2CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică particularităţile frontului de lucru cu 

atenţie, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul lucrării de executat şi 

graficul de execuţie, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

2.Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3.Preia cu atenţie mijloacele de muncă pentru 

activitatea curentă conform procedurilor interne 

ale companiei, având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

4.Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară cu privire la desfăşurarea activităţii pe 

şantierul de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul 

propriu al muncitorului; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de 

lucru al muncitorului; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate normele 

de sănătate şi securitate în muncă pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor specifice, în corelaţie cu 

specificul lucrărilor de executat şi particularităţile 

locului de muncă, având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor şi urmărind 

semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare 

utilizate în sectorul de activitate. 

2.Utilizează corect echipamentul individual de lucru şi 

protecţie, în scopul pentru care a fost primit, în corelaţie 

cu specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale, 

conform prevederilor producătorului şi procedurii 

specifice de la locul de muncă. 

3.Aplică în mod disciplinat şi responsabil prevederile 

legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, 

permanent, pe întreaga derulare a activităţilor, conform 

procedurilor specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă. 

4.Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform cerinţelor 

formulate  în instructaje, în corelaţie cu specificul 

locurilor în care se desfăşoară activităţile şi conform 

procedurilor interne specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi stăpânire 

de sine, conform responsabilităţilor precizate în planul 

de acţiune în situaţii de urgenţă, prin modalităţi adecvate 

situaţiei concrete şi tipului de accident produs, conform 

procedurilor interne ale companiei, evitând agravarea 

situaţiei deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

- norme generale şi specifice de sănătate 

şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale de 

utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2.Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor  cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, în locuri special amenajate, utilizând 

echipamente specifice şi evitând poluarea 

mediului ambiant. 

-  norme generale de protecţie a mediului; 

 - tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind 

protecţia mediului.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 



53 

Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice, pe faze de 

derulare a activităţii la locul de muncă, în funcţie 

de tipul activităţii desfăşurate. 

2.Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de realizat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3.Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

verificare necesare. 

4.Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi 

presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate pentru lucrările de 

confecţionare/montaj de tâmplărie din aluminiu 

şi mase plastice cu geam termoizolator; 

- cerinţele tehnice ale lucrărilor de confecţionare 

geam/tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi 

dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de 

confecţionare/montaj din aluminiu şi mase 

plastice cu geam termoizolator; 

- terminologie de specialitate.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2.Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3.Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind 

deteriorarea/defectarea echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Analizează cu atenţie şi operativitate, 

documentaţia tehnică având în vedere toate 

specificaţiile necesare pentru executarea lucrării, 

în funcţie de comenzile lansate în  execuţie, în 

corelaţie cu activităţile specifice desfăşurate la 

locul de muncă. 

2.Alege componentele tâmplăriei în mod corect şi 

cu responsabilitate, în funcţie de specificaţiile 

incluse în documentaţia tehnică, în concordanţă cu 

cerinţele exprimate în comenzile clienţilor ţinând 

seama de configuraţia şi dispunerea zonelor de 

lucru. 

3.Testează cu atenţie şi conştiinciozitate, 

echipamentele tehnice la începutul fiecărui 

schimb, pentru menţinerea parametrilor optimi de 

lucru şi a siguranţei în utilizare,  având în vedere 

cerinţele de exploatare ale acestora prin 

respectarea procedurilor operaţionale aferente 

fluxului tehnologic, luându-se în consideraţie 

condiţiile ambientale necesare în  zonele de lucru. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii 

aritmetice de bază, unităţi de măsură, noţiuni de 

trigonometrie etc.). 

- tipuri de componente de tâmplărie şi materiale 

auxiliare; 

- tipuri de instrucţiuni de lucru pentru 

confecţionarea tâmplăriei din aluminiu şi mase 

plastice; 

- tipuri de echipamente tehnice folosite pentru 

confecţionarea tâmplăriei şi cerinţe de 

exploatare; 

- tipuri de accesorii necesare în prelucrarea 

componentelor tâmplariei din aluminiu şi mase 

plastice; 

- tipuri de documente utilizate în procesul de 

confecţionare tâmplărie din aluminiu şi mase 

plastice; 

- simboluri conţinute în documentaţia tehnică  

şi semnificaţia acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Debitează cu atenţie şi precizie, profilele tâmplăriei din mase 

plastice în funcţie de particularităţile acestora, respectând cerinţele 

tehnice, ţinând cont de adaosurile necesare realizării sudurii, 

asigurând optimizarea şi trasabilitatea acestora şi utilizând 

echipamente şi accesorii adecvate. 

2.Rigidizează cu atenţie şi în mod corect, profilele cu armături 

corespunzătoare, respectând distanţele de fixare în funcţie de 

materialul profilului, conform procedurilor de execuţie, prin 

respectarea ordinii desfăşurării operaţiilor specifice, utilizând  

echipamentele şi accesoriile necesare în funcţie de caracteristicile 

tehnice ale acestora. 

3.Execută orificiile în profile, cu precizie şi cu grijă, respectând 

cerinţele tehnice din manualele de execuţie ale producătorului de 

sistem, evitându-se perforarea peretelui camerei de rigidizare, 

realizând toate operaţiile auxiliare specifice, prin utilizarea de scule 

şi dispozitive conform procedurilor de lucru. 

4.Sudează profilele rigidizate cu promptitudine, respectând   

cerinţele tehnice din manualul producătorului de sistem, ţinând 

seama de caracteristicile materialului din care sunt realizate acestea 

şi având în vedere tipul şi particularităţile maşinii de sudat. 

5.Debavurează profilele sudate cu operativitate şi precizie, în 

colaborare cu ceilalţi membri din echipă, prin utilizarea 

echipamentului  de lucru adecvat, prin metode specifice, ţinând 

cont de tipul şi caracteristicile acestora, de adâncimea de 

debavurare recomandată şi respectând intervalul de timp necesar 

după efectuarea operaţiei de sudură. 

6.Execută montanţii cu grijă şi răbdare, în funcţie de 

particularităţile acestora, având în vedere respectarea cerinţelor 

înscrise în normativele şi fişele tehnice, respectând modalitatea de 

etanşare în cazul cuplării acestora cu piese de racord, prin 

asigurarea ordinii operaţiilor în procesul de prelucrare. 

7.Curbează profilele din mase plastice cu responsabilitate şi 

preocupare, prin metode specifice, aplicând formulele de calcul a 

razelor de curbură conform cerinţelor tehnice cuprinse în fişele de 

execuţie, utilizând accesoriile adecvate, în conformitate cu 

indicaţiile primite din partea persoanelor abilitate. 

- tipuri de profile din mase 

plastice şi armături;  

- cerinţe tehnice ale operaţiilor 

fluxului tehnologic de 

prelucrare a componentelor 

tâmplăriei din mase plastice; 

- tipuri de echipamente de 

debitare, rigidizare, sudare, 

debavurare şi curbare şi 

caracteristicile constructive şi 

funcţionale ale acestora; 

- parametrii de lucru care se 

urmăresc pe parcursul 

prelucrării componentelor 

tâmplăriei din mase plastice; 

- modalităţi de asigurare a 

trasabilităţii profilelor debitate; 

- particularităţi şi cerinţe de 

calitate ale operaţiilor fluxului 

tehnologic; 

- tipuri de orificii în profile şi 

metode de executare ale 

acestora; 

- tipuri de accesorii, materiale 

auxiliare şi substanţe folosite în 

operaţiile fluxului tehnologic şi 

caracteristicile acestora; 

- calcul matematic ( operaţii 

aritmetice de bază, 

trigonometrie etc); 

- riscuri de accidente, măsuri de 

prevenire a accidentelor în 

muncă şi metode de prim 

ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Debitează cu atenţie şi operativitate, profilele 

din aluminiu în funcţie de particularităţile 

acestora, conform normativelor tehnice în vigoare, 

respectând toleranţele admise în debitare şi 

utilizând echipamentele adecvate. 

2.Frezează cu atenţie şi responsabilitate, profilele 

din aluminiu, în funcţie de tipul acestora, având în 

vedere particularităţile elementului de tâmplărie, 

respectând procedurile de realizare a tipurilor de 

orificii şi utilizând echipamentul de lucru adecvat. 

3.Îmbină cu răbdare şi conştiinciozitate, profilele 

din aluminiu respectând modul şi tipul de cuplare 

prevăzute prin documentaţia tehnică, conform 

procedurii specifice, urmărind asigurarea 

continuităţii procesului de prelucrare şi utilizând 

accesoriile adecvate. 

4.Vopseşte cu operativitate şi precizie, profilele 

din aluminiu prin metode specifice, pe întreaga 

suprafaţă, în câmp electrostatic, respectând 

cerinţele de calitate din fişele de execuţie, având 

în vedere cerinţele de optimizare şi trasabilitate, 

utilizând materialele şi echipamentele de lucru 

adecvate.  

- tipuri de componente ale tâmplăriei din 

aluminiu; 

- tipuri de profile din aluminiu şi caracteristicile 

acestora; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru 

debitarea, frezarea, îmbinarea şi vopsirea 

profilelor din aluminiu; 

- particularităţi funcţionale şi constructive ale 

echipamentelor necesare prelucrării compo-

nentelor tâmplăriei din aluminiu şi modul de 

utilizare; 

- cerinţe tehnice şi de calitate din fişele de 

execuţie pentru prelucrarea componentelor 

tâmplăriei din aluminiu; 

- parametrii de lucru care se urmăresc pe 

parcursul prelucrării componentelor tâmplăriei 

din aluminiu; 

- noţiuni de câmp electrostatic; 

- modalităţi de vopsire a profilelor din aluminiu; 

- materiale şi accesorii  utilizate în prelucrarea 

componentelor tâmplăriei din aluminiu; 

- riscuri de accidente, măsuri de prevenire a 

accidentelor în muncă şi metode de prim ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 
 

 



58 

Competenţa profesională: Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Montează elementele de feronerie cu 

operativitate şi precizie, respectând cerinţele 

tehnice de montaj în funcţie de tipul de deschidere 

al ferestrei, ţinând cont de distanţele minime între 

punctele de închidere, prin utilizarea de şabloane 

adecvate. 

2.Taie cu atenţie şi operativitate, garniturile de 

etanşare conform cerinţelor precizate în fişele de 

execuţie, în funcţie de dimensiunile tâmplăriei, 

prin utilizarea sculelor de tăiere adecvate. 

3.Aplică cu responsabilitate şi grijă, garniturile de 

etanşare prin metode specifice, perimetral, pe 

conturul profilelor respectând cerinţele tehnice. 

4.Calează cu atenţie şi preocupare profesională, 

geamul termoizolator respectând modul de aşezare 

a calelor şi accesoriilor, asigurând distanţe egale 

între muchiile geamului şi cercevea, evitând 

obturarea  orificiilor, ţinând seama de greutatea  ce 

se va distribui în cercevea pentru evitarea 

tensiunilor mecanice conform cerinţelor tehnice 

precizate în   manualul de sistem al 

producătorului. 

5.Fixează cu răbdare şi conştiinciozitate, baghetele, 

respectând tehnicile de introducere/scoatere  pe/din 

conturul geamului termoizolator, evitând 

tensionarea mecanică a tâmplăriei şi utilizând 

uneltele specifice adecvate. 

- tipuri de tâmplării şi componente detaşabile ale 

acestora; 

 - tipuri de elemente de feronerie; 

- tipuri de deschidere ale ferestrelor şi uşilor; 

- operaţiile aferente procesului de aplicare a 

componentelor detaşabile ale tâmplăriei şi 

particularităţi ale acestora; 

- tehnici de tăiere, aplicare şi de îmbinare a 

garniturilor; 

- cerinţe tehnice de calare a geamului 

termoizolator; 

- tehnici de fixare a baghetelor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 
 

 



59 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

CONFECŢIONER GEAM TERMOIZOLATOR  

Cod RNC:  

Nivel: 2 

 

Sector: Construcţii 

 

Versiunea: 00 

 

Data aprobării: 22.03.2011 

Data propusă pentru revizuire: 15 februarie 2015 

 

Echipa de redactare:  

Viziteu Ana Maria, director Centrul de Formare Profesională Termo-Window, Patronatul 

Producătorilor şi Montatorilor de Geamuri, Ferestre şi Faţade; 

Vlaicu Viorica, inginer, coordonator aplicare marcaj CE, SC Gealan România SRL - Bucureşti, 

subsidiara din România a grupului german Gealan Fenster Systeme GmbH; 

Vasile Victor, inginer, SC Gealan România SRL. 

 

Verificator sectorial:  

Militaru Nicu, inginer, director executiv SC Robotik Ferestre SRL, Bucureşti. 

 

Expert validator: 

Plosceanu Laurenţiu, inginer, preşedinte al Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii-

ARACO, Bucureşti. 

 

 

Denumirea documentului  electronic: Q_confectioner geam termoizolator_00 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificării profesionale revine echipei de redactare şi 

experţilor care au efectuat verificarea şi validarea acesteia. 

 

Calificarea a fost dezvoltată în cadrul proiectului strategic CALITATE ÎN EDUCAŢIE-CALE, 

cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, Axa prioritară 1 
 

 



60 

Titlul calificării profesionale: Confecţioner geam termoizolator  

Descriere  

Calificarea confecţioner geam termoizolator, de nivel 2, este practicată de persoanele care lucrează 

în domeniul construcţiilor pentru executarea lucrărilor de confecţionare a geamurilor 

termoizolatoare pentru tâmplăria  din aluminiu şi mase plastice în vederea executării construcţiilor 

civile şi industriale etc. 

Confecţionerul de geam termoizolator lucrează în echipă, pe şantiere, la suprafaţa solului pe baza 

unor proceduri stricte, sub coordonare directă, având un anumit grad de autonomie în activitate. 
 

 

Motivaţie  

Calificarea este solicitată constant de angajatorii din sectorul de construcţii datorită răspândirii largi 

a lucrărilor care presupun executarea geamurilor termoizolatoare de diferite tipuri pentru 

construcţiile realizate pe întregul teritoriu al ţării. 
 

 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării Confecţioner geam termoizolator, orice persoană interesată trebuie să 

fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, rezistentă la efort fizic şi lucru în medii solicitante. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Persoanele interesate pot deveni confecţioneri de geam termoizolator în urma absolvirii 

învăţământului general obligatoriu şi calificării prin sistemul formării profesionale iniţiale sau prin 

sistemul formării profesionale continue. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot 

fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. 

 

 

Rute de progres 

În urma acumulării de experienţă din halele de producţie şi prin continuarea studiilor, un 

confecţioner de geam termoizolator se poate califica şi poate deveni confecţioner-montator din 

tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator. 

 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Confecţioner geam termoizolator 

Cod RNC:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 2CEC/2CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 1CEC/1CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2CEC/2CNC  

 C4.Competenţe informatice 1CEC/1CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 2CEC/2CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 2CEC/2CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 2CEC/2CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 1CEC/1CNC  

 G1.Organizarea locului de muncă 2CEC/2CNC  

 G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

2CEC/2CNC  

 G3.Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CEC/2CNC  

 G4.Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2CEC/2CNC  

 G5.Întreţinerea echipamentelor de lucru 2CEC/2CNC  

 S5. Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare 2CEC/2CNC  

 S6. Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată 

/ automată pentru confecţionarea geamurilor 

termoizolatoare 

2CEC/2CNC  

 S7 Prelucrarea foilor de sticlă 2CEC/2CNC  

 S8. Prelucrarea baghetelor distanţier 2CEC/2CNC  

 S9. Asamblarea unităţilor de geam termoizolator  2CEC/2CNC  

 S10. Expedierea unităţilor de geam termoizolator 2CEC/2CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică particularităţile frontului de lucru cu 

atenţie, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul lucrării de executat şi 

graficul de execuţie, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

2.Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi Regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3.Preia cu atenţie mijloacele de muncă pentru 

activitatea curentă conform procedurilor interne 

ale companiei, având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

4.Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară cu privire la desfăşurarea activităţii pe 

şantierul de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul 

propriu al muncitorului; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de 

lucru al muncitorului; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate normele 

de sănătate şi securitate în muncă pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor specifice, în corelaţie cu 

specificul lucrărilor de executat şi particularităţile locului 

de muncă, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2.Utilizează corect echipamentul individual de lucru şi 

protecţie, în scopul pentru care a fost primit, în corelaţie 

cu specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale, 

conform pervederilor producătorului şi procedurii 

specifice de la locul de muncă. 

3.Aplică în mod disciplinat şi responsabil prevederile 

legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, 

permanent, pe întreaga derulare a activităţilor, conform 

procedurilor specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă. 

4.Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform cerinţelor 

formulate  în instructaje, în corelaţie cu specificul 

locurilor în care se desfăşoară activităţile şi conform 

procedurilor interne specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi stăpânire de 

sine, conform responsabilităţilor precizate în planul de 

acţiune în situaţii de urgenţă, prin modalităţi adecvate 

situaţiei concrete şi tipului de accident produs, conform 

procedurilor interne ale companiei, evitând agravarea 

situaţiei deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

- norme generale şi specifice de sănătate 

şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare 

şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale 

de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi 

persoane abilitate pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2.Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor  cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, în locuri special amenajate, utilizând 

echipamente specifice şi evitând poluarea 

mediului ambiant. 

-  norme generale de protecţie a mediului; 

 - tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind 

protecţia mediului.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice, pe faze de 

derulare a activităţii la locul de muncă, în funcţie 

de tipul activităţii desfăşurate. 

2.Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de realizat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3.Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

verificare necesare. 

4.Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi 

presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate pentru lucrările de 

confecţionare/montaj de tâmplărie din aluminiu 

şi mase plastice cu geam termoizolator; 

- cerinţele tehnice ale lucrărilor de confecţionare 

geam/tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi 

dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de 

confecţionare/montaj din aluminiu şi mase 

plastice cu geam termoizolator; 

- terminologie de specialitate.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Derinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2.Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3.Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind 

deteriorarea/defectarea echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică cu atenţie şi conştiinciozitate, 

dispozitivele/instalaţiile de manipulare din punct 

de vedere funcţional ţinând seama de tipul 

acestora, de instrucţiunile standard de funcţionare, 

efectuând manevrele specifice necesare. 

2.Ridică cu preocupare şi responsabilitate, foile de 

sticlă în funcţie de dimensiunile  acestora, 

asigurând cerinţele de stabilitate pentru securitate 

în operare, prin respectarea parametrilor de lucru 

ai echipamentelor de manipulare şi a 

instrucţiunilor de lucru, ţinîndu-se seama de 

configuraţia şi dispunerea spaţiului de manevră.  

3.Transportă cu conştinciozitate şi operativitate, 

materialele auxiliare având în vedere 

caracteristicile acestora,  prin metode specifice, 

respectându-se logica fluxului  tehnologic, 

utilizându-se dispozitivele şi instalaţiile adecvate. 

- tipuri de dispozitive şi instalaţii de ridicat şi 

transportat; 

- aspecte privind elementele constructive şi 

funcţionale ale echipamentelor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- instrucţiuni de lucru; 

- accesorii utilizate pentru asigurarea func-

tionalitǎţii echipamentelor; 

- cerinţe privind securitatea în muncă la verifi-

carea functionalitǎţii dispozitivelor/instalaţiilor şi 

la manipularea materialelor; 

- tipuri de materiale auxiliare şi caracteristici ale 

acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată 

pentru confecţionarea geamurilor termoizolatoare 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Pregăteşte cu atenţie şi promptitudine, 

echipamentele semiautomate/ automate respectând 

instrucţiunile de operare şi parametrii de lucru ai 

acestora, verificând dispozitivele funcţionale şi de 

reglare  semiautomate / automate, în corelaţie cu 

tipul operaţiilor  de executat. 

2. Reglează cu preocupare şi responsabilitate, 

parametrii de lucru acţionând elementele de 

comandă şi control adecvate, în funcţie de scopul 

urmărit, având în vedere tipul operaţiei de 

executat, urmǎrindu-se desfăşurarea operaţiilor 

fluxului tehnologic. 

3.Monitorizează cu responsabilitate şi răbdare, 

funcţionarea echipamentelor în funcţie de tipul şi 

caracteristicile tehnice ale acestora, asigurându-se 

valorile necesare în mod continuu şi constant, prin 

urmărirea parametrilor de lucru.  

4.Decide cu promptitudine şi responsabilitate, 

întreruperea temporară a exploatǎrii 

echipamentelor în funcţie de cerinţele tehnologice, 

avându-se în vedere particularităţile etapei de 

lucru şi ţinând seama de eventualele accidente de 

exploatare survenite pe parcursul confecţionǎrii 

geamului. 

5.Remediază cu promptitudine şi răbdare, 

accidentele de exploatare, în colaborare cu ceilalţi 

membri din echipă, prin intermediul unor metode 

specifice, aplicând măsurile de intervenţie 

necesare, în funcţie de tipul şi cauzele producerii 

acestora, avându-se în vedere echipamentul  de 

lucru folosit şi semnificaţia semnalelor emise de    

sistemele de avertizare, 
 

- tipuri de echipamente cu procesare 

semiautomată/automatǎ şi caracteristicile 

constructive şi funcţionale ale acestora; 

- tipuri de dispozitive funcţionale şi de reglare   

semiautomate / automate; 

-  tipuri de parametri de lucru; 

- tipuri de operaţii ale fluxului tehnologic şi 

cerinţe tehnologice specifice confecţionării 

geamurilor termoizolante; 

- etape de lucru ale exploatării echipamentelor 

cu procesare semiautomată/ automată pentru 

confecţionarea geamurilor termoizolatoare; 

- tipuri de accidente de exploatare şi cauzele 

producerii acestora; 

- sisteme de avertizare ale echipamentelor 

tehnice; 

- instrumente de intervenţie în cazul apariţiei 

accidentelor de exploatare; 

- metode de remediere a accidentelor de 

exploatare; 

- tipuri de proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea foilor de sticlă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică cu atenţie, foile de sticlǎ  în funcţie de 

tipul produselor de executat, ţinând seama de 

instrucţiunile standard de utilizare şi prelucrare, 

prin efectuarea de manevre specifice. 

2.Tăie foile de sticlǎ corect şi responsabil, în 

funcţie de dimensiunile  precizate în documentaţia 

tehnică, asigurând respectarea instrucţiunilor 

specifice de lucru, ţinând seama de configuraţia şi 

dispunerea spaţiului de manevră în vederea 

asigurării cerinţelor de stabilitate pentru securitate 

în operare, respectându-se  parametrii de lucru ai 

echipamentelor de prelucrare. 

3.Pregăteşte cu grijă şi corectitudine, unitǎţile de 

foi de sticlǎ având în vedere caracteristicile  

acestora conform instrucţiunilor şi procedurilor de 

lucru de prelucrare, precum şi a indicaţiilor 

producătorilor de geam termoizolator pentru 

evitarea neconformităţilor. 

 

- tipuri de foi de sticlă şi instrucţiuni standard de 

utilizare a acestora; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, procente, unităţi de măsură, transfor-

mări); 

- caracteristici de performanţă a foilor de sticlă; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- indicaţiile producătorilor de geam termo-

izolator referitoare la respectarea cerinţelor de 

prelucrare; 

- cerinţe de stabilitate pentru asigurarea securi-

tăţii în tăierea foilor de sticlă; 

- documentaţie tehnologică specifică procesului 

de prelucrare a foilor de sticlă ; 

- criterii de  calitate a materialelor şi tehnici de 

verificare a calitǎţii acestora; 

- criterii de calitate ale curăţării şi uscării foilor 

de sticlǎ; 

- defecte din fabricaţie ale foilor de sticlă; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea baghetelor distanţier 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Alege cu atenţie, bagheta distanţier în funcţie de 

cerinţele prevăzute în fişa tehnică de execuţie, 

conform specificaţiilor tehnice, respectând 

indicaţiile primite din partea persoanelor abilitate. 

2.Debitează bagheta distanţier cu precizie şi 

responsabilitate, în funcţie de necesarul de 

producţie conform instrucţiunilor de lucru 

specifice, utilizând echipamente adecvate, 

respectând cu stricteţe toate indicaţiile primite din 

partea  persoanelor abilitate  

3.Confecţionează cadrul metalic cu grijă şi 

responsabilitate, respectând documentaţia de 

execuţie conform procedurilor specifice, utilizând 

materialele, accesoriile şi echipamentele adecvate. 

4.Sigilează cadrul metalic cu atenţie şi 

conştiinciozitate, prin modalităţi specifice, pe 

ambele feţe, asigurând etanşarea perfectă a 

marginilor acestuia, urmărind permanent reglarea 

dozajului materialului de sigilat în funcţie  de 

evoluţia operaţiei, realizând finisarea suprafeţei 

finale conform cerinţelor de calitate ale produsului 

intermediar şi utilizând echipamentele specifice 

necesare. 

-tipuri de baghete utilizate în procesele de 

confecţionare a geamurilor termoizolatoare; 

- specificaţii tehnice specifice procesului de 

prelucrare a baghetelor distanţier; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a baghetei 

distanţier şi caracteristicile constructiv – 

funcţionale a acestora;  

- tipuri de aplicare a materialului sigilant; 

- tipuri de materiale şi accesorii necesare 

prelucrării baghetei distanţier; 

- cerinţe de calitate ale procesului de sigilare 

aplicat cadrului metalic;   

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologia de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asamblarea unităţilor de geam termoizolator  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Preasamblează cu grijă şi în mod corect, 

unităţile de geam termoizolator pe baza 

principiului presǎrii, conform procedurilor de 

lucru, respectând criteriile de calitate specifice. 

2.Sigilează corect şi cu atenţie, unităţile de geam 

termoizolator prin aplicarea procedurilor specifice, 

respectând caracteristicile materialelor 

componente ale amestecurilor de sigilare, utilizând 

echipamentele adecvate şi respectând indicaţiile 

persoanelor abilitate. 

3.Verifică cu responsabilitate, unităţile de geam 

termoizolator respectând cerinţele de execuţie, 

conform criteriilor de calitate precizate în  

normele standardului de produs, urmărind modul 

de etichetare a acestora pentru preîntâmpinarea 

eventualelor defecte /neconformitǎţi. 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- operaţii ale fluxului de prelucrare a geamului 

termoizolator; 

- tipuri de materiale utilizate la sigilarea gea-

mului; 

- tipuri şi caracteristici ale materialelor folosite 

pentru sigilarea geamului termoizolator; 

- caracteristicile tehnice ale materialelor compo-

nente utilizate pentru amestecurile de sigilare; 

- cerinţe tehnice privind realizarea amestecurilor 

pentru sigilarea geamurilor termoizolante; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a geamului 

termoizolator şi caracteristicile constructiv- 

funcţionale a acestora; 

- criterii de calitate precizate în  normele 

standardului de produs; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- tipuri de defecte/neconformitǎţi  întâlnite în 

procesul de asamblare a unităţilor de geam 

termoizolator; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Expedierea unităţilor  de geam termoizolator 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică cu conştiinciozitatate şi răbdare, lotul 

de expediat în spaţiul de depozitare  temporară, pe 

baza tipurilor de etichete specifice, conform 

procedurilor interne, în funcţie de tipul comenzii 

de livrat,  respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate. 

2.Pregăteşte lotul de unităţi pentru expediere, cu 

grijă şi conştiinciozitate, după caz, în funcţie de 

cerinţele de expediţie, respectând toate aspectele  

precizate în comenzile clienţilor, înlăturând 

eventualele neconformităţi constatate, respectând 

modul de aşezare a unităţilor de geam în rastele 

conform instrucţiunilor de manipulare. 

3.Livrează în mod responsabil şi cu preocupare, 

unităţile de geam termoizolator comparând 

valorile specificate în documentaţia de livrare  

cu cele existente, aplicând procedurile interne de 

expediere, respectând termenele de expediere şi 

condiţiile de ambalare precizate de comandă, 

utilizând mijloace de transport adecvate şi prin  

asigurarea manipulării fǎrǎ  şocuri şi lovituri. 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- cerinţe privind identificarea loturilor de 

expediat şi modalităţi de realizare a probelor  de 

eşantionare; 

- tipuri de loturi de geam termoizolator de 

expediat; 

- cerinţe privind pregătirea loturilor de unităţi de 

geam termoizolator în vederea expedierii; 

- modalităţi de aşezare şi fixare a unităţilor de 

geam termoizolator în rastele pe platformele 

mijloacelor de transport; 

-tipuri de mijloace de transport utilizate pentru 

livrare; 

- tipuri de neconformitǎţi posibile la expedierea 

unităţilor de geam termoizolator; 

- tipuri de cerinţe de expediţie precizate în 

comenzile clienţilor; 

- tipuri de lucrări de tâmplǎrie în care se 

foloseşte geamul termoizolator; 

- documentaţia necesară pentru livrarea 

unităţilor de geam termoizolator; 

-condiţii de transport şi manipulare a unităţilor 

de geam termoizolator; 

- proceduri interne de expediere; 

- terminologia de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice  

Descriere  

Calificarea montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, de nivel 2, este practicată de 

persoanele care lucrează în domeniul construcţiilor pentru executarea lucrărilor de montaj de de 

tâmplărie  din aluminiu şi mase plastice în vederea executării construcţiilor civile şi industriale etc. 

Montatorul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice lucrează în echipă, pe şantiere, la suprafaţa 

solului pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, având un anumit grad de autonomie 

în activitate. 
 

 

Motivaţie  

Calificarea este solicitată constant de angajatorii din sectorul de construcţii datorită necesităţilor 

curente de montare a tâmplăriilor din aluminiu şi mase plastice utilizate în cadrul construcţiilor 

civile şi industriale de pe întregul teritoriu al ţării. 
 

 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării de Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, orice persoană 

interesată trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, rezistentă la efort fizic în orice 

anotimp, în condiţii meteorologice diverse. 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Persoanele interesate pot deveni montatori de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice în urma 

absolvirii învăţământului general obligatoriu şi calificării prin sistemul formării profesionale iniţiale 

sau prin sistemul formării profesionale continue. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele 

formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. 

 

 

Rute de progres 

În urma acumulării de experienţă din şantierele de construcţii şi prin continuarea studiilor, un 

montator din tâmplărie din aluminiu şi mase plastice se poate califica şi poate deveni confecţioner-

montator din tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator. 

 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice  

Cod RNC:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială   2CEC/2CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 1CEC/1CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2CEC/2CNC  

 C4.Competenţe informatice 1CEC/1CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 2CEC/2CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 2CEC/2CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 2CEC/2CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 1CEC/1CNC  

 G1.Organizarea locului de muncă 2CEC/2CNC  

 G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2CEC/2CNC  

 G3.Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CEC/2CNC  

 G4.Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2CEC/2CNC  

 G5.Întreţinerea echipamentelor de lucru 2CEC/2CNC  

 S11.Organizarea lucrǎrilor de montaj 2CEC/2CNC  

 S12 Deplasarea în vederea efectuării montajelor 2CEC/2CNC  

 S13. Pregătirea locurilor de  montaj a  tâmplǎriilor 2CEC/2CNC  

 S14. Montarea  tâmplăriilor 2CEC/2CNC  

 S15. Aplicarea mecanismelor independente ale 

tâmplǎriilor 

2CEC/2CNC  

 S16. Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor 2CEC/2CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică particularităţile frontului de lucru cu 

atenţie, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul lucrării de executat şi 

graficul de execuţie, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

2.Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi Regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3.Preia cu atenţie mijloacele de muncă pentru 

activitatea curentă conform procedurilor interne 

ale companiei, având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

4.Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară cu privire la desfăşurarea activităţii pe 

şantierul de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul 

propriu al muncitorului; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de 

lucru al muncitorului; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate normele 

de sănătate şi securitate în muncă pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor specifice, în corelaţie cu 

specificul lucrărilor de executat şi particularităţile locului 

de muncă, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2.Utilizează corect echipamentul individual de lucru şi 

protecţie, în scopul pentru care a fost primit, în corelaţie 

cu specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale, 

conform pervederilor producătorului şi procedurii 

specifice de la locul de muncă. 

3.Aplică în mod disciplinat şi responsabil prevederile 

legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, 

permanent, pe întreaga derulare a activităţilor, conform 

procedurilor specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă. 

4.Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform cerinţelor 

formulate  în instructaje, în corelaţie cu specificul 

locurilor în care se desfăşoară activităţile şi conform 

procedurilor interne specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi stăpânire de 

sine, conform responsabilităţilor precizate în planul de 

acţiune în situaţii de urgenţă, prin modalităţi adecvate 

situaţiei concrete şi tipului de accident produs, conform 

procedurilor interne ale companiei, evitând agravarea 

situaţiei deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

- norme generale şi specifice de sănătate 

şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare 

şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale 

de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi 

persoane abilitate pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2.Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor  cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, în locuri special amenajate, utilizând 

echipamente specifice şi evitând poluarea 

mediului ambiant. 

-  norme generale de protecţie a mediului; 

 - tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind 

protecţia mediului.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice, pe faze de 

derulare a activităţii la locul de muncă, în funcţie 

de tipul activităţii desfăşurate. 

2.Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de realizat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3.Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

verificare necesare. 

4.Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi 

presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate pentru lucrările de 

confecţionare/montaj de tâmplărie din aluminiu 

şi mase plastice cu geam termoizolator; 

- cerinţele tehnice ale lucrărilor de confecţionare 

geam/tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi 

dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de 

confecţionare/montaj din aluminiu şi mase 

plastice cu geam termoizolator; 

- terminologie de specialitate.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2.Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3.Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind 

deteriorarea/defectarea echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din artea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Organizarea lucrǎrilor de montaj 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Recepţionează documentaţia de montaj, cu 

atenţie, în timp util, în funcţie de graficul 

executării lucrărilor, ţinând seama de coordonatele 

locaţiei unde se va efectua montajul, solicitând 

toate informaţiile necesare din partea  persoanelor 

abilitate privind aspectele relevante ale 

montajului. 

2.Verifică tâmplǎria cu geam termoizolator cu 

responsabilitate şi atenţie, prin metode specifice, 

comparând valorile cuprinse în  documentaţia de 

montaj cu valorile rezultate din mǎsurǎtori, în 

funcţie de scopul urmărit, pe baza criteriilor 

stabilite de producător şi ţinând seama de cerinţele 

de calitate precizate în standardele de 

conformitate. 

3.Identifică în mod responsabil, materialele pentru 

securizarea şi semnalizarea zonei de lucru cu 

rigurozitate, în funcţie de tipul de montaj ce 

urmează a fi realizat, de riscurile potenţiale din 

timpul realizării montajului, ţinând seama de 

regulile circulaţiei pietonale şi rutiere şi de 

indicaţiile şefului de echipă. 

- cerinţe privind organizarea lucrărilor de montaj 

pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator; 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii aritmetice 

de bază, procente, grafice, conceptele de lǎţime, 

lungime, înǎlţime etc.); 

-conţinutul documentaţiei de montaj şi aspectele 

esenţiale pentru efectuarea lucrărilor; 

-etapele realizării montajelor; 

-modalităţi de verificare a tâmplăriilor cu geam 

termoizolator şi tipuri de criterii de verificare 

stabilite de producători; 

-cerinţe de calitate pentru tâmplăria cu geam 

termoizolator şi pentru efectuarea montajelor; 

-cerinţe privind securizarea şi semnalizarea 

zonelor în care se realizează montajele şi 

materiale specifice pentru marcarea perimetrelor 

de lucru; 

- tipuri de montaje şi proceduri de lucru 

specifice; 

- instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Deplasarea în vederea efectuării montajelor 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Pregăteşte cu atenţie şi conştiinciozitate, 

transportul tâmplǎriei şi a mijloacelor de muncă 

conform graficului pentru realizarea lucrǎrii de 

montaj, respectând cerinţele de fixare şi aşezare 

specifice în vehiculul atribuit şi termenele de 

livrare, împreună cu persoanele abilitate. 

2.Transportă în mod responsabil şi cu seriozitate, 

tâmplǎria şi mijloacele de muncă respectând 

regulile de circulaţie pe tot parcursul deplasării 

pânǎ la locul de montaj, asigurând cerinţele de 

stabilitate pentru securitate în circulaţie, ţinând 

seama de configuraţia tâmplăriei şi dispunerea ei 

în vehicul, respectând prevederile legale 

referitoare la securitatea în muncă, situaţiile de 

urgenţǎ şi  protecţia mediului. 

3.Manipulează tâmplǎria şi mijloacele de muncă 

cu promptitudine, respectând cerinţele de  

securitate specifice,  ţinând seama de configuraţia 

tâmplăriei şi de spaţiul de depozitare temporară al 

beneficiarului, utilizând accesoriile adecvate  şi 

echipamentul individual de muncă şi protecţie 

adecvat. 

 

- tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

caracteristici ale acestora cu influenţă asupra 

activităţii de transport şi manipulare; 

- condiţii specifice detransport şi manipulare 

pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

- tipuri de mijloace de muncă utilizate în 

vederea efectuării montajelor (echipamente, 

accesorii, SDV-uri, instrumente de măsură etc.); 

- cerinţe de aşezare şi fixare a tâmplăriilor cu 

geamuri termoizolatoare în mijloacele de 

transport; 

- reguli de transport al tâmplăriilor cu geamuri 

termoizolatoare pe drumuri publice; 

- cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi de 

protecţie a mediului specifice transportului şi 

manipulării tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de accesorii utilizate pentru manipularea 

tâmplăriilor; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea locurilor de  montaj al  tâmplǎriilor  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Degajează spaţiul de montaj cu promptitudine şi 

seriozitate, efectuând toate operaţiile necesare 

pentru asigurarea condiţiilor de lucru, ţinând cont 

de caracteristicile constructive ale obiectivelor 

civile şi industriale, respectând procedurile de 

lucru ale companiei şi utilizând mijloacele de 

muncă adecvate. 

2.Delimitează zona de montaj cu atenţie, 

asigurând modalitǎţile de semnalizare necesare, 

respectând indicaţiile persoanelor abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării care urmează să se 

efectueze la sediul beneficiarului. 

3.Protejează elementele de construcţie cu 

responsabilitate şi atenţie, având în vedere riscul 

de deteriorare al acestora, adoptând mǎsurile 

pentru prevenirea sau minimizarea deteriorărilor 

aduse clǎdirii, ţinând seama de obligativitatea 

respectării proprietăţii private, în funcţie de 

condiţiile de mediu din timpul efectuării 

montajului. 

- cerinţe generale privind pregătirea locurilor de 

montaj al tâmplăriilor cu geamuri 

termoizolatoare; 

- operaţii pentru asigurarea condiţiilor de lucru 

la locul de montaj al tâmplăriei; 

- caracteristici constructive ale obiectivelor 

civile şi industriale;  

- mijloace de muncă necesare măsurării şi 

montajului tâmplăriei; 

- modalitǎţile de semnalizare a zonei de lucru pe 

parcursul montării tâmplăriilor; 

- tipuri de lucrări de montaj pentru tâmplăriile 

din aluminiu şi mase plastice; 

- cerinţe privind protejarea elementelor de 

construcţie  pe parcursul desfăşurării 

montajelor; 

-mǎsuri pentru prevenirea sau minimizarea 

deteriorărilor aduse clǎdirii; 

- tehnici de degajare a amplasamentului 

montajului tâmplǎriei; 

- proceduri de lucru;  

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Montarea  tâmplăriilor 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Aranjează cu atenţie şi responsabilitate 

elementele de tâmplǎrie, în colaborare cu ceilalţi 

membri din echipă, în funcţie de tipul acestora, 

respectând succesiunea utilizării în montaj. 

2.Măsoară cotele tâmplǎriei cu precizie şi 

responsabilitate, prin compararea valorilor din 

documentaţia de montaj  cu  cele ale golului de 

montaj, utilizând tehnicile adecvate în  funcţie de 

tipul tâmplăriei, al lucrării de montaj şi 

particularităţile acesteia. 

3.Poziţionează tâmplǎria cu atenţie şi 

promptitudine în golul de montaj, respectând 

cerinţele de planeitate, utilizând mijloacele de 

muncă şi  materialele auxiliare necesare, 

respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate. 

4.Fixează tâmplǎria cu grijă şi cu preocupare, 

utilizând elemente de prindere şi  mijloace de 

găurire adecvate în funcţie de tipul zidăriei, ţinând 

seama de modul de dispunere a calupurilor de 

susţinere în zona colţurilor, împiedicând 

deformarea tocurilor prin tensionări mecanice, 

respectând distanţele faţă de margini şi dintre 

axele indicate de manualul producătorului. 

5.Etanşează tâmplǎria cu promptitudine şi cu 

seriozitate, prin metode specifice, perimetral pe 

rostul de montaj, utilizând materiale specifice, 

conform indicaţiilor din manualul producătorului 

de sistem. 

 

 

- tipuri de sisteme de  tâmplărie şi elementele 

componente ale acestora; 

-tipuri de lucrări de montaj şi particularităţile 

acestora; 

- tipuri de mijloace de muncă şi de materiale 

folosite pentru montarea tâmplăriilor; 

- tipuri de construcţii în care sunt efectuate 

lucrările de montaj de tâmplăriilor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- toleranţe admise conform normelor de 

execuţie;  

- cerinţe tehnice privind poziţionarea 

tâmplăriilor;  

- moduri de prindere şi de sprijinire a 

tâmplăriilor;  

- tipuri de calupuri de susţinere şi modul de 

dispunere al acestora în zona colţurilor; 

- particularităţi ale zidăriei în care se 

încorporează tâmplăria şi ale  locurilor de fixare 

din zidărie pentru sisteme de tâmplărie;  

- noţiuni de mecanică aplicată (moduri de 

transmitere a forţelor pe planul ferestrei/uşii 

aparţinând sistemelor de tâmplării; presiuni de 

deformare ale ramelor de tâmplărie etc.); 

- materiale de etanşare a tâmplăriilor, 

particularităţile acestora şi tipuri de probleme de 

aderenţă posibile;  

- tipuri de materiale de hidroizolaţie utilizate în 

montaj; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Montează rulourile cu grijă şi conştinciozitate, în 

conformitate cu cerinţele din documentaţia tehnică 

şi indicaţiile producătorului, respectând 

succesiunea operaţiilor în funcţie de momentul 

fixării celorlalte elemente ale tâmplăriei, adoptând 

soluţia tehnică adecvată în funcţie de 

particularităţile construcţiei şi ale tâmplăriei. 

2.Fixează glafurile cu atenţie şi responsabilitate, în 

funcţie de tipul  acestora, în zona adecvată, având 

în vedere cerinţele de prindere şi fixare precizate 

în documentaţia de montaj, adoptând toate 

măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii si 

etanşeităţii în funcţie de lăţimea glafului, utilizând 

materialele şi ustensilele adecvate. 

3.Etanşează pragurile cu grijă şi preocupare 

profesională, în funcţie de tipul acestora, după 

realizarea operaţiilor specifice de pregătire a 

suprafeţelor, conform cerinţelor din documentaţia 

tehnică specifică, având în vedere modul de 

execuţie al racordurilor, utilizând materialele şi 

ustensilele adecvate. 

 

 

 

 

- tipuri de mecanisme independente aplicate 

tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de operaţii din procesul de aplicare a 

mecanismelor independente; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

particularităţi constructive ale acestora; 

- tipuri de rulouri, operaţii de montare şi 

modalităţi de configurare/montare  a acestora; 

- elemente ale sistemelor de tâmplărie; 

- cerinţe specifice privind pregătirea suprafeţelor 

de contact în vederea aplicării mecanismelor 

independente ale tâmplăriilor; 

- tipuri de glafuri şi cerinţe de prindere a 

acestora; 

- tipuri de praguri pentru uşi şi modalităţi de 

execuţie a pragurilor şi racordurilor; 

- toleranţe admise în montarea rulourilor, în 

fixarea glafurilor şi etanşarea pragurilor;  

- materiale şi ustensile de lucru utilizate în 

procesul de montare a fiecărui tip de mecanism 

independent; 

- măsuri de etanşare în zona colţurilor şi măsuri 

de protecţie la ploaie;  

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor 

Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Realizează cu simţ de răspundere şi cu grijă, 

reglajele  post montaj, ori de cîte ori este nevoie, 

ca urmare a deficienţelor constatate,  aplicând 

metodele şi procedurile adecvate asupra 

componentelor detaşabile ale tâmplăriei, urmărind 

funcţionalitatea corespunzătoare a elementelor de 

tâmplărie, conform manualului de montaj. 

2.Întreţine cu responsabilitate şi grijă tâmplăria 

montată, aplicând măsurile necesare în funcţie de 

tipul problemelor identificate şi utilizând 

substanţele necesare conform prescripţiilor tehnice 

ale producătorului de sistem. 

3.Repară cu atenţie şi operativitate tâmplăria 

având în vedere  indicaţiile producătorului privind 

remedierea defectelor, prin aplicarea măsurilor 

necesare în funcţie de tipul neconformităţii 

constatate şi utilizând materialele, accesoriile şi 

sculele necesare adecvate. 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

caracteristici constructive ale acestora; 

-tipuri de deficienţe posibile apărute în urma 

montajului tâmplăriilor şi reglaje necesare; 

- metode şi proceduri  de reglaj aplicate după 

montarea tâmplăriei; 

- tipuri de componente detaşabile ale tâmplăriei; 

- cerinţe şi măsuri de întreţinere a tâmplăriilor 

cu geam termoizolator; 

- prescripţii tehnice de curăţare/întreţinere a 

sistemelor de tâmplărie; 

- prescripţii de remediere a defectelor de 

suprafaţă şi a zgârieturilor de pe profile; 

- tehnici de curăţare a profilelor de tâmplărie; 

- tipuri de materiale, accesorii şi scule utilizate 

pentru curăţarea, întreţinerea şi repararea 

sistemelor de tâmplărie; 

- deficienţe de întreţinere a tâmplăriei 

aparţinând beneficiarilor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Confecţioner-montator  tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator 

 

Descriere  

Calificarea de confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator, 

de nivel 2, este practicată de persoanele care lucrează în domeniul construcţiilor pentru executarea 

lucrărilor de confecţionare a tâmplăriilor  din aluminiu şi mase plastice, a geamurilor 

termoizolatoare, precum şi pentru montajul tâmplăriilor de diferite tipuri în vederea executării 

construcţiilor civile şi industriale etc. 

Confecţionerul-montator de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator lucrează 

în echipă, pe şantiere, la suprafaţa solului pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, 

având un anumit grad de autonomie în activitate. 
 

 

Motivaţie  

Calificarea este solicitată de angajatorii din sectorul de construcţii datorită răspândirii largi a 

lucrărilor care presupun executarea şi montajul tâmplăriilor cu geamuri termoizolatoare de diferite 

tipuri pentru construcţii realizate pe întregul teritoriu al ţării. 
 

 

Condiţii de acces 

Pentru practicarea calificării de confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi 

psihic, rezistentă la efort fizic şi lucru în medii solicitante din punct de vedere al nivelului ridicat de 

zgomot 

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Persoanele interesate pot deveni confecţioneri-montatori tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator în urma absolvirii învăţământului general obligatoriu şi calificării prin sistemul 

formării profesionale iniţiale sau prin sistemul formării profesionale continue. Competenţele 

dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. 

 

 

Rute de progres 

 

Cerinţe legislative specifice 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator 

Cod RNC:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială 2CEC/2CNC  

 C2.Comunicare în limbi străine 1CEC/1CNC  

 C3.Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2CEC/2CNC  

 C4.Competenţe informatice 1CEC/1CNC  

 C5.Competenţa de a învăţa 2CEC/2CNC  

 C6.Competenţe sociale şi civice 2CEC/2CNC  

 C7.Competenţe antreprenoriale 2CEC/2CNC  

 C8.Competenţa de exprimare culturală 1CEC/1CNC  

 G1.Organizarea locului de muncă 2CEC/2CNC  

 G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2CEC/2CNC  

 G3.Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CEC/2CNC  

 G4.Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2CEC/2CNC  

 G5.Întreţinerea echipamentelor de lucru 2CEC/2CNC  

 S1. Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 2CEC/2CNC  

 S2. Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase 

plastice 

2CEC/2CNC  

 S3 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din 

aluminiu 

2CEC/2CNC  

 S4. Aplicarea componentelor detaşabile ale 

tâmplăriei 

2CEC/2CNC  

 S5. Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor 

auxiliare 

2CEC/2CNC  

 S6. Exploatarea echipamentelor cu procesare 

semiautomată / automată pentru confecţionarea 

geamurilor termoizolatoare 

2CEC/2CNC  

 S7 Prelucrarea foilor de sticlă 2CEC/2CNC  

 S8. Prelucrarea baghetelor distanţier 2CEC/2CNC  

 S9. Asamblarea unităţilor de geam termoizolator  2CEC/2CNC  

 S10. Organizarea lucrǎrilor de montaj 2CEC/2CNC  

 S11. Deplasarea în vederea efectuării montajelor 2CEC/2CNC  

 S12. Pregătirea locurilor de  montaj al tâmplǎriilor 2CEC/2CNC  

 S13. Montarea  tâmplăriilor 2CEC/2CNC  

 S14. Aplicarea mecanismelor independente ale 

tâmplǎriilor 

2CEC/2CNC  

 S15. Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor 2CEC/2CNC  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică particularităţile frontului de lucru cu 

atenţie, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul lucrării de executat şi 

graficul de execuţie, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

2.Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3.Preia cu atenţie mijloacele de muncă pentru 

activitatea curentă conform procedurilor interne 

ale companiei, având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

4.Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară cu privire la desfăşurarea activităţii pe 

şantierul de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul 

propriu al muncitorului; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de 

lucru al muncitorului; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate normele de 

sănătate şi securitate în muncă pe baza informaţiilor primite 

în cadrul instructajelor specifice, în corelaţie cu specificul 

lucrărilor de executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în sectorul 

de activitate. 

2.Utilizează corect echipamentul individual de lucru şi 

protecţie, în scopul pentru care a fost primit, în corelaţie cu 

specificul locului de muncă şi riscurile potenţiale, conform 

pervederilor producătorului şi procedurii specifice de la 

locul de muncă. 

3.Aplică în mod disciplinat şi responsabil prevederile legale 

referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, permanent, 

pe întreaga derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru asigurarea 

securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de 

muncă. 

4.Respectă cu responsabilitate prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă conform cerinţelor formulate  în 

instructaje, în corelaţie cu specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi stăpânire de 

sine, conform responsabilităţilor precizate în planul de 

acţiune în situaţii de urgenţă, prin modalităţi adecvate 

situaţiei concrete şi tipului de accident produs, conform 

procedurilor interne ale companiei, evitând agravarea 

situaţiei deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

- norme generale şi specifice de 

sănătate şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare 

şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de 

lucru şi de protecţie şi cerinţe generale 

de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în 

situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi 

persoane abilitate pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă şi accidente de 

muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2.Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor  cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, în locuri special amenajate, utilizând 

echipamente specifice şi evitând poluarea 

mediului ambiant. 

-  norme generale de protecţie a mediului; 

 - tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind 

protecţia mediului.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 



93 

Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice, pe faze de 

derulare a activităţii la locul de muncă, în funcţie 

de tipul activităţii desfăşurate. 

2.Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de realizat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3.Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

verificare necesare. 

4.Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi 

presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate pentru lucrările de 

confecţionare/montaj de tâmplărie din aluminiu 

şi mase plastice cu geam termoizolator; 

- cerinţele tehnice ale lucrărilor de confecţionare 

geam/tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu 

geam termoizolator; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi 

dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de 

confecţionare/montaj din aluminiu şi mase 

plastice cu geam termoizolator; 

- terminologie de specialitate.  

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprideri Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2.Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3.Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind 

deteriorarea/defectarea echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Analizează cu atenţie şi operativitate, 

documentaţia tehnică având în vedere toate 

specificaţiile necesare pentru executarea lucrării, 

în funcţie de comenzile lansate în  execuţie, în 

corelaţie cu activităţile specifice desfăşurate la 

locul de muncă. 

2.Alege componentele tâmplăriei în mod corect şi 

cu responsabilitate, în funcţie de specificaţiile 

incluse în documentaţia tehnică, în concordanţă cu 

cerinţele exprimate în comenzile clienţilor ţinând 

seama de configuraţia şi dispunerea zonelor de 

lucru. 

3.Testează cu atenţie şi conştiinciozitate, 

echipamentele tehnice la începutul fiecărui 

schimb, pentru menţinerea parametrilor optimi de 

lucru şi a siguranţei în utilizare,  având în vedere 

cerinţele de exploatare ale acestora prin 

respectarea procedurilor operaţionale aferente 

fluxului tehnologic, luându-se în consideraţie 

condiţiile ambientale necesare în  zonele de lucru. 

Cunoştinţe: 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii 

aritmetice de bază, unităţi de măsură, noţiuni de 

trigonometrie etc.). 

- tipuri de componente de tâmplărie şi materiale 

auxiliare; 

- tipuri de instrucţiuni de lucru pentru 

confecţionarea tâmplăriei din aluminiu şi mase 

plastice; 

- tipuri de echipamente tehnice folosite pentru 

confecţionarea tâmplăriei şi cerinţe de 

exploatare; 

- tipuri de accesorii necesare în prelucrarea 

componentelor tâmplariei din aluminiu şi mase 

plastice; 

- tipuri de documente utilizate în procesul de 

confecţionare tâmplărie din aluminiu şi mase 

plastice; 

- simboluri conţinute în documentaţia tehnică  

şi semnificaţia acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Debitează cu atenţie şi precizie, profilele tâmplăriei din mase 

plastice în funcţie de particularităţile acestora, respectând 

cerinţele tehnice, ţinând cont de adaosurile necesare realizării 

sudurii, asigurând optimizarea şi trasabilitatea acestora şi 

utilizând echipamente şi accesorii adecvate. 

2.Rigidizează cu atenţie şi în mod corect, profilele cu armături 

corespunzătoare, respectând distanţele de fixare în funcţie de 

materialul profilului, conform procedurilor de execuţie, prin 

respectarea ordinii desfăşurării operaţiilor specifice, utilizând  

echipamentele şi accesoriile necesare în funcţie de 

caracteristicile tehnice ale acestora. 

3.Execută orificiile în profile, cu precizie şi cu grijă, respectând 

cerinţele tehnice din manualele de execuţie ale producătorului 

de sistem, evitându-se perforarea peretelui camerei de 

rigidizare, realizând toate operaţiile auxiliare specifice, prin 

utilizarea de scule şi dispozitive conform procedurilor de lucru. 

4.Sudează profilele rigidizate cu promptitudine, respectând   

cerinţele tehnice din manualul producătorului de sistem, ţinând 

seama de caracteristicile materialului din care sunt realizate 

acestea şi având în vedere tipul şi particularităţile maşinii de 

sudat. 

5.Debavurează profilele sudate cu operativitate şi precizie, în 

colaborare cu ceilalţi membri din echipă, prin utilizarea 

echipamentului  de lucru adecvat, prin metode specifice, ţinând 

cont de tipul şi caracteristicile acestora, de adâncimea de 

debavurare recomandată şi respectând intervalul de timp necesar 

după efectuarea operaţiei de sudură. 

6.Execută montanţii cu grijă şi răbdare, în funcţie de 

particularităţile acestora, având în vedere respectarea cerinţelor 

înscrise în normativele şi fişele tehnice, respectând modalitatea 

de etanşare în cazul cuplării acestora cu piese de racord, prin 

asigurarea ordinii operaţiilor în procesul de prelucrare. 

7.Curbează profilele din mase plastice cu responsabilitate şi 

preocupare, prin metode specifice, aplicând formulele de calcul 

a razelor de curbură conform cerinţelor tehnice cuprinse în 

fişele de execuţie, utilizând accesoriile adecvate, în conformitate 

cu indicaţiile primite din partea persoanelor abilitate. 

- tipuri de profile din mase plastice 

şi armături;  

- cerinţe tehnice ale operaţiilor 

fluxului tehnologic de prelucrare a 

componentelor tâmplăriei din 

mase plastice; 

- tipuri de echipamente de 

debitare, rigidizare, sudare, 

debavurare şi curbare şi 

caracteristicile constructive şi 

funcţionale ale acestora; 

- parametrii de lucru care se 

urmăresc pe parcursul prelucrării 

componentelor tâmplăriei din 

mase plastice; 

- modalităţi de asigurare a 

trasabilităţii profilelor debitate; 

- particularităţi şi cerinţe de 

calitate ale operaţiilor fluxului 

tehnologic; 

- tipuri de orificii în profile şi 

metode de executare ale acestora; 

- tipuri de accesorii, materiale 

auxiliare şi substanţe folosite în 

operaţiile fluxului tehnologic şi 

caracteristicile acestora; 

- calcul matematic ( operaţii 

aritmetice de bază, trigonometrie 

etc); 

- riscuri de accidente, măsuri de 

prevenire a accidentelor în muncă 

şi metode de prim ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Debitează cu atenţie şi operativitate, profilele 

din aluminiu în funcţie de particularităţile 

acestora, conform normativelor tehnice în vigoare, 

respectând toleranţele admise în debitare şi 

utilizând echipamentele adecvate. 

2.Frezează cu atenţie şi responsabilitate, profilele 

din aluminiu, în funcţie de tipul acestora, având în 

vedere particularităţile elementului de tâmplărie, 

respectând procedurile de realizare a tipurilor de 

orificii şi utilizând echipamentul de lucru adecvat. 

3.Îmbină cu răbdare şi conştiinciozitate, profilele 

din aluminiu respectând modul şi tipul de cuplare 

prevăzute prin documentaţia tehnică, conform 

procedurii specifice, urmărind asigurarea 

continuităţii procesului de prelucrare şi utilizând 

accesoriile adecvate. 

4.Vopseşte cu operativitate şi precizie, profilele 

din aluminiu prin metode specifice, pe întreaga 

suprafaţă, în câmp electrostatic, respectând 

cerinţele de calitate din fişele de execuţie, având 

în vedere cerinţele de optimizare şi trasabilitate, 

utilizând materialele şi echipamentele de lucru 

adecvate.  

- tipuri de componente ale tâmplăriei din 

aluminiu; 

- tipuri de profile din aluminiu şi caracteristicile 

acestora; 

- tipuri de echipamente utilizate pentru 

debitarea, frezarea, îmbinarea şi vopsirea 

profilelor din aluminiu; 

- particularităţi funcţionale şi constructive ale 

echipamentelor necesare prelucrării compo-

nentelor tâmplăriei din aluminiu şi modul de 

utilizare; 

- cerinţe tehnice şi de calitate din fişele de 

execuţie pentru prelucrarea componentelor 

tâmplăriei din aluminiu; 

- parametrii de lucru care se urmăresc pe 

parcursul prelucrării componentelor tâmplăriei 

din aluminiu; 

- noţiuni de câmp electrostatic; 

- modalităţi de vopsire a profilelor din aluminiu; 

- materiale şi accesorii  utilizate în prelucrarea 

componentelor tâmplăriei din aluminiu; 

- riscuri de accidente, măsuri de prevenire a 

accidentelor în muncă şi metode de prim ajutor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Montează elementele de feronerie cu 

operativitate şi precizie, respectând cerinţele 

tehnice de montaj în funcţie de tipul de deschidere 

al ferestrei, ţinând cont de distanţele minime între 

punctele de închidere, prin utilizarea de şabloane 

adecvate. 

2.Taie cu atenţie şi operativitate, garniturile de 

etanşare conform cerinţelor precizate în fişele de 

execuţie, în funcţie de dimensiunile tâmplăriei, 

prin utilizarea sculelor de tăiere adecvate. 

3.Aplică cu responsabilitate şi grijă, garniturile de 

etanşare prin metode specifice, perimetral, pe 

conturul profilelor respectând cerinţele tehnice. 

4.Calează cu atenţie şi preocupare profesională, 

geamul termoizolator respectând modul de aşezare 

a calelor şi accesoriilor, asigurând distanţe egale 

între muchiile geamului şi cercevea, evitând 

obturarea  orificiilor, ţinând seama de greutatea  ce 

se va distribui în cercevea pentru evitarea 

tensiunilor mecanice conform cerinţelor tehnice 

precizate în   manualul de sistem al 

producătorului. 

5.Fixează cu răbdare şi conştiinciozitate, baghetele, 

respectând tehnicile de introducere/scoatere  pe/din 

conturul geamului termoizolator, evitând 

tensionarea mecanică a tâmplăriei şi utilizând 

uneltele specifice adecvate. 

- tipuri de tâmplării şi componente detaşabile ale 

acestora; 

 - tipuri de elemente de feronerie; 

- tipuri de deschidere ale ferestrelor şi uşilor; 

- operaţiile aferente procesului de aplicare a 

componentelor detaşabile ale tâmplăriei şi 

particularităţi ale acestora; 

- tehnici de tăiere, aplicare şi de îmbinare a 

garniturilor; 

- cerinţe tehnice de calare a geamului 

termoizolator; 

- tehnici de fixare a baghetelor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică cu atenţie şi conştiinciozitate, 

dispozitivele/instalaţiile de manipulare din punct 

de vedere funcţional ţinând seama de tipul 

acestora, de instrucţiunile standard de funcţionare, 

efectuând manevrele specifice necesare. 

2.Ridică cu preocupare şi responsabilitate, foile de 

sticlă în funcţie de dimensiunile  acestora, 

asigurând cerinţele de stabilitate pentru securitate 

în operare, prin respectarea parametrilor de lucru 

ai echipamentelor de manipulare şi a 

instrucţiunilor de lucru, ţinîndu-se seama de 

configuraţia şi dispunerea spaţiului de manevră.  

3.Transportă cu conştinciozitate şi operativitate, 

materialele auxiliare având în vedere 

caracteristicile acestora,  prin metode specifice, 

respectându-se logica fluxului  tehnologic, 

utilizându-se dispozitivele şi instalaţiile adecvate. 

- tipuri de dispozitive şi instalaţii de ridicat şi 

transportat; 

- aspecte privind elementele constructive şi 

funcţionale ale echipamentelor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- instrucţiuni de lucru; 

- accesorii utilizate pentru asigurarea func-

tionalitǎţii echipamentelor; 

- cerinţe privind securitatea în muncă la verifi-

carea functionalitǎţii dispozitivelor/instalaţiilor şi 

la manipularea materialelor; 

- tipuri de materiale auxiliare şi caracteristici ale 

acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată 

pentru confecţionarea geamurilor termoizolatoare 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Pregăteşte cu atenţie şi promptitudine, 

echipamentele semiautomate/ automate respectând 

instrucţiunile de operare şi parametrii de lucru ai 

acestora, verificând dispozitivele funcţionale şi de 

reglare  semiautomate / automate, în corelaţie cu 

tipul operaţiilor  de executat. 
2. Reglează cu preocupare şi responsabilitate, 

parametrii de lucru acţionând elementele de 

comandă şi control adecvate, în funcţie de scopul 

urmărit, având în vedere tipul operaţiei de 

executat, urmǎrindu-se desfăşurarea operaţiilor 

fluxului tehnologic. 

3.Monitorizează cu responsabilitate şi răbdare, 

funcţionarea echipamentelor în funcţie de tipul şi 

caracteristicile tehnice ale acestora, asigurându-se 

valorile necesare în mod continuu şi constant, prin 

urmărirea parametrilor de lucru.  

4.Decide cu promptitudine şi responsabilitate, 

întreruperea temporară a exploatǎrii 

echipamentelor în funcţie de cerinţele tehnologice, 

avându-se în vedere particularităţile etapei de 

lucru şi ţinând seama de eventualele accidente de 

exploatare survenite pe parcursul confecţionǎrii 

geamului. 

5.Remediază cu promptitudine şi răbdare, 

accidentele de exploatare, în colaborare cu ceilalţi 

membri din echipă, prin intermediul unor metode 

specifice, aplicând măsurile de intervenţie 

necesare, în funcţie de tipul şi cauzele producerii 

acestora, avându-se în vedere echipamentul  de 

lucru folosit şi semnificaţia semnalelor emise de    

sistemele de avertizare, 
 

- tipuri de echipamente cu procesare 

semiautomată/automatǎ şi caracteristicile 

constructive şi funcţionale ale acestora; 

- tipuri de dispozitive funcţionale şi de reglare   

semiautomate / automate; 

-  tipuri de parametri de lucru; 

- tipuri de operaţii ale fluxului tehnologic şi 

cerinţe tehnologice specifice confecţionării 

geamurilor termoizolante; 

- etape de lucru ale exploatării echipamentelor 

cu procesare semiautomată/ automată pentru 

confecţionarea geamurilor termoizolatoare; 

- tipuri de accidente de exploatare şi cauzele 

producerii acestora; 

- sisteme de avertizare ale echipamentelor 

tehnice; 

- instrumente de intervenţie în cazul apariţiei 

accidentelor de exploatare; 

- metode de remediere a accidentelor de 

exploatare; 

- tipuri de proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea foilor de sticlă 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică cu atenţie, foile de sticlǎ  în funcţie de 

tipul produselor de executat, ţinând seama de 

instrucţiunile standard de utilizare şi prelucrare, 

prin efectuarea de manevre specifice. 

2.Tăie foile de sticlǎ corect şi responsabil, în 

funcţie de dimensiunile  precizate în documentaţia 

tehnică, asigurând respectarea instrucţiunilor 

specifice de lucru, ţinând seama de configuraţia şi 

dispunerea spaţiului de manevră în vederea 

asigurării cerinţelor de stabilitate pentru securitate 

în operare, respectându-se  parametrii de lucru ai 

echipamentelor de prelucrare. 

3.Pregăteşte cu grijă şi corectitudine, unitǎţile de 

foi de sticlǎ având în vedere caracteristicile  

acestora conform instrucţiunilor şi procedurilor de 

lucru de prelucrare, precum şi a indicaţiilor 

producătorilor de geam termoizolator pentru 

evitarea neconformităţilor. 

 

- tipuri de foi de sticlă şi instrucţiuni standard de 

utilizare a acestora; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, procente, unităţi de măsură, transfor-

mări); 

- caracteristici de performanţă a foilor de sticlă; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- indicaţiile producătorilor de geam termo-

izolator referitoare la respectarea cerinţelor de 

prelucrare; 

- cerinţe de stabilitate pentru asigurarea securi-

tăţii în tăierea foilor de sticlă; 

- documentaţie tehnologică specifică procesului 

de prelucrare a foilor de sticlă ; 

- criterii de  calitate a materialelor şi tehnici de 

verificare a calitǎţii acestora; 

- criterii de calitate ale curăţării şi uscării foilor 

de sticlǎ; 

- defecte din fabricaţie ale foilor de sticlă; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Prelucrarea baghetelor distanţier 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Alege cu atenţie, bagheta distanţier în funcţie de 

cerinţele prevăzute în fişa tehnică de execuţie, 

conform specificaţiilor tehnice, respectând 

indicaţiile primite din partea persoanelor abilitate. 

2.Debitează bagheta distanţier cu precizie şi 

responsabilitate, în funcţie de necesarul de 

producţie conform instrucţiunilor de lucru 

specifice, utilizând echipamente adecvate, 

respectând cu stricteţe toate indicaţiile primite din 

partea  persoanelor abilitate  

3.Confecţionează cadrul metalic cu grijă şi 

responsabilitate, respectând documentaţia de 

execuţie conform procedurilor specifice, utilizând 

materialele, accesoriile şi echipamentele adecvate. 

4.Sigilează cadrul metalic cu atenţie şi 

conştiinciozitate, prin modalităţi specifice, pe 

ambele feţe, asigurând etanşarea perfectă a 

marginilor acestuia, urmărind permanent reglarea 

dozajului materialului de sigilat în funcţie  de 

evoluţia operaţiei, realizând finisarea suprafeţei 

finale conform cerinţelor de calitate ale produsului 

intermediar şi utilizând echipamentele specifice 

necesare. 

-tipuri de baghete utilizate în procesele de 

confecţionare a geamurilor termoizolatoare; 

- specificaţii tehnice specifice procesului de 

prelucrare a baghetelor distanţier; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a baghetei 

distanţier şi caracteristicile constructiv – 

funcţionale a acestora;  

- tipuri de aplicare a materialului sigilant; 

- tipuri de materiale şi accesorii necesare 

prelucrării baghetei distanţier; 

- cerinţe de calitate ale procesului de sigilare 

aplicat cadrului metalic;   

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologia de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asamblarea unităţilor de geam termoizolator  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Preasamblează cu grijă şi în mod corect, 

unităţile de geam termoizolator pe baza 

principiului presǎrii, conform procedurilor de 

lucru, respectând criteriile de calitate specifice. 

2.Sigilează corect şi cu atenţie, unităţile de geam 

termoizolator prin aplicarea procedurilor specifice, 

respectând caracteristicile materialelor 

componente ale amestecurilor de sigilare, utilizând 

echipamentele adecvate şi respectând indicaţiile 

persoanelor abilitate. 

3.Verifică cu responsabilitate, unităţile de geam 

termoizolator respectând cerinţele de execuţie, 

conform criteriilor de calitate precizate în  

normele standardului de produs, urmărind modul 

de etichetare a acestora pentru preîntâmpinarea 

eventualelor defecte /neconformitǎţi. 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- operaţii ale fluxului de prelucrare a geamului 

termoizolator; 

- tipuri de materiale utilizate la sigilarea gea-

mului; 

- tipuri şi caracteristici ale materialelor folosite 

pentru sigilarea geamului termoizolator; 

- caracteristicile tehnice ale materialelor compo-

nente utilizate pentru amestecurile de sigilare; 

- cerinţe tehnice privind realizarea amestecurilor 

pentru sigilarea geamurilor termoizolante; 

- tipuri de echipamente de prelucrare a geamului 

termoizolator şi caracteristicile constructiv- 

funcţionale a acestora; 

- criterii de calitate precizate în  normele 

standardului de produs; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- tipuri de defecte/neconformitǎţi  întâlnite în 

procesul de asamblare a unităţilor de geam 

termoizolator; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Expedierea unităţilor  de geam termoizolator 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică cu conştiinciozitatate şi răbdare, lotul 

de expediat în spaţiul de depozitare  temporară, pe 

baza tipurilor de etichete specifice, conform 

procedurilor interne, în funcţie de tipul comenzii 

de livrat,  respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate. 

2.Pregăteşte lotul de unităţi pentru expediere, cu 

grijă şi conştiinciozitate, după caz, în funcţie de 

cerinţele de expediţie, respectând toate aspectele  

precizate în comenzile clienţilor, înlăturând 

eventualele neconformităţi constatate, respectând 

modul de aşezare a unităţilor de geam în rastele 

conform instrucţiunilor de manipulare. 

3.Livrează în mod responsabil şi cu preocupare, 

unităţile de geam termoizolator comparând 

valorile specificate în documentaţia de livrare  

cu cele existente, aplicând procedurile interne de 

expediere, respectând termenele de expediere şi 

condiţiile de ambalare precizate de comandă, 

utilizând mijloace de transport adecvate şi prin  

asigurarea manipulării fǎrǎ  şocuri şi lovituri. 

- tipuri de unităţi de geam termoizolator; 

- cerinţe privind identificarea loturilor de 

expediat şi modalităţi de realizare a probelor  de 

eşantionare; 

- tipuri de loturi de geam termoizolator de 

expediat; 

- cerinţe privind pregătirea loturilor de unităţi de 

geam termoizolator în vederea expedierii; 

- modalităţi de aşezare şi fixare a unităţilor de 

geam termoizolator în rastele pe platformele 

mijloacelor de transport; 

-tipuri de mijloace de transport utilizate pentru 

livrare; 

- tipuri de neconformitǎţi posibile la expedierea 

unităţilor de geam termoizolator; 

- tipuri de cerinţe de expediţie precizate în 

comenzile clienţilor; 

- tipuri de lucrări de tâmplǎrie în care se 

foloseşte geamul termoizolator; 

- documentaţia necesară pentru livrarea 

unităţilor de geam termoizolator; 

-condiţii de transport şi manipulare a unităţilor 

de geam termoizolator; 

- proceduri interne de expediere; 

- terminologia de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Organizarea lucrǎrilor de montaj 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Recepţionează documentaţia de montaj, cu 

atenţie, în timp util, în funcţie de graficul 

executării lucrărilor, ţinând seama de coordonatele 

locaţiei unde se va efectua montajul, solicitând 

toate informaţiile necesare din partea  persoanelor 

abilitate privind aspectele relevante ale 

montajului. 

2.Verifică tâmplǎria cu geam termoizolator cu 

responsabilitate şi atenţie, prin metode specifice, 

comparând valorile cuprinse în  documentaţia de 

montaj cu valorile rezultate din mǎsurǎtori, în 

funcţie de scopul urmărit, pe baza criteriilor 

stabilite de producător şi ţinând seama de cerinţele 

de calitate precizate în standardele de 

conformitate. 

3.Identifică în mod responsabil, materialele pentru 

securizarea şi semnalizarea zonei de lucru cu 

rigurozitate, în funcţie de tipul de montaj ce 

urmează a fi realizat, de riscurile potenţiale din 

timpul realizării montajului, ţinând seama de 

regulile circulaţiei pietonale şi rutiere şi de 

indicaţiile şefului de echipă. 

- cerinţe privind organizarea lucrărilor de montaj 

pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator; 

- noţiuni de calcul matematic (operaţii aritmetice 

de bază, procente, grafice, conceptele de lǎţime, 

lungime, înǎlţime etc.); 

-conţinutul documentaţiei de montaj şi aspectele 

esenţiale pentru efectuarea lucrărilor; 

-etapele realizării montajelor; 

-modalităţi de verificare a tâmplăriilor cu geam 

termoizolator şi tipuri de criterii de verificare 

stabilite de producători; 

-cerinţe de calitate pentru tâmplăria cu geam 

termoizolator şi pentru efectuarea montajelor; 

-cerinţe privind securizarea şi semnalizarea 

zonelor în care se realizează montajele şi 

materiale specifice pentru marcarea perimetrelor 

de lucru; 

- tipuri de montaje şi proceduri de lucru 

specifice; 

- instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Deplasarea în vederea efectuării montajelor 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Pregăteşte cu atenţie şi conştiinciozitate, 

transportul tâmplǎriei şi a mijloacelor de muncă 

conform graficului pentru realizarea lucrǎrii de 

montaj, respectând cerinţele de fixare şi aşezare 

specifice în vehiculul atribuit şi termenele de 

livrare, împreună cu persoanele abilitate. 

2.Transportă în mod responsabil şi cu seriozitate, 

tâmplǎria şi mijloacele de muncă respectând 

regulile de circulaţie pe tot parcursul deplasării 

pânǎ la locul de montaj, asigurând cerinţele de 

stabilitate pentru securitate în circulaţie, ţinând 

seama de configuraţia tâmplăriei şi dispunerea ei 

în vehicul, respectând prevederile legale 

referitoare la securitatea în muncă, situaţiile de 

urgenţǎ şi  protecţia mediului. 

3.Manipulează tâmplǎria şi mijloacele de muncă 

cu promptitudine, respectând cerinţele de  

securitate specifice,  ţinând seama de configuraţia 

tâmplăriei şi de spaţiul de depozitare temporară al 

beneficiarului, utilizând accesoriile adecvate  şi 

echipamentul individual de muncă şi protecţie 

adecvat. 

 

- tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

caracteristici ale acestora cu influenţă asupra 

activităţii de transport şi manipulare; 

- condiţii specifice detransport şi manipulare 

pentru tâmplăriile cu geam termoizolator; 

- tipuri de mijloace de muncă utilizate în 

vederea efectuării montajelor (echipamente, 

accesorii, SDV-uri, instrumente de măsură etc.); 

- cerinţe de aşezare şi fixare a tâmplăriilor cu 

geamuri termoizolatoare în mijloacele de 

transport; 

- reguli de transport al tâmplăriilor cu geamuri 

termoizolatoare pe drumuri publice; 

- cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi de 

protecţie a mediului specifice transportului şi 

manipulării tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de accesorii utilizate pentru manipularea 

tâmplăriilor; 

- proceduri şi instrucţiuni de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea locurilor de  montaj al  tâmplǎriilor  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC  

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Degajează spaţiul de montaj cu promptitudine şi 

seriozitate, efectuând toate operaţiile necesare 

pentru asigurarea condiţiilor de lucru, ţinând cont 

de caracteristicile constructive ale obiectivelor 

civile şi industriale, respectând procedurile de 

lucru ale companiei şi utilizând mijloacele de 

muncă adecvate. 

2.Delimitează zona de montaj cu atenţie, 

asigurând modalitǎţile de semnalizare necesare, 

respectând indicaţiile persoanelor abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării care urmează să se 

efectueze la sediul beneficiarului. 

3.Protejează elementele de construcţie cu 

responsabilitate şi atenţie, având în vedere riscul 

de deteriorare al acestora, adoptând mǎsurile 

pentru prevenirea sau minimizarea deteriorărilor 

aduse clǎdirii, ţinând seama de obligativitatea 

respectării proprietăţii private, în funcţie de 

condiţiile de mediu din timpul efectuării 

montajului. 

- cerinţe generale privind pregătirea locurilor de 

montaj al tâmplăriilor cu geamuri 

termoizolatoare; 

- operaţii pentru asigurarea condiţiilor de lucru 

la locul de montaj al tâmplăriei; 

- caracteristici constructive ale obiectivelor 

civile şi industriale;  

- mijloace de muncă necesare măsurării şi 

montajului tâmplăriei; 

- modalitǎţile de semnalizare a zonei de lucru pe 

parcursul montării tâmplăriilor; 

- tipuri de lucrări de montaj pentru tâmplăriile 

din aluminiu şi mase plastice; 

- cerinţe privind protejarea elementelor de 

construcţie  pe parcursul desfăşurării 

montajelor; 

-mǎsuri pentru prevenirea sau minimizarea 

deteriorărilor aduse clǎdirii; 

- tehnici de degajare a amplasamentului 

montajului tâmplǎriei; 

- proceduri de lucru;  

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Montarea  tâmplăriilor 

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Aranjează cu atenţie şi responsabilitate 

elementele de tâmplǎrie, în colaborare cu ceilalţi 

membri din echipă, în funcţie de tipul acestora, 

respectând succesiunea utilizării în montaj. 

2.Măsoară cotele tâmplǎriei cu precizie şi 

responsabilitate, prin compararea valorilor din 

documentaţia de montaj  cu  cele ale golului de 

montaj, utilizând tehnicile adecvate în  funcţie de 

tipul tâmplăriei, al lucrării de montaj şi 

particularităţile acesteia. 

3.Poziţionează tâmplǎria cu atenţie şi 

promptitudine în golul de montaj, respectând 

cerinţele de planeitate, utilizând mijloacele de 

muncă şi  materialele auxiliare necesare, 

respectând indicaţiile primite din partea 

persoanelor abilitate. 

4.Fixează tâmplǎria cu grijă şi cu preocupare, 

utilizând elemente de prindere şi  mijloace de 

găurire adecvate în funcţie de tipul zidăriei, ţinând 

seama de modul de dispunere a calupurilor de 

susţinere în zona colţurilor, împiedicând 

deformarea tocurilor prin tensionări mecanice, 

respectând distanţele faţă de margini şi dintre 

axele indicate de manualul producătorului. 

5.Etanşează tâmplǎria cu promptitudine şi cu 

seriozitate, prin metode specifice, perimetral pe 

rostul de montaj, utilizând materiale specifice, 

conform indicaţiilor din manualul producătorului 

de sistem. 

 

 

- tipuri de sisteme de  tâmplărie şi elementele 

componente ale acestora; 

-tipuri de lucrări de montaj şi particularităţile 

acestora; 

- tipuri de mijloace de muncă şi de materiale 

folosite pentru montarea tâmplăriilor; 

- tipuri de construcţii în care sunt efectuate 

lucrările de montaj de tâmplăriilor; 

- calcul matematic elementar (operaţii aritmetice 

de bază, unităţi de măsură, transformări); 

- toleranţe admise conform normelor în procesul 

de execuţie;  

- cerinţe tehnice privind poziţionarea 

tâmplăriilor;  

- moduri de prindere şi de sprijinire a 

tâmplăriilor;  

- tipuri de calupuri de susţinere şi modul de 

dispunere al acestora în zona colţurilor; 

- particularităţi ale zidăriei în care se 

încorporează tâmplăria şi ale  locurilor de fixare 

din zidărie pentru sisteme de tâmplărie;  

- noţiuni de mecanică aplicată (moduri de 

transmitere a forţelor pe planul ferestrei/uşii 

aparţinând sistemelor de tâmplării; presiuni de 

deformare ale ramelor de tâmplărie etc.); 

- materiale de etanşare a tâmplăriilor, 

particularităţile acestora şi tipuri de probleme de 

aderenţă posibile;  

- tipuri de materiale de hidroizolaţie utilizate în 

montaj; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor  

Cod:  
Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Montează rulourile cu grijă şi conştinciozitate, în 

conformitate cu cerinţele din documentaţia tehnică 

şi indicaţiile producătorului, respectând 

succesiunea operaţiilor în funcţie de momentul 

fixării celorlalte elemente ale tâmplăriei, adoptând 

soluţia tehnică adecvată în funcţie de 

particularităţile construcţiei şi ale tâmplăriei. 

2.Fixează glafurile cu atenţie şi responsabilitate, în 

funcţie de tipul  acestora, în zona adecvată, având 

în vedere cerinţele de prindere şi fixare precizate 

în documentaţia de montaj, adoptând toate 

măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii si 

etanşeităţii în funcţie de lăţimea glafului, utilizând 

materialele şi ustensilele adecvate. 

3.Etanşează pragurile cu grijă şi preocupare 

profesională, în funcţie de tipul acestora, după 

realizarea operaţiilor specifice de pregătire a 

suprafeţelor, conform cerinţelor din documentaţia 

tehnică specifică, având în vedere modul de 

execuţie al racordurilor, utilizând materialele şi 

ustensilele adecvate. 

 

 

 

 

- tipuri de mecanisme independente aplicate 

tâmplăriilor cu geam termoizolator; 

-tipuri de operaţii din procesul de aplicare a 

mecanismelor independente; 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

particularităţi constructive ale acestora; 

- tipuri de rulouri, operaţii de montare şi 

modalităţi de configurare/montare  a acestora; 

- elemente ale sistemelor de tâmplărie; 

- cerinţe specifice privind pregătirea suprafeţelor 

de contact în vederea aplicării mecanismelor 

independente ale tâmplăriilor; 

- tipuri de glafuri şi cerinţe de prindere a 

acestora; 

- tipuri de praguri pentru uşi şi modalităţi de 

execuţie a pragurilor şi racordurilor; 

- toleranţe admise în montarea rulourilor, în 

fixarea glafurilor şi etanşarea pragurilor;  

- materiale şi ustensile de lucru utilizate în 

procesul de montare a fiecărui tip de mecanism 

independent; 

- măsuri de etanşare în zona colţurilor şi măsuri 

de protecţie la ploaie;  

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor 

Cod: 

Nivel: 2CEC/2CNC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Realizează cu simţ de răspundere şi cu grijă, 

reglajele  post montaj, ori de cîte ori este nevoie, 

ca urmare a deficienţelor constatate,  aplicând 

metodele şi procedurile adecvate asupra 

componentelor detaşabile ale tâmplăriei, urmărind 

funcţionalitatea corespunzătoare a elementelor de 

tâmplărie, conform manualului de montaj. 

2.Întreţine cu responsabilitate şi grijă tâmplăria 

montată, aplicând măsurile necesare în funcţie de 

tipul problemelor identificate şi utilizând 

substanţele necesare conform prescripţiilor tehnice 

ale producătorului de sistem. 

3.Repară cu atenţie şi operativitate tâmplăria 

având în vedere  indicaţiile producătorului privind 

remedierea defectelor, prin aplicarea măsurilor 

necesare în funcţie de tipul neconformităţii 

constatate şi utilizând materialele, accesoriile şi 

sculele necesare adecvate. 

-tipuri de tâmplării cu geam termoizolator şi 

caracteristici constructive ale acestora; 

-tipuri de deficienţe posibile apărute în urma 

montajului tâmplăriilor şi reglaje necesare; 

- metode şi proceduri  de reglaj aplicate după 

montarea tâmplăriei; 

- tipuri de componente detaşabile ale tâmplăriei; 

- cerinţe şi măsuri de întreţinere a tâmplăriilor 

cu geam termoizolator; 

- prescripţii tehnice de curăţare/întreţinere a 

sistemelor de tâmplărie; 

- prescripţii de remediere a defectelor de 

suprafaţă şi a zgârieturilor de pe profile; 

- tehnici de curăţare a profilelor de tâmplărie; 

- tipuri de materiale, accesorii şi scule utilizate 

pentru curăţarea, întreţinerea şi repararea 

sistemelor de tâmplărie; 

- deficienţe de întreţinere a tâmplăriei 

aparţinând beneficiarilor; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 
 

 
 

 


