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I. PRELIMINARII 

Actualitate 

Sporirea eficienței energetice și conservarea energiei termice constituie principiile 

fundamentale luate în consideraţie la elaborarea strategiei de dezvoltare energetică a Republicii 

Moldova. Domeniul energetic, fiind o parte componentă a sistemului economic, este influențat de 

transformările social-economice prin care trece actualmente Republica Moldova și se caracterizează 

printr-un deficit de forță de muncă calificată, incapabilă să acopere cererea angajatorilor. 

Tranziţia continuă către o economie de piaţă, crizele globale, energetice şi disensiunile 

economice și sociale interne au influenţat semnificativ piaţa muncii din Republica Moldova,  prin 

urmare, necesitatea de muncitori calificați rămâne a fi un deziderat mereu actual, având ca misiune 

asigurarea calităţii vieţii şi creșterea durabilă a economiei. În pofida eforturilor depuse de către 

autorităţi, situaţia de pe piaţa muncii este în continuare una critică, iar principalii indicatori ai ocupării 

forţei de muncă au înregistrat niveluri scăzute în ultimii ani. Din aceste considerente, strategiile 

naţionale privind ocuparea forţei de muncă, este determinată, în primul rând, de necesitatea echilibrării 

pieţei muncii prin creşterea nivelului ocupării şi a calităţii acesteia, de sporire a competitivității şi a 

angajabilităţii forţei de muncă. 

Lipsa personalului calificat în domeniul construcției la meseria Montator sisteme opace de 

termoizolare pentru clădiri poate fi soluționată prin instruirea în cadrul cursurilor de formare continuă, 

în parteneriat cu instituțiile de învățământ profesional tehnic de profil. Specialiștii care vor urma acest 

program, vor deține competențe specifice necesare în  montarea sistemelor de termoizolare.   

Ocupaţia de Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri este o meserie care 

integrează tot mai multe ”elemente verzi” din prisma faptului că, contribuie la asigurarea unui transfer 

optim de căldură și la conservarea energiei în încăperi în funcție de factori interni și externi care pot 

sau nu fi controlați în totalitate. O încăpere calitativ izolată din punct de vedere termic, contribuie la 

reducerea consumului de resurse, mai ales a celor neregenerabile, și reducerea poluării generată în 

procesul de producere a energiei termice și electrice necesare pentru iluminat și încălzirea/răcirea 

clădirilor. Pe lângă conservarea energiei, o activitate de izolare termică corect realizată reduce riscul 

pătrunderii umezelii în încăperi, factor determinant în formarea mucegaiului, măcinarea straturilor de 

finisare interioare, respectiv, contribuie la asigurarea unor factori biotici potriviți pentru sănătatea 

umană. 

De asemenea, este de menționat faptul că atribuțiile meseriei în cauză includ tot mai multe 

activități și acțiuni referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și materialelor în procesul de lucru, în 

special ce țin de colectarea selectivă a deșeurilor în vederea evacuării acestora în locuri special 

amenajate. 

Realizarea unei instruiri profesionale de calitate, în contextul realităţilor socio-economice 

actuale, impune o nouă abordare a procesului de învățământ, care vizează formarea unui specialist, 

care posedă un sistem de competențe profesionale dezvoltate nemijlocit pe șantier necesare pentru 
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integrarea directă pe piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieți.  

Acte relevante în domeniul de formare 

Prezentul program reprezintă un document normativ-reglator şi constituie reperul conceptual 

de formare profesională, care specifică finalităţile de învăţare și descrie condiţiile de formare a 

competențelor profesionale prin formarea continuă a adulților la calificarea Montator sisteme opace de 

termoizolare pentru clădiri. Formatorii vor utiliza programul pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea 

demersului didactic pentru formarea profesională la meseria de Montator sisteme opace de 

termoizolare pentru clădiri .  

Actualul program de formare este  proiectat în baza: Standardului Ocupațional și 

Standardului de calificare la meseria Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri.  

Această ocupație se practică în sectorul construcțiilor în cadrul companiilor, personalul cărora 

realizează sisteme de  izolații termice a clădirilor de diferite tipuri și destinații, care au drept scop 

diminuarea considerabilă a pierderilor de căldură și/sau protejarea împotriva frigului/temperaturilor 

ridicate. Montatorul pregătește suprafețele suport, dar și materialele pentru lucrări de termoizolare, 

montează sisteme de termoizolare pe suprafețe, precum și, execută lucrări de finisare a suprafețelor 

termoizolate, lucrările fiind executate manual sau cu ajutorul unor utilaje și dispozitive parțial 

mecanizate. 

IP CEC îşi fundamentează activitatea, valorificând ideile cuprinse în principalele acte normative 

referitoare la domeniul educaţiei din Republica Moldova, după cum urmează: 

● Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 126 din 17.07.2014; 

● Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic 

post-secundar şi post-secundar non-terţiar, aprobat prin OMECC nr.550 din 10.06.2015; 

● Cadrului de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, aprobat prin 

OMECC nr.1128 din 26.11.2015; 

● Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic post-secundar şi 

post-secundar non-terţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin 

OMECC nr. 234 din 25.03.2016; 

● Metodologia de  elaborare a programelor de formare profesională continuă și curriculumului în 

cadrul învățării pe tot parcursul vieții, aprobată prin OMECC nr. 70 din 25.01.2019; 

● Regulament cu privire la formarea continuă a adulților aprobat Hotărârea Guvernului RM Nr. 

193 din  24.03.2017 

● Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic post-

secundar şi post-secundar non-terţiar ordinul ME nr. 296 din 21 04 2016.  

● Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare , aprobat prin OMECC 

nr. 1127 din 23.07.2018 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369645
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Lucrările de termoizolare se execută pe baza unor proceduri stricte, respectând indicațiile 

superiorilor și normele de securitate și sănătate în muncă. Calitatea lucrărilor executate decurge din 

respectarea riguroasă a tehnologiilor, muncitorul fiind obligat să îndeplinească pe tot parcursul 

activităților cerințele din proiectul de execuție al lucrării, precum și normativele tehnice în vigoare 

(NCM – Norme de Construcție în Republica Moldova, Regulamente privind asigurarea calității,etc.). 

 

Destinație 

  Programul de formare profesională Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri 

este destinat muncitorilor cu sau fără studii în domeniul Construcții, care activează în domeniu şi 

posedă o experiență profesională. De asemenea, pot beneficia de specializare la anumite module, 

absolvenții programelor de nivelul III, IV, V și VI ISCED, domeniul Construcții, în  scopul dezvoltării 

şi perfecţionării profesionale prin aprofundarea şi consolidarea unor conţinuturi necesare pentru 

integrarea cu succes pe piaţa muncii, devenind, astfel, o forţă de muncă competitivă. 

Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri execută operațiuni tehnologice de 

pregătire și prelucrare a suprafețelor suport în vederea executării lucrărilor de termoizolare. În scopul 

realizării activităților sale, muncitorul își organizează locul de muncă pe principii ergonomice, își 

planifică timpul de muncă, montează și demontează mijloace de eșafodaj exterioare, utilaje de 

ridicat/transportat și construcții de îngrădire. 

La fel, montatorul realizează pregătirea activității de montare a sistemelor termoizolante: 

execută prelucrarea materialelor termoizolante, prepararea materialelor și amestecurilor de legătură și 

finisare în mod diferențiat prin respectarea ordinii și specificului operațiilor fluxului tehnologic, 

asigurând calitatea izolațiilor executate, aplicând principiile de optimizare a consumului de materie 

primă și respectând prevederile legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, precum și cele 

de protecție și poluare a mediului. 

Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri utilizează informațiile și indicațiile 

din desenul tehnic, efectuează calcule matematice simple care se referă la lucrările de termoizolare, se 

integrează în cadrul echipei, își identifică sarcinile și își planifică activitățile de lucru zilnice și le poate 

coordona iscusit cu membrii echipei și personalul tehnic. 

II. Scop, obiective 

Scopul programului Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri constă în 

corelarea conţinuturilor teoretice cu activităţi practice, orientate spre formarea/dezvoltarea unui sistem 

integrat de competenţe necesare formabililor pentru angajarea cu succces pe piaţa muncii, devenind 

muncitori calificaţi în domeniul izolaţiilor termice a clădirilor. 

Obiectivele programului de formare profesională continuă Montatorul sistemelor opace de 
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termoizolare pentru clădiri vizează: 

- pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de 

muncă și la dezvoltarea durabilă a societății; 

- actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, 

precum și în ocupații înrudite; 

- facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale 

și cu necesitățile pieței muncii; 

- creșterea ratei de angajare a  adulților în câmpul muncii. 

Programul Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri constă în definirea 

conceptelor, standardelor și principiilor de organizare eficientă a procesului de lucru, aplicarea 

prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă la executarea lucrărilor de 

termoizolare, prelucrarea suprafețelor suport pentru izolare termică, pregătirea materialelor 

termoizolante, aplicarea izolației termice pe suprafețe suport, rigidizarea suprafețelor termoizolate, 

efectuarea lucrărilor de finisare a suprafețelor termoizolate, asigurarea calității lucrărilor executate. 

III. Domeniul/Posibilitățile de încadrare a beneficiarilor 

Participanții ce vor urma acest program pot activa în cadrul companiilor ce oferă servicii de construcții, 

reconstrucții, reparații, reabilitare și izolare termică a clădirilor. 

 IV. Finalitățile 

Programul de formare Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri este orientat 

spre formarea/dezvoltarea  următoarelor competențe: 

Competențe Transversale (CT) 

CT 1. Autonomie și responsabilitate  

Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri își execută sarcinile de lucru, fiind în 

subordinea directă a șefului de echipă sau maistrului și este responsabil, în totalitate, de calitatea 

lucrărilor de pregătire a suprafețelor, de montare a sistemelor opace de termoizolare și de finisarea 

suprafețelor. Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri își asumă responsabilitatea şi 

rolul care îi revine în echipă, își dezvoltă capacitatea de a lua decizii şi de a soluționa probleme 

specifice locului de muncă. Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri execută sarcinile 

stabilite conform cerințelor tehnologice, precum și procedurilor și regulamentelor interne, proprii 

companiilor. 

CT 2. Interacțiune socială  

Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri interacționează cu superiorii, membrii 
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echipei și cu alți muncitori de pe șantierul de construcții (tencuitori, zugravi), comunicând în limbaj 

profesional specific domeniului, în vederea coordonării sarcinilor de muncă. 

Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri informează, pe măsură ce este necesar, 

despre condițiile neconforme în procesul de lucru, constată la timp situațiile de risc și raportează 

imediat atunci când este detectată o neregularitate și/sau un pericol pentru sănătate și siguranță. 

CT 3. Dezvoltarea personală și profesională 

Montatorul sisteme opace de termoizolare pentru clădiri trebuie să folosească toate 

posibilitățile pentru dezvoltarea sa personală și profesională, participând la cursuri de instruire în 

domeniul securității și sănătății în muncă, precum și la cursuri de formare profesională continuă în 

vederea aplicării noilor tehnologii de montare a sistemelor opace de termoizolare. 

Competențe Generale (CG) 

CG1. Perfecționarea și optimizarea metodelor și procedeelor utilizate în procesul de lucru. 

CG2. Interpretarea documentației tehnice în vederea respectării normativelor la executarea       

             lucrărilor. 

CG3. Întreținerea instrumentelor, dispozitivelor și utilajelor în stare perfectă de funcționare. 

CG4. Gestionarea eficientă a resurselor naturale, materiale, umane și de timp. 

CG5. Comunicarea la locul de muncă cu colegii, superiorii și alte persoane de referință, în    

             limbaj profesional specific domeniului. 

CG6. Respectarea cadrului legal și normativ-reglator de referință în procesul de realizare a   

                   atribuțiilor ocupaționale. 

CG7. Gestionarea eficientă a situațiilor de risc, urgență sau conflict. 

CG8. Respectarea cerințelor, principiilor și valorilor profesionale pentru crearea unui mediu   

                  de lucru adecvat și asigurarea rezultatelor optime la locul de muncă. 

CG9. Aplicarea normelor de protecție a mediului în activitatea profesională. 

CG10. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 

Competențe Profesionale (CP) 

CP1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. 

CP2. Aplicarea normelor de protecție a mediului. 

CP3. Organizarea eficientă a procesului de lucru. 

CP4. Organizarea rațională a locului de muncă. 

CP5. Coordonarea activităților de lucru cu superiorii, colegii. 

CP6. Securizarea locului de muncă. 

CP7. Montarea /demontarea mijloacelor de eșafodaj. 

CP8. Prelucrarea suprafețelor suport pentru izolare termică. 

CP9. Prepararea materialelor de legătură, finisare. 
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CP10. Pregătirea materialelor termoizolante. 

CP11. Aplicarea izolației termice pe suprafețe suport. 

CP12. Rigidizarea suprafețelor termoizolate. 

CP13. Efectuarea lucrărilor de finisare a suprafețelor termoizolate. 

CP14. Asigurarea calității lucrărilor executate. 

V. Condiții de realizare 

Mijloace de formare 

Formarea profesională continuă a participanților la programul Montatorul sisteme opace de 

termoizolare pentru clădiri  se realizează în sălile de curs, ateliere specializate şi la companiile de profil 

în cadrul practicii în producție.  

Exigențe educaționale pentru de sala curs: 

1. Bănci și scaune mobile pentru realizarea activităților interactive; 

2. Ecran digital; 

3. Computer; 

4. Conexiune la Internet; 

5. Suporturi informaționale pentru  sesiuni de instruire; 

6. Dispozitiv de copiere și imprimare; 

Dotarea atelierului: 

1. spații de lucru pe șantierul de construcții sau în atelierele de instruire practică în care este 

asigurat accesul la surse de apă, energie electrică pentru realizarea operațiilor de montare 

a sistemelor opace de termoizolare, precum și de finisare a suprafețelor termoizolate. Se 

recomandă amenajarea unor cabine (pereți perpendiculari) cu goluri de fereastră și unghiuri 

exterioare și interioare (intrânde și ieșinde). 

2. scule și dispozitive:  

- scule manuale: set de șpacluri, drișcă zimțată, perii metalice, bidinea, nivelă cu bulă de 

aer, dreptar, colțar, scule de tăiere a plăcilor, instrumente de măsură, lăzi de plastic, 

suport pentru croirea plăcilor; 

- mașini manuale electrice: perforator, flex, mașină de înșurubat, mixer,  

- dispozitiv de control: nivela cu laser. 

3. materiale consumabile:  

- amorse în funcție de suprafețe, 

- materiale termoizolante: plăci din polistiren expandat sau plăci din vată minerală 

- materiale adezive: amestecuri uscate (prefabricate)   

- accesorii: plasă sintetică, colțari, lăcrimare; 

- materiale de finisare: glet, tencuială decorativă.   
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4. echipament de securitate: haine de protecție, mănuși; ochelari de protecție; încălțăminte, 

cască de protecție (în condiții de șantier). 

Asigurarea cerințelor de sănătate și siguranță a muncii, de protecție a mediului: 

1. Respectarea normelor de igienă, de ventilație, de iluminare, de asigurarea a regimului termic 

optim etc; 

2. Securitatea tehnică a tuturor echipamentelor și instrumentelor; 

3. Securitatea prin legarea la pământ; 

4. Condiții de păstrare sigură a echipamentelor și dispozitivelor; 

5. Norme clare de verificare periodică a respectării normelor de SSM și protecție a mediului. 

Metode de formare 

În cadrul programului de formare se va pune accent pe un proces de învăţare centrat pe cursant, 

stabilindu-se un adevărat parteneriat între formator și cursant, care colaborează pentru atingerea 

scopului programei de formare. Centrarea pe cursant presupune o învăţare activă și responsabilă, în 

care acesta este direct implicat în rezolvarea de sarcini de lucru și asumarea de responsabilităţi. 

Strategiile de predare-învăţare recomandate în activităţile didactice ale programului: 

- strategii bazate pe învăţarea prin descoperire, pornind de la diferite suporturi cum ar fi: 

materiale video, seturi de imagini, ilustraţii, fotografii care reflectă aspecte ce țin de lucrări de 

termoizolare; 

- strategii interactive bazate pe conversaţie, discuţii în grup, dezbateri, interviuri, tehnici ale 

gândirii critice - pentru identificarea soluțiilor optime în efectuarea lucrărilor de termoizolare cu 

expunerea de argumente sau contraargumente; 

- strategii de învăţare problematizată, prin implicarea cursanților în rezolvarea unor situaţii-

problemă specifice ce pot apare în diverse contexte la executarea lucrărilor de termoizolare; 

În organizarea activităţii de predare-învăţare, formatorul poate îmbina diferite metode şi tehnici 

de învăţare, adaptându-le la specificul abordării pe conţinuturi şi la caracteristicile fiecărei clase de 

cursanți. 

Resurse de timp 

Durata 

Numărul de ore 
Numărul de 

credite total teoretice practice 
Practica în 
producție 

Examen de 
absolvire 

3 luni 450 72 48 330 4 15 

Forme și modalități de evaluare 

În procesul de instruire se vor aplica diverse metode, tehnici și instrumente de evaluare 

specifice modulelor tematice (proba orală, scrisă, testul etc. ). 

În cadrul fiecărui modul se vor realiza evaluări inițiale, pentru a identifica necesitățile de 

formare. Cunoștințele teoretice dobândite vor fi evaluate prin teste scrise. Abilitățile practice vor fi 
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evaluate  prin sarcini practice, realizarea cărora va fi evaluată în baza unor criterii bine stabilite. 

Formatorul va urmări și va evalua atât procesul de executare a sarcinii, cât și rezultatul lucrării, conform 

fișelor de evaluare. 

Examenul de absolvire se organizează pentru candidații care au realizat integral obiectivele 

programului de formare profesională, conform prevederilor Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare ,  aprobat prin OMECC nr. 1127 din 23.07.2018 

Evaluarea finală se desfășoară în cadrul Instituției Publice Centrul de Excelență în Construcții 

sau la agenții economici de profil, care întrunesc condițiile de evaluare a competențelor profesionale. 

Organele responsabile pentru ca evaluarea să fie validă și fiabilă sunt Ministerul Educației și Cercetării 

al Republicii Moldova, instituția de învățământ, comisia de elaborare a instrumentelor de evaluare, 

comisia de evaluare a finalităților procesului de instruire. Responsabili de elaborarea instrumentelor de 

evaluare sunt membrii grupului de lucru pentru elaborarea probei scrise și practice, constituit prin 

ordinul directorului instituției. 

 

Proba scrisă a examenului de absolvire se va desfășura în sălile de instruire teoretică, prin test 

scris compus din itemi de comparare, itemi de tip pereche, itemi cu alegere duală (Adevărat/Fals, 

cauză-efect), itemi de alegere multiplă. Pentru realizarea testului scris se va aloca 3 ore astronomice. 

Testul scris va fi elaborat conform matricei de specificații. 

Proba practică vizează asigurarea unui nivel de pregătire adecvat, care să permită formabililor 

o manifestare deplină a competenţelor profesionale la locurile lor de muncă. Acestea se rezumă la 

competențele formate și dezvoltate beneficiarilor într-o manieră integrată pe durata programului. 

Evaluarea abilităților practice, la final de program, se va organiza în două zile consecutive, după cum 

urmează: 

● Ziua I:  prepararea adezivului, aplicarea plăcilor, ancorarea mecanică a plăcilor, croirea 

plăcilor, executarea colțului exterior din plăci, montarea colțarelor, montarea plasei. 

● Ziua II: aplicarea stratului de finisare. 

La atribuirea calificativului pentru proba practică, Comisia de evaluare va ține cont de 

prevederile din Standardul de calificare Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri.  

Candidații, care promovează examenul, obțin Certificat de perfecționare/specializare 

Montatorul sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri, cod CORM 711932. 

Echipa de formare 

 În calitate de formatori care vor implementa  programul de formare continuă Montatorul 

sisteme opace de termoizolare pentru clădiri, pot fi cadrele didactice din instituțiile de ÎPT (școli 

profesionale, colegii, centre de excelență) conform specialităților derivate din domeniul Construcții  și 

dețin certificat de formator. De asemenea, pot fi invitați, în calitate de experți, muncitori, reprezentanți 

ai agenților economici cu o vastă experiență în domeniu.
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VI. Planul de învățământ 

 

Nr. Denumire modul 

Numărul de ore 
Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 
total teoretice practice 

Practica în 

producție 

1.  
Organizarea locului de lucru la montarea 

sistemelor termoizolante la construcții 
90 16 8 66 

Test/ 

Proba 

practica 

 
3 

2.  
Pregătirea materialelor de lucru necesare pentru 

lucrările de izolare termică a clădirilor 
90 16 8 66 

Test/ 

Proba 

practica 

 
3 

3.  
Montarea sistemelor opace de termoizolare pentru 

clădiri  
180 24 24 132 

Test/ 

Proba 

practica 

 
6 

4.  Comunicarea eficientă la locul de muncă 90 16 8 66 

Test/ 

Proba 

practica 

 
3 

 Total curs 450 72 48 330 - 15 
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VII. Finalitățile de studii conform Ghidului utilizatorului 

ECTS 

La finalul programului, formabilul va cunoaște: 

● Noțiuni de bază privind securitatea și sănătatea în muncă. 

● Legislaţia muncii. 

● Instruirea muncitorilor. Tipuri de instruire. 

● Tipuri de accidente de muncă. 

● Cerințe de prevenire a accidentelor de muncă. 

● Acordarea ajutorului medical accidentatului. 

● Bolile profesionale, cauzele apariției şi prevenirea lor.  

● Cadrul legislativ de protecție a mediului.  

● Clasificarea incidentelor de mediu și măsuri de intervenție. 

● Tipuri de deșeuri. Gestionarea deșeurilor la locul de muncă; 

● Măsuri de prevenire a poluării. 

● Concepte de izolare privind cerințele de eficiență energetică; 

● Procese de eliminare a deșeurilor. 

● Termenul de valabilitatea a materialelor și care sunt implicațiile. 

● Introducere în meserie. 

● Particularitățile frontului de lucru și tipurile de activități specifice locului de muncă. 

● Cerințe specifice de respectat la modul de organizare a șantierului. 

● Cerințe specifice de organizare a locului de muncă. 

● Tipuri de mijloacele de muncă utilizate în procesul de lucru. 

● Tipuri de schele și destinația; 

● Acte normative şi tehnice pentru instalarea şi exploatarea diferitor tipuri de schele; 

● Echipament personal de protecție; 

● Norme de securitate în procesul lucrului de pe schele; 

● Schiţe de montare a schelelor şi citirea lor; 

● Exploatarea schelelor fixe; 

● Exploatarea schelelor mobile; 

● Montarea şi demontarea schelelor suspendate (leagăne). 

● Tipuri de materiale termoizolante; 

● Proprietățile specifice ale materialelor termoizolante; 

● Exigențe tehnice față de materiale termoizolante; 

● Domeniul de utilizare a materialelor termoizolante; 

● Condiții de depozitare a materialelor termoizolante. 

● Structura termosistemelor; 

● Adezivi pentru fixarea materialelor termoizolante; 

● Accesorii pentru montarea materialelor termoizolante; 

● Stratul de finisaj al termosistemelor. 
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● Schimbul de căldură. 

● Rezistența la transfer termic global prin îngrădiri. 

● Caracteristici termotehnice ale materialelor și articolelor de construcții. 

● Repartiția temperaturilor în interiorul peretelui. 

● Tipuri de elemente de construcţie şi instalaţii care necesită izolare termică. 

● Tipuri de materiale utilizate pentru lucrări de izolaţii termice. 

● Modalităţi de ajustare a materialelor termoizolante şi metode de aplicare. 

● Caracteristicile suportului de izolat, cu relevanţă pentru aplicarea izolaţiilor termice. 

● Tipuri de scule, şi unelte specifice pentru aplicarea izolaţiei termice. 

● Proceduri de aplicare a izolaţiilor termice. 

● Sisteme de fixare a izolaţiilor termice. 

● Metode de asigurare a continuităţii izolaţiei termice în câmp şi în zonele speciale. 

● Factori de degradare ai izolaţiilor termice; 

● Tipuri de soluţii de protecţie a izolaţiilor termice, 

● Tipuri de materiale utilizate pentru lucrări de izolaţii termice, 

● Sisteme de protecţie pentru izolaţii termice; 

● Proceduri de aplicare a protecţiilor pentru izolații termice; 

● Scule, unelte specifice utilizate pentru lucrările de protecţie; 

● Instrucţiuni de lucru pentru izolaţii termice; 

● Repararea zonele mici afectate ale unei fațade. 

● Terminologie de specialitate, 

● Tipuri de lucrări de izolaţii, 

● Tipuri de suprafeţe suport; 

● Caracteristici ale suprafeţelor suport cu relevanţă pentru aplicarea izolaţiilor termice; 

● Tipuri de sisteme fixate pe suport, modalităţi de prindere şi implicaţii pentru aplicarea  

izolaţiei termice; 

● Metode şi mijloace de verificare a suprafeţelor suport; 

● Metode şi echipamente de curăţare a suprafeţelor suport; 

● Scule, unelte, echipamente specifice şi modul de utilizare; 

● Metode de protecţie a suprafeţelor pregătite în vederea izolării termice şi necesitatea aplicării 

acestora; 

● Instrucţiunile de lucru privind aplicarea izolațiilor termice. 

● Definiţia comunicării şi factorii situaţiei de comunicare; 

● Tipurile de comunicare; 

● Factorii care pot perturba comunicarea. 

● Tipuri de comportament; 

● Elementele esențiale ale naturii umane; 

● Caracteristicile unui comportament asertiv;  

● Tehnici eficiente în comunicarea asertivă. 

● Definirea noţiunii de comunicare nonviolentă; 

● Definirea și caracteristicile conflictului la locul de muncă;  

● Comportamente în rezolvarea conflictelor; 
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● Etapele de negociere în cadrul conflictelor; 

● Strategii de rezolvare a conflictelor la locul de muncă. 

La finalul programului, formabilul va fi capabil să realizeze: 

● Aplicarea prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă; 

● Utilizarea echipamentului individual de protecție; 

● Aplicarea legislației muncii; 

● Respectarea normelor și regulilor securității muncii pe șantier; 

● Respectarea normelor legale de prevenire a accidentelor de muncă; 

● Intervenția în caz de accident de muncă; 

● Acordarea primului ajutor medical; 

● Aplicarea măsurilor de prevenire a bolilor profesionale. 

● Acționează pentru prevenirea incidentelor de infestare a mediului; 

● Gestionează deșeurile rezultate din procesul de lucru. 

● Respectarea normelor și regulilor securității muncii pe șantier; 

● Identificarea tipurilor de activități ce se vor desfășura la locul de muncă; 

● Preluarea necesarul de resurse materiale, mijloacele de muncă specifice frontului de lucru. 

● Clasificarea schelelor; 

● Identificarea elementelor componente de bază  a schelelor; 

● Respectarea prevederilor normativelor şi actelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea 

schelelor; 

● Utilizarea echipamentului de protecție; 

● Aplicarea normelor de securitate în procesul lucrului de pe schele; 

● Citirea schiţelor de montare a diferitor tipuri de schele (fixe, mobile, suspendate); 

● Montarea şi demontarea schelelor fixe; 

● Montarea şi demontarea schelelor mobile; 

● Exploatarea diferitor tipuri de schele (fixe, mobile, suspendate). 

● Identificarea diverselor tipuri de materiale termoizolante; 

● Selectarea materialelor termoizolante în funcție de destinație; 

● Respectarea condițiilor de depozitare a materialelor termoizolante. 

● Selectarea adezivului și accesoriilor  pentru lucrările de termoizolare; 

● Calcularea necesarului de resurse materiale pentru executarea lucrărilor de termoizolare. 

● Determinarea rezistenței la transfer termic global prin îngrădiri constructive; 

● Enumerarea avantajelor și dezavantajelor materialelor termoizolante; 

● Determinarea rezistenței termice minimă necesară;  

● Identificarea indicilor termotehnice ale materialelor și articolelor de construcții; 

● Calcularea grosimii optime a stratului termoizolant; 

● Calcularea temperaturilor între straturile peretelui. 

● Aplicarea stratului vizibil, respectând procesul prizei de întărire a amestecului; 

● Executarea lucrărilor de prelucrare a stratului vizibil prin drișcuire, șlefuire, facturare a 

suprafețelor, conform metodelor și tehnologiilor în construcție; 
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● Asigurarea calității lucrărilor de finisare, prin chituirea parțială/totală și șlefuirea 

suprafețelor, verificând limitele admisibile conform normativelor în vigoare; 

● Poziționarea elementelor decorative confecționate, în funcţie de tipul și destinația lor; 

● Aplicarea stratului final decorativ și de protecție; 

● Verificarea calității lucrărilor executate pe etape de lucru și la stadiul final; 

● Remedierea deficiențelor constatate ori de câte ori este necesar pe parcursul derulării 

lucrărilor; 

● Repararea zonelor mici afectate ale fațadei. 

● Demontarea accesoriilor care împiedică procesul de termoizolare (burlane, pervazuri, 

climatizare, sisteme supraveghere video etc.); 

● Protejarea suprafețelor adiacente (înfoliere și acoperire, uși, ferestre, elemente decorative, 

pavaj etc.); 

● Examinarea stării stratului suport (planeitate, fisuri, durabilitate etc.); 

● Înlăturarea finisajului vechi, straturilor friabile, uleioase, eflorescențe; 

● Asigurarea planeității stratului suport (înlăturarea excesului de zidărie și beton, umplerea 

golurilor etc.); 

● Trasarea suprafețelor suport; 

● Amorsarea suprafețelor suport (desprăfuire, umezire etc.). 

● Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diferite situaţii de 

comunicare; 

● Distingerea tipurilor de comunicare (verbală/paraverbală/nonverbală); 

● Identificarea corectă a tipului de comunicare; 

● Identificarea factorilor care pot perturba actul comunicării. 

● Identificarea tipurilor de comportamente în comunicare; 

● Aplicarea elementelor de asertivitate în actele de comunicare; 

● Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă; 

● Susţinerea unei idei, opinii sau poziţii cu argumente; 

● Înţelegerea cauzelor apariţiei conflictelor; 

● Conştientizarea propriilor reacţii şi comportamente în soluţionarea conflictelor;  

● Aplicarea etapelor de negociere în vederea soluţionării conflictelor;  

● Demonstrarea abilităţilor eficiente de rezolvare a conflictelor; 

● Aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor; 

● Aplicarea comunicării nonviolente ca model de prevenire şi aplanare a conflictelor. 

La finalul programului, formabilul va demonstra abilități, capacități privind: 

● Completarea formularelor tipizate; 

● Completarea documentației la angajare (cerere, contract); 

● Utilizarea corectă a echipamentului individual de lucru și protecție; 

● Intervenția în cazul unui accident de muncă simulat; 

● Aplicarea tehnicilor de acordare a primului ajutor medical în diferite situații. 

● Simularea intervenției în cazul unui incident de mediu; 

● Efectuarea unei liste cu măsurile de prevenire a poluării mediului; 
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● Gestionarea rațională a deșeurilor la șantier. 

● Echiparea cu mijloace de protecție specifice lucrărilor efectuate; 

● Respectă organizarea șantierului conform regulamentului de ordine intern; 

● Organizează spațiul de lucru asigurând toate condițiile necesare pentru desfășurarea în flux 

tehnologic a activităților; 

● Verificarea stării mijloacelor de muncă specifice frontului de lucru. 

● Marcarea locului de montare a schelelor; 

● Verificarea integrității și calității pieselor componente ale elementelor componente ale 

schelelor; 

● Montarea şi demontarea schelelor fixe, conform schiţei. 

● Montarea şi demontarea schelelor mobile, conform schiței. 

● Determinarea densității materialelor termoizolante, 

● Descifrarea certificatului de calitate a materialului termoizolant. 

● Analiza prescripțiilor din fișa tehnică a adezivului; 

● Determinarea consumului de material termoizolant 

● Determinarea consumului de adeziv pentru executarea lucrărilor de termoizolare; 

● Determinarea consumului de accesorii pentru montarea materialelor termoizolante. 

● Decuparea materialelor termoizolante și de armare (plăci din polistiren, vată bazaltică, plasă 

din fibră de sticlă etc.); 

● Prepararea mortarele şi adezivii în mod corect, respectând dozajele şi proporţiile necesare 

● Ancorarea sistemului termoizolant fixat, prin dibluire sau alte metode de prindere, ținând 

cont de caracteristicile suprafețelor suport și materialelor termoizolante; 

● Aplicarea elementelor de rigidizare și armare (colțare, profile geam, profile soclu, plasă de 

armare etc.) 

● Aplicarea izolaţiei termice pe suport, prin metode adecvate; 

● Fixarea izolaţiei termice cu atenţie prin sisteme specifice, în funcţie de tipul acesteia. 

● Identificarea domeniilor de aplicare a materialelor  termoizolante; 

● Selectarea materialelor termoizolante specifice lucrărilor executate;  

● Adoptarea indiciilor termotehnici a materialelor termoizolante. 

● Trasarea nivelelor de poziționare a structurii de susținere a plăcilor de material termoizolant; 

● Aplicarea succesivă a elementelor izolației termice pe suprafețele suport;  

● Fixarea materialelor termoizolante pe un perete exterior. 

● Prelucrarea găurilor, rosturilor, îmbinărilor, nodurilor etc. pentru sporirea etanșeității și 

rigidității sistemului termoizolant; 

● Aplicarea elementelor de rigidizare și armare a zonei termoizolante. 

● Aplicarea stratului vizibil pe suprafața termoizolantă; 

● Executarea lucrărilor de prelucrare a stratului vizibil prin drișcuire, șlefuire, facturare a 

suprafețelor; 

● Executarea elementelor decorative conform cerințelor din proiect; 

● Aplicarea stratului final decorativ și de protecție; 

● Verificarea calității lucrărilor executate; 

● Remedierea deficiențelor constatate; 
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● Familiarizarea beneficiarului asupra modului și regulilor de exploatare a sistemului 

termoizolant. 

● Demontarea accesoriile de pe suprafețele suport, în vederea izolării termice, evitând 

deteriorarea sau defectarea acestora; 

● Verificarea stării fizice a suprafeței suport; 

● Curățarea suprafeței suport în întregime și corectarea denivelărilor; 

● Prelucrarea suprafețelor supuse izolațiilor termice, prin desprăfuire, umezire și amorsare. 

● Simularea acțiunilor de caz utilizând diferite tipuri de comunicare; 

● Identificarea elementele nonverbale și paraverbale în actul comunicării cu colegii/superiorii 

● Identificarea factorilor interni și externi ce pot perturba comunicarea la locul de muncă. 

● Simularea unei discuții în caz de conflict la locul de muncă, aplicând principiile comunicării 

asertive; 

● Aplicarea deprinderilor de ascultare şi gândire critică a unui mesaj audiat; 

● Utilizarea mesajelor bazate pe comunicarea asertivă în activitatea profesională. 

● Negocierea condițiilor de lucru cu superiorii, evitând conflictele la locul de muncă; 

● Analiza comportamentelor proprii în situațiile de conflict cu colegi, superiorii și clienți; 

● Aplicarea strategiilor de soluţionare a conflictelor în viaţă şi activitatea profesională; 

● Simularea unei discuții folosind tehnici de comunicare cu grade diferite de dificultate şi 

complexitate, cu scopul de a aplica elementele unui dialog constructiv. 

VIII.Bibliografie 

1. Cojocaru - Borozan Maia, Ohrimenco (Boțan) Aliona, PSIHOLOGIA COMUNICĂRII Suport 

de curs, Chișinău, 2019 

2. Crăciunescu L. Materiale de construcții. MatrixRom, București, 2004 

3. Daniela Irimia, Comunicare Asertivă, Chișinău, 2015. 

4. Floyd K., Comunicarea interpersonală, Iaşi, 2013, 504 p. 

5. Instalații de încălzire, P. Vârlan, Chișinău, 1996. 

6. Izolarea termică şi fonică a pereţilor exteriori Soluţia ETICS cu vată minerală. ISOVER saint-

gobain.file:///C:/Users/user/Downloads/brosura_a4_etics_sg_web.pdf 

7. Normativ în construcții NCM A.08.02.2014, Securitatea și sănătatea muncii în construcții. 

8. Legea Securității și Sănătății în Muncă, Nr.186. 

9. Protecţia muncii, Ştefan Pece, Ştefan – Silviu Mitrea, Aurelia Dăscălescu, Ion Dărla, Bucureşti 

1996. 

10. Rosenberg Marshall B., Comunicarea nonviolentă. Limbajul vieţii, Chişinău, 2005, 220 p.  

11. Ruth Mischnick, PhD, Transformarea Non-violentă a Conflictelor, Manual de training pentru 

un curs de formare a formatorilor, București, 2018. 

12. Securitatea şi sănătatea în muncă; Efim Olaru; Editare - Chişinău UTM 2012. 

13. Soluţii cadru privind reabilitarea termo –higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit 

existente, Indicativ 

SChttps://www.pptt.ro/imagesfile/SC007%20FINAL%20%20faza%203_aprilie_2013.pdf 



21/63 

 

14. Sisteme termoizolante Baumit pentru faţade. Ghid de punere în operă. 

https://baumit.ro/files/ro/brochure/Ghid_EPS_2015.pdf 

15. Supliment la NCM. Protecția termică a clădirilor. Sisteme de izolare termică exterioare. Cerințe 

față de proiectare, material, piese și elemente de construcții. Chișinău, 2016. 

https://nav.tn.ru/upload/iblock/788/tn-fasadnye-sistemy-moldova_min.pdf 

16. Tehnica securității  în construcții. Ciclu de prelegeri, E.Olaru, D.Olaru - Chişinău  UTM 2000. 
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MODULUL I - ORGANIZAREA LOCULUI DE LUCRU LA MONTAREA SISTEMELOR OPACE DE 

TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 
 

Scopul modulului 
 

Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice de aplicare a normelor de securitate la locul de muncă, de acordare a primului 

ajutor la locul de muncă, organizarea ergonomică a locului de muncă, precum și montarea - demontarea schelelor. 

 

Administrarea modulului  

 

 Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total 

UC1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă 4 4 8 

UC2. Aplicarea normelor de protecție a mediului 2 2 4 

UC3. Organizarea ergonomică a locului de muncă    2 2 4 

UC4. Montarea și demontarea schelelor 2 4 6 

Evaluare modul 2 - 2 

Total modul 12 12 24 
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Achiziţii teoretice şi practice 

 

Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

Unitatea de competenţă 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă 

A 1. Aplicarea prevederilor legale de securitate 

și sănătate în muncă; 

A 2. Utilizarea echipamentului individual de 

protecție; 

A 3. Aplicarea legislației muncii; 

A 4. Respectarea normelor și regulilor 

securității muncii pe șantier; 

A 5. Respectarea normelor legale de prevenire 

a accidentelor de muncă; 

A 6. Intervenția în caz de accident de muncă; 

A 7. Acordarea primului ajutor medical; 

A 8. Aplicarea măsurilor de prevenire a bolilor 

profesionale. 

C 1. Noțiuni de bază securitate și 

sănătate în muncă. 

C 2. Legislaţia muncii. 

C 3. Instruirea muncitorilor. Tipuri de 

instruire. 

C 4. Tipuri de accidente de muncă. 

C 5. Cerințe de prevenire a 

accidentelor de muncă. 

C 6. Acordarea ajutorului medical 

accidentatului. 

C 7. Bolile profesionale, cauzele 

apariției şi prevenirea lor.  

4 

S 1. Completarea formularelor tipizate; 

S 2. Completarea documentației la angajare 

(cerere, contract); 

S 3. Utilizarea corectă a echipamentului 

individual de lucru și protecție; 

S 4. Intervenția în cazul unui accident de muncă 

simulat; 

S 5. Aplicarea tehnicilor de acordare a primului 

ajutor medical în diferite situații. 

4 

Unitatea de competență 2: Aplicarea normelor de protecție a mediului 

A 9. Acționează pentru prevenirea incidentelor 

de infectare a mediului; 

A 10. Gestionează deșeurile rezultate din 

procesul de lucru. 

C 8. Cadrul legislativ de protecție a 

mediului.  

C 9. Clasificarea incidentelor de mediu 

și măsuri de intervenție. 

C 10. Tipuri de deșeuri. Gestionarea 

deșeurilor la locul de muncă; 

C 11. Măsuri de prevenire a poluării. 

C 12. Procese de eliminare a deșeurilor. 

C 13. Termenul de valabilitatea a 

materialelor și care sunt implicațiile. 

2 

S 6. Simularea intervenției în cazul unui 

incident de mediu; 

S 7. Efectuarea unei liste cu măsurile de 

prevenire a poluării mediului; 

S 8. Gestionarea rațională a deșeurilor la 

șantier. 

2 
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Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

Unitatea de competenţă 3: Organizarea ergonomică a locului de muncă 

A 11. Respectarea normelor și regulilor 

securității muncii pe șantier; 

A 12. Identificarea tipurilor de activități ce se 

vor desfășura la locul de muncă; 

A 13. Preluarea necesarului de resurse materiale, 

mijloacele de muncă specifice frontului de lucru. 

C 14. Introducere în meserie. 

C 15. Particularitățile frontului de lucru 

și tipurile de activități specifice locului de 

muncă. 

C 16. Cerințe specifice de respectat la 

modul de organizare a șantierului. 

C 17. Cerințe specifice de organizare a 

locului de muncă. 

C 18. Tipuri de mijloacele de muncă 

utilizate în procesul de lucru. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

S 9. Echiparea cu mijloace de protecție 

specifice lucrărilor efectuate; 

S 10. Respectă organizarea șantierului 

conform regulamentului de ordine intern; 

S 11. Organizează spațiul de lucru asigurând 

toate condițiile necesare pentru 

desfășurarea în flux tehnologic a 

activităților; 

S 12. Verificarea stării mijloacelor de muncă 

specifice frontului de lucru. 

2 

Unitatea de competenţă 4: Montarea și demontarea  

A 14. Identificarea elementelor componente de 

bază  a schelelor; 

A 15. Respectarea prevederilor normativelor şi 

actelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea 

schelelor; 

A 16. Utilizarea echipamentului de protecție 

colectiv; 

A 17. Aplicarea normelor de securitate în 

procesul lucrului de pe schele; 

A 18. Citirea schiţelor de montare a diferitor 

tipuri de schele (fixe, mobile, suspendate); 

A 19. Montarea şi demontarea schelelor fixe; 

A 20. Montarea şi demontarea schelelor mobile; 

A 21. Exploatarea diferitor tipuri de schele (fixe, 

mobile, suspendate). 

C 19. Tipuri de schele și destinația lor; 

C 20. Clasificarea schelelor; 

C 21. Acte normative şi tehnice pentru 

instalarea şi exploatarea diferitor tipuri de 

schele; 

C 22. Echipament colectiv de protecție; 

C 23. Norme de securitate în procesul 

lucrului de pe schele; 

C 24. Schiţe de montare a schelelor şi 

citirea lor; 

C 25. Exploatarea schelelor fixe; 

C 26. Exploatarea schelelor mobile; 

C 27. Montarea şi demontarea schelelor 

suspendate (leagăne). 

2

2 

S 13. Marcarea locului de montare a 

schelelor; 

S 14. Verificarea integrității și calității 

pieselor componente ale elementelor 

componente ale schelelor; 

S 15. Montarea şi demontarea schelelor fixe, 

conform schiţei. 

S 16. Montarea şi demontarea schelelor 

mobile, conform schiței. 

4 
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Specificaţii metodologice 

Modulul 1 Organizarea locului de muncă la montarea sistemelor opace de termoizolare pentru 

clădiri este un modul introductiv, axat pe formarea competenţelor profesionale generale şi specifice 

de aplicare a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi de securizare a 

procesului şi locului de lucru inclusiv montarea, demontarea și exploatarea schelelor. Este important 

ca fiecare participant să conștientizeze atât importanța respectării normele  de securitate și sănătate 

în muncă pe baza informațiilor primite în cadrul instructajelor specifice la locul de muncă, specifice 

lucrărilor de executat și particularităților locului de muncă, cât și să utilizeze corect echipamentul 

individual de protecție. Totodată, se pune accent și pe responsabilizarea muncitorilor referitor la 

normele de protecție a mediului și gestionarea cu responsabilitate a deșeurilor din activitate conform 

cerințelor cuprinse în procedurile de mediu ale companiei. Și nu în ultimul rând, organizarea 

ergonomică a locului de muncă contribuie la executarea eficientă și în siguranță a lucrărilor de 

termoizolare. 

Activitățile proiectate în acest modul sunt realizate atât sub aspect teoretic, cât și practic. În 

scopul obținerii la final de modul a cunoștințelor și abilităților conform curriculumului este necesar 

ca formatorii să utilizeze activități didactice interactive, bazate pe participarea activă a 

participanților. Se recomandă de utilizat metode și forme de desfășurare a activităților de predare-

învățare precum: observația, exerciții de identificare, clasificare, studiu de caz, activități de simulare 

și practice, problematizarea etc. 

Orele se repartizează în funcție de dificultatea temelor și conținuturilor studiate. Distribuirea 

orelor pe unități de competență  poartă caracter de recomandare, decizia finală aparţine formatorilor. 

Numărul total de ore per modul va rămâne neschimbat.  

Sugestii de evaluare 

În cadrul acestui modul sunt prevăzute mai multe metode de evaluare a activităților. În special 

la lecții practice, participanții vor avea de realizat niște sarcini practice sau activități simulate în așa 

fel ca formatorii să se asigure că formabilii posedă atât cunoștințele, cât și abilități specifice 

tematicilor studiate. Pentru demonstrarea deținerii competențelor specifice acestui modul, se 

recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris sau realizat la calculator, cu diferite tipuri de 

itemi după dificultate, precum şi test practic, prin care se va demonstra că participantul este capabil 

să: 

- aplice normele  legislative a securităţii privind protecţia muncii şi a sănătăţii; 

- recunoască situaţiile periculoase pentru a preveni accidentele la locul de muncă; 

- identifice indicatoarele de avertizare a pericolelor la locul de muncă; 

- utilizeze corect echipamentul individual de lucru și protecție; 

- aplice tehnicile de acordare a primului ajutor medical în diferite situații; 

- utilizeze materialele din trusa de prim ajutor; 
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- gestioneze rațional deșeurile la șantier. 

- echipeze cu mijloace de protecție specifice lucrările efectuate; 

- respecte organizarea șantierului conform regulamentului de ordin intern; 

- organizeze spațiul de lucru, asigurând toate condițiile necesare pentru desfășurarea în flux 

tehnologic a activităților; 

- verifice starea mijloacelor de muncă specifice frontului de lucru; 

- selecteze diferite tipuri de schele în funcţie de scopul lucrărilor de realizat; 

- interpreteze corect schiţele de montare a schelelor (documentaţia tehnică); 

- selecteze corect sculele şi utilajul necesar pentru montarea schelelor; 

- monteze diferite tipuri de schele conform schiţei; 

- respecte etapele de montare şi demontare a schelelor; 

- realizeze operaţii de verificare a calităţii schelelor; 

- identifice posibilele riscuri şi pericole în lucrul cu schelele. 

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă executarea a 

uneia din aceste probe: 

1. Probă practică de simulare a organizării locului de muncă; 

2. Probă practică de simulare a situaţiei de acordare a primului ajutor; 

3. Executarea sarcinii practice de montare şi demontare a schelelor fixe şi mobile la înălţime de 

până la 5 m, respectând regulile de securitate şi sănătate în muncă. 

În procesul de executare a probei practice se recomandă să se urmărească și să se evalueze atât 

procesul de executare a sarcinii,cât și rezultatul final, conform fișei de evaluare. Atenţie sporită va fi 

acordată respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă.    
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Resurse didactice recomandate 

Scule şi utilaj (SDV- uri):  Ferăstrau, gater, cleşte, forceps/cleşte de smuls sau îndoit, chei 

pentru schele, chei ajustabile, chei combinate, cheie tubulară, 

cleşte plat, cleşte de scos cuie, rangă, ciocane, ferestrău de mâna, 

cuţit, foarfecă, maşină de cuvelaj, nivelmetru, frânghii şi sfori, 

dreptare, nivele, rigle, ciocan de abataj, sârmă, stâlpi pentru 

îngrădire, benzi, 

Echipament:  Diverse tipuri de schele, cricuri cu şurub, cricuri hidraulice, 

cricuri cu clichet, diferite tipuri de schele tubulare cu cadru 

sudat, diferite tipuri de schele tubulare cuplate cric cu bulon, 

ferăstrău circular, gater, cleşte de tăiat metal. 

 

Materiale consumabile: Foi format A4 și A1, markere - de diferite culori. 

Echipamente de securitate: Instalaţii de prevenire a căderii de la înălţime, îmbrăcăminte de 

protecţie: salopetă, ochelari, mască - respirator, mănuşi, centură 

de siguranţă, cască, bocanci/cizme, protectoare pentru ochi şi 

protectoare contra poluării fonice, trusă de prim ajutor. 

Materiale didactice:  PPT, suport de curs, materiale foto/video, set de planşe 

didactice,documentaţie tehnică, fişe tehnologice. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Legea Securității și Sănătății în Muncă, Nr.186. 

2. Normativ în construcții NCM A.08.02.2014, Securitatea și sănătatea muncii în 

construcții. 

3. Protecţia muncii, Ştefan Pece, Ştefan – Silviu Mitrea, Aurelia Dăscălescu, Ion Dărla, 

Bucureşti 1996. 

4. Securitatea şi sănătatea în muncă; Efim Olaru; Editare - Chişinău UTM 2012. 

5. Tehnica securității  în construcții. Ciclu de prelegeri, E.Olaru, D.Olaru - Chişinău  UTM 

2000.
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MODULUL II – PREGĂTIREA MATERIALELOR DE LUCRU NECESARE PENTRU LUCRĂRILE DE 

IZOLARE TERMICĂ A CLĂDIRILOR 
 

Scopul modulului 

Formarea competenţelor profesionale privind selectarea materialelor specifice pentru executarea lucrărilor de izolare termică și a 

diverselor tipuri de termosisteme. 

Administrarea modulului 

 

 Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total 

UC1. Selectarea  materialelor termoizolante în funcție de caracteristicile sale și destinație  6 2 8 

UC2. Utilizarea diverselor tipuri de termosisteme 6 8 14 

Evaluare modul 2 - 2 

Total modul 14 10 24 
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Achiziţii teoretice şi practice 

Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

Unitatea de competenţă 1: Selectarea  materialelor termoizolante în funcție de caracteristicile sale și destinație 

A 1. Identificarea diverselor tipuri 

de materiale termoizolante; 

A 2. Selectarea materialelor 

termoizolante în funcție de 

destinație; 

A 3. Respectarea condițiilor de 

depozitare a materialelor 

termoizolante. 

 

C 1. Tipuri de materiale termoizolante; 

C 2. Proprietățile specifice ale materialelor 

termoizolante; 

C 3. Exigențe tehnice față de materiale 

termoizolante; 

C 4. Domeniul de utilizare a materialelor 

termoizolante; 

C 5. Condiții de depozitare a materialelor 

termoizolante. 

6 

S 1. Determinarea densității materialelor termoizolante, 

S 2. Descifrarea certificatului de calitate a materialului 

termoizolant. 

2 

Unitatea de competență 2: Utilizarea diverselor tipuri de termosisteme 

A 4. Selectarea adezivului și 

accesoriilor  pentru lucrările de 

termoizolare; 

A 5. Calcularea necesarului de 

resurse materiale pentru executarea 

lucrărilor de termoizolare. 

C 6. Structura termosistemelor; 

C 7. Adezivi pentru fixarea materialelor 

termoizolante; 

C 8. Accesorii pentru montarea 

materialelor termoizolante; 

C 9. Stratul de finisaj al termosistemelor. 6 

S 3. Analiza prescripțiilor din fișa tehnică a adezivului; 

S 4. Determinarea consumului de material termoizolant 

S 5. Determinarea consumului de adeziv pentru 

executarea lucrărilor de termoizolare; 

S 6. Determinarea consumului de accesorii pentru 

montarea materialelor termoizolante. 
8 
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Specificaţii metodologice  

Modulul II Pregătirea materialelor de lucru necesare pentru lucrările de izolare termică a 

clădirilor are menirea de a asigura formarea competențelor profesionale necesare integrării cu succes 

pe piaţa muncii. 

În cadrul modulului se va pune accent pe un proces de învăţare centrat pe cursant, stabilindu-

se un adevărat parteneriat între formator și cursant, care colaborează pentru atingerea obiectivelor 

cursului. Centrarea pe cursant presupune o învăţare activă și responsabilă, în care acesta este direct 

implicat în rezolvarea de sarcini de lucru și asumarea de responsabilităţi. 

Strategiile de predare-învăţare recomandate în activităţile didactice la modulul Pregătirea 

materialelor de lucru necesare pentru lucrările de izolare termică a clădirilor vizează cu precădere: 

- strategii bazate pe învăţarea prin descoperire - pornind de la diferite suporturi cum ar fi: 

materiale video, seturi de imagini, ilustraţii, fotografii care reflectă aspecte ce țin de lucrări 

de termoizolare; 

- strategii interactive bazate pe conversaţie, discuţii în grup, dezbateri, interviuri, tehnici ale 

gândirii critice - pentru identificarea soluțiilor optime în efectuarea lucrărilor de 

termoizolare cu expunerea de argumente sau contraargumente; 

- strategii de învăţare problematizată - prin implicarea cursanților în rezolvarea unor situaţii-

problemă specifice ce pot apare în diverse contexte la executarea lucrărilor de 

termoizolare; 

În organizarea activităţii de predare-învăţare, formatorul poate îmbina diferite metode şi tehnici 

de învăţare, adaptându-le la specificul abordării pe conţinuturi şi la caracteristicile fiecărei clase de 

cursanți. 

Repartizarea orelor este una orientativă, iar formatorul decide eșalonarea orelor pe care o 

adoptă pentru modulul dat. 

Sugestii de evaluare 

Strategiile de evaluare sunt aplicate în vederea identificării aspectelor cheie în procesul de 

evaluare a competenţelor profesionale formate în cadrul modulului.  

Pentru colectarea de dovezi referitor la deținerea competenţelor profesionale specificate în 

prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris cu diferite tipuri de itemi, 

precum şi test practic, prin care elevul va demonstra că este capabil să:  

- identifice diverse materiale termoizolante; 

- caracterizeze materialele termoizolante în funcție de proprietăți; 

- selecteze materiale necesare pentru executarea lucrărilor de termoizolare; 

- enumere componentele unui termosistem; 

- selecteze  adezivi și accesorii potrivite pentru lucrări de termoizolare; 

- selecteze diverse materiale de finisare pentru sisteme termoizolante; 
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- depoziteze corespunzător materialele necesare pentru lucrări de termoizolare. 

Proba practică  constă în rezolvarea unei probleme cu privire la  calculul resurselor materiale 

necesare pentru executarea lucrărilor de termoizolare. 

După administrarea testelor (teoretic şi practic), formatorul oferă cursanților un feedback 

constructiv referitor la rezultatele evaluării. 

Resurse didactice recomandate 

Scule şi utilaj (SDV- uri):  Cântar de laborator, riglă metalică sau ruletă. 

Echipament:  Nu sunt necesare 

Materiale consumabile: Vată minerală, plăci de polistiren expandat și extrudat, 

cheramzit. 

Foi format A4, foi flipchart, markere - de diferite culori 

Echipamente de securitate: Halat/salopetă, mănuși. 

Materiale didactice:  Mostre de vată minerală, polistiren expandat EPS, polistiren 

extrudat XPS în asortiment, cheramzit, plasă de armare, dibluri 

de fixare, peliculă anticondensat, membrană barieră de vapori, 

mostre de sisteme termoizolante. Set de planşe didactice, 

materiale foto/video, documentație tehnică, PPT, note de curs, 

computer/laptop, videoproiector. 

 

Bibliografie 

 

1. Crăciunescu L. Materiale de construcții. MatrixRom, București, 2004 

2. Izolarea termică şi fonică a pereţilor exteriori Soluţia ETICS cu vată minerală. ISOVER saint-

gobain.file:///C:/Users/user/Downloads/brosura_a4_etics_sg_web.pdf 

3. Soluţii cadru privind reabilitarea termo –higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit 

existente, Indicativ 

SChttps://www.pptt.ro/imagesfile/SC007%20FINAL%20%20faza%203_aprilie_2013.p

df 

4. Sisteme termoizolante Baumit pentru faţade. Ghid de punere în operă. 

https://baumit.ro/files/ro/brochure/Ghid_EPS_2015.pdf 
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https://baumit.ro/files/ro/brochure/Ghid_EPS_2015.pdf
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5. Supliment la NCM. Protecția termică a clădirilor. Sisteme de izolare termică exterioare. Cerințe 

față de proiectare, material, piese și elemente de construcții. Chișinău, 2016. 

https://nav.tn.ru/upload/iblock/788/tn-fasadnye-sistemy-moldova_min.pdf

https://nav.tn.ru/upload/iblock/788/tn-fasadnye-sistemy-moldova_min.pdf
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MODULUL III - MONTAREA SISTEMELOR TERMOIZOLANTE LA CONSTRUCȚII  

 

Scopul modulului 

  Scopul modulului este orientat spre formarea competenţelor profesionale generale şi specifice privind montarea sistemelor 

termoizolante la construcții. De asemenea, studiul modulului vizează şi formarea atât a deprinderilor practice cu privire la pregătirea 

suprafețelor suport, aplicarea termoizolației termice, efectuarea lucrărilor de finisare cât și  formarea capacităţilor  de a analiza caracteristicele 

materialelor termoizolante înainte și după aplicare. 

Administrarea modulului 

 

 Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total 

UC1. Calculul termotehnic al îngrădirilor de protecție 4 4 8 

UC2. Prelucrarea suprafețelor suport pentru izolare termică 4 6 10 

UC3. Aplicarea izolației termice pe suprafețe suport 4 6 10 

UC4. Efectuarea lucrărilor de finisare a suprafețelor termoizolate 4 6 10 

Evaluare modul 2 8 10 

Total modul 18 30 48 
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Achiziţii teoretice şi practice 

Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

Unitatea de competenţă 1: Calculul termotehnic al îngrădirilor de protecție 

A 1. Determinarea rezistenței la transfer 

termic global prin îngrădiri constructive; 

A 2. Enumerarea avantajelor și dezavantajelor 

materialelor termoizolante; 

A 3. Determinarea rezistenței termice minimă 

necesară;  

A 4. Identificarea indicilor termotehnice ale 

materialelor și articolelor de construcții; 

A 5. Calcularea grosimii optime a stratului 

termoizolant; 

A 6. Calcularea temperaturilor între straturile 

peretelui. 

C 1. Schimbul de căldură. 

C 2. Rezistența la transfer termic global 

prin îngrădiri. 

C 3. Caracteristici termotehnice ale 

materialelor și articolelor de construcții. 

C 4. Repartiția temperaturilor în interiorul 

peretelui. 4 

S 1. Identificarea domeniilor de 

aplicare a materialelor  termoizolante; 

S 2. Selectarea materialelor 

termoizolante specifice lucrărilor 

executate;  

S 3. Adoptarea indiciilor 

termotehnici a materialelor 

termoizolante. 

4 

Unitatea de competenţă 2: Prelucrarea suprafețelor suport pentru izolare termică 

A 7. Demontarea accesoriilor care împiedică 

procesul de termoizolare (burlane, pervazuri, 

climatizoare, sisteme supraveghere video etc.); 

A 8. Protejarea suprafețelor adiacente 

(infoliere și acoperire, uși, ferestre, elemente 

decorative, pavaj etc.); 

A 9. Examinarea stării stratului suport 

(planeitate, fisuri, durabilitate etc.); 

A 10. Înlăturarea finisajului vechi, straturilor 

friabile, uleioase, eflorescențe; 

A 11. Asigurarea planeității stratului suport 

(înlăturarea excesului de zidărie și beton, 

umplerea golurilor etc.); 

C 5. Terminologie de specialitate, 

C 6. Tipuri de lucrări de izolaţii, 

C 7. Tipuri de suprafeţe suport; 

C 8. Caracteristici ale suprafeţelor suport cu 

relevanţă pentru aplicarea izolaţiilor termice; 

C 9. Tipuri de sisteme fixate pe suport, 

modalităţi de prindere şi implicaţii pentru 

aplicarea  izolaţiei termice; 

C 10. Metode şi mijloace de verificare a 

suprafeţelor suport; 

C 11. Metode şi echipamente de curăţare a 

suprafeţelor suport; 

C 12. Scule, unelte, echipamente specifice 

4 

S 4. Demontarea accesoriile de pe 

suprafețele suport, în vederea izolării 

termice, evitând deteriorarea sau 

defectarea acestora; 

S 5. Verificarea stării fizice a 

suprafeței suport; 

S 6. Curățarea suprafeței suport în 

întregime și corectează denivelările; 

S 7. Prelucrarea suprafețelor supuse 

izolațiilor termice, prin desprăfuire, 

umezire și amorsare. 

6 
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Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

A 12. Trasarea suprafețelor suport; 

A 13. Amorsarea suprafețelor suport 

(desprăfuire, umezire etc.). 

şi modul de utilizare; 

C 13. Metode de protecţie a suprafeţelor 

pregătite în vederea izolării termice şi 

necesitatea aplicării acestora; 

C 14. Instrucţiunile de lucru privind 

aplicarea izolațiilor termice. 

Unitatea de competenţă 3: Aplicarea izolației termice pe suprafețe suport 

A 14. Decuparea materialelor termoizolante și 

de armare (plăci din polistiren, vată bazaltică, 

plasă din fibră de sticlă etc.); 

A 15. Prepararea mortarele şi adezivii în mod 

corect, respectând dozajele şi proporţiile 

necesare 

A 16. Ancorarea sistemului termoizolant fixat, 

prin dibluire sau alte metode de prindere, ținând 

cont de caracteristicile suprafețelor suport și 

materialelor termoizolante; 

A 17. Aplicarea elementelor de rigidizare și 

armare (colțare, profile geam, profile soclu, plasă 

de armare etc.) 

A 18. Aplicarea izolaţiei termice pe suport, prin 

metode adecvate; 

A 19. Fixarea izolaţiei termice cu atenţie prin 

sisteme specifice, în funcţie de tipul acesteia. 

C 15. Tipuri de elemente de construcţie şi 

instalaţii care necesită izolare termică. 

C 16. Tipuri de materiale utilizate pentru 

lucrări de izolaţii termice. 

C 17. Modalităţi de ajustare a materialelor 

termoizolante şi metode de aplicare. 

C 18. Caracteristicile suportului de izolat, 

cu relevanţă pentru aplicarea izolaţiilor 

termice. 

C 19. Tipuri de scule şi unelte specifice 

pentru aplicarea izolaţiei termice. 

C 20. Proceduri de aplicare a izolaţiilor 

termice. 

C 21. Sisteme de fixare a izolaţiilor termice. 

C 22. Metode de asigurare a continuităţii 

izolaţiei termice în câmp şi în zonele speciale. 

4 

S 8. Trasarea nivelelor de 

poziționare a structurii de susținere a 

plăcilor de material termoizolant; 

S 9. Aplicarea succesivă a 

elementelor izolației termice pe 

suprafețele suport;  

S 10. Fixarea materialelor 

termoizolante pe un perete exterior. 

S 11. Prelucrarea găurilor, rosturilor, 

îmbinărilor, nodurilor etc. pentru 

sporirea etanșeității și rigidității 

sistemului termoizolant; 

S 12. Aplicarea elementelor de 

rigidizare și armare a zonei 

termoizolante. 

6 

Unitatea de competenţă 4: Efectuarea lucrărilor de finisare a suprafețelor termoizolate 

A 20. Aplicarea stratului vizibil, respectând 

procesul prizei de întărire a amestecului; 

A 21. Executarea lucrărilor de prelucrare a 

stratului vizibil prin drișcuire, șlefuire, facturare 

C 23. Factori de degradare ai izolaţiilor 

termice; 

C 24. Tipuri de soluţii de protecţie a 

izolaţiilor termice, 

4 

S 13. Aplicarea stratului vizibil pe 

suprafața termoizolantă; 

S 14. Executarea lucrărilor de 

prelucrare a stratului vizibil prin 

6 



40/63 

 

Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

a suprafețelor, conform metodelor și 

tehnologiilor în construcție; 

A 22. Asigurarea calității lucrărilor de finisare, 

prin chituirea parțială/totală și șlefuirea 

suprafețelor, verificând limitele admisibile 

conform normativelor în vigoare; 

A 23. Poziționarea elementelor decorative 

confecționate, în funcţie de tipul și destinația lor; 

A 24. Aplicarea stratului final decorativ și de 

protecție; 

A 25. Verificarea calității lucrărilor executate 

pe etape de lucru și la stadiul final; 

A 26. Remedierea deficiențelor constatate ori 

de câte ori este necesar pe parcursul derulării 

lucrărilor; 

A 27. Repararea zonelor mici afectate ale 

fațadei. 

C 25. Tipuri de materiale utilizate pentru 

lucrări de izolaţii termice, 

C 26. Sisteme de protecţie pentru izolaţii 

termice; 

C 27. Proceduri de aplicare a protecţiilor 

pentru izolații termice; 

C 28. Scule, unelte specifice utilizate pentru 

lucrările de protecţie; 

C 29. Instrucţiuni de lucru pentru izolaţii 

termice; 

C 30. Repararea zonelor mici afectate ale 

unei fațade. 

 

 

drișcuire, șlefuire, facturare a 

suprafețelor; 

S 15. Executarea elementelor 

decorative conform cerințelor din 

proiect; 

S 16. Aplicarea stratului final 

decorativ și de protecție; 

S 17. Verificarea calității lucrărilor 

executate; 

S 18. Remedierea deficiențelor 

constatate; 

S 19. Familiarizarea beneficiarului 

privind modul și regulile de exploatare a 

sistemului termoizolant. 
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Specificaţii metodologice 

Modulul 3. Montarea sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri  este orientat spre  formarea 

deprinderilor practici privind pregătirea suprafețelor suport, aplicarea termoizolației termice, efectuarea 

lucrărilor de finisare și analizare a caracteristicilor materialelor termoizolante. Modulul presupune 

corelarea activităţilor teoretice cu cele practice, fiind  recomandată aplicarea imediată a cunoștințelor 

teoretice în activități practice. 

În scopul obținerii la final de modul a cunoștințelor și abilităților conform curriculumului este 

necesar ca formatorii să utilizeze activități didactice interactive, bazate pe participarea activă a 

participanților. Se recomandă de utilizat metode și forme de desfășurare a activităților de predare-

învățare precum: observație, exerciții de identificare, clasificare, studiu de caz, activități de simulare și 

practice, problematizarea etc. 

Orele vor fi repartizate în funcție de dificultatea temelor și conținuturilor studiate.  

Numărul de ore pe unități de competență poartă caracter de recomandare, decizia finală aparţine 

formatorilor. Numărul total de ore per modul va rămâne neschimbat. 

Sugestii de evaluare 

În cadrul acestui modul sunt prevăzute mai multe metode de evaluare a activităților. În special la 

lecții practice, participanții vor avea de realizat niște sarcini practice sau activități simulate în așa fel ca 

formatorii să se asigure că formabilii posedă atât cunoștințe, cât și abilități specifice  conţinuturilor 

studiate. Pentru demonstrarea deținerii competențelor specifice acestui modul, se recomandă realizarea 

evaluării sumative prin test scris sau realizat la calculator, cu diferite tipuri de itemi după dificultate, 

precum şi test practic, prin care se va demonstra că participantul este capabil să:  

- monteze accesoriile de pe suprafețele suport, în vederea izolării termice, evitând deteriorarea sau 

defectarea acestora;  

- verifice starea fizică a suprafeței suport; 

- curețe suprafața suport în întregime și corectează denivelările; 

- prelucreze suprafața supusă izolațiilor termice, prin desprăfuire, umezire și amorsare; 

- traseze nivelele de poziționare a structurii de susținere a plăcilor de material termoizolant; 

- aplice elementele izolației termice pe suprafețele suport;  

- fixeze materialele termoizolante pe un perete exterior; 

- prelucreze găurile, rosturile, îmbinările, nodurile etc. pentru sporirea etanșeității și rigidității 

sistemului termoizolant; 

- aplice elementele de rigidizare și armare a zonei termoizolante; 

- aplice stratul vizibil pe suprafața termoizolantă; 

- execute lucrările de prelucrare a stratului vizibil prin drișcuire, șlefuire, facturare a suprafețelor; 

- execute elementelor decorative conform cerințelor din proiect; 
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- aplice stratului final decorativ și de protecție; 

- verifice calitatea lucrărilor executate; 

- remedieze deficiențele constatate. 

Pentru evaluarea abilităţilor practice/competenţelor profesionale se recomandă executarea probei 

practice de simulare a termoizolatiei unui perete exterior. 

În procesul de executare a probei practice se recomandă să se urmărească și să se evalueze atât 

procesul de executare a sarcinii, cât și rezultatul final, conform fișei de evaluare. Atenţie sporită va fi 

acordată respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă.    
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Resurse didactice recomandate 

 

Scule şi utilaj (SDV- uri):  Perforator, foarfecă pentru metal, ciocan cu cauciuc, șpaclu 

zimțat, șpaclu mic, drișcă plastic, rulou, cadă pentru vopsea, 

mixer, drișcă inox, mistrie inox, cuțit și lame, nivel 1500, metru,  

cleşte de smuls sau îndoit, ciocan, fir cu plumb, dreptar de 

duraluminiu, clește, ruletă, echer,  nivelmetru, frânghii şi sfori, 

dreptare, nivele, benzi. 

Echipament:  Cască, salopetă, bocanci, ochelari, mască de respiraţie, şorţ şi 

mănuși din cauciuc/mănuși, soluţie pentru curăţarea ochilor, 

centură de siguranţă; instalaţii de prevenire a căderii de la 

înălţime, protectoare pentru ochi şi protectoare contra poluării 

fonice. 

Materiale consumabile: Plăci polistiren, plasă fibră de sticlă 160g/mp, dibluri de fixare, 

adeziv montare polistiren, spumă - adeziv montare, colțar cu 

plasă din plastic, colțar din aluminiu soclu, grund de cuarț, 

tencuială decorativă. 

Foi format A4 și A1, markere - de diferite culori. 

Echipamente de securitate: Schele modulare, pentru înălțimea de până la 5m. 

Materiale didactice:  Mostre de materiale termoizolante, PPT, suport de curs, 

materiale foto/video, set de planşe didactice, documentaţie 

tehnică, fişe tehnologice.Mostre de materiale termoizolante, 

PPT, suport de curs, materiale foto/video, set de planşe 

didactice, documentaţie tehnică, fişe tehnologice. 

 

 

Bibliografie 

1. Instalații de încălzire, P. Vârlan, Chișinău, 1996. 

2. Termotehnica. Alimentarea cu căldură și gaz. Ventilare., G. V. Tihomirov, E. S. Sergheenko, 

Chișinău, 1994. 
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MODULUL IV - COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN CADRUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ  

Scopul modulului  

 Formarea competenţelor profesionale generale şi specifice privind comunicarea eficientă în cadrul relațiilor de muncă cu superiorii și 

alte persoane de referință, prin intermediul unui  limbaj asertiv și nonviolent. 

 

 

Administrarea modulului: 

 

 Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de modul) IT IP Total 

UC1. Dezvoltarea abilităților de comunicare la locul de muncă 4 1 5 

UC2. Aplicarea comunicării asertive în activitatea profesională 6 2 8 

UC3. Soluționarea conflictelor la locul de muncă 6 4 10 

Evaluare modul 1 - 1 

Total modul 17 7 24 
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Achiziţii teoretice şi practice 

Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

Unitatea de competenţă 1: Dezvoltarea abilităților de comunicare la locul de muncă 

A 1. Utilizarea corectă şi adecvată a formelor 

exprimării orale şi scrise în diferite situaţii de 

comunicare; 

A 2. Distingerea tipurilor de comunicare 

(verbală/paraverbală/nonverbală); 

A 3. Identificarea corectă a tipului de comunicare; 

A 4. Identificarea factorilor care pot perturba actul 

comunicării. 

C 1. Definiţia comunicării şi factorii 

situaţiei de comunicare; 

C 2. Tipurile de comunicare; 

C 3. Factorii care pot perturba 

comunicarea. 

 

 

 

4 

S 1. Simularea acțiunilor de caz 

utilizând diferite tipuri de comunicare; 

S 2. Identificarea elementelor 

nonverbale și paraverbale în actul 

comunicării cu colegii/superiorii 

S 3. Identificarea factorilor interni și 

externi ce pot perturba comunicarea la 

locul de muncă. 

1 

Unitatea de competenţă 2: Aplicarea comunicării asertive în activitatea profesională 

A 5. Identificarea tipurilor de comportamente în 

comunicare; 

A 6. Aplicarea elementelor de asertivitate în actele 

de comunicare; 

A 7. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă; 

A 8. Susţinerea unei idei, opinii sau poziţii cu 

argumente; 

C 4. Tipuri de comportament; 

C 5. Elementele esențiale ale naturii 

umane; 

C 6. Caracteristicile unui 

comportament asertiv;  

C 7. Tehnici eficiente în 

comunicarea asertivă. 

6 

S 4. Simularea unei discuții în caz 

de conflict la locul de muncă, aplicând 

principiile comunicării asertive; 

S 5. Aplicarea deprinderilor de 

ascultare şi gândire critică a unui mesaj 

audiat; 

S 6. Utilizarea mesajelor bazate pe 

comunicarea asertivă în activitatea 

profesională. 

2 

Unitatea de competenţă 3: Soluționarea conflictelor la locul de muncă 

A 9. Înţelegerea cauzelor apariţiei conflictelor; 

A 10. Conştientizarea propriilor reacţii şi 

comportamente în soluţionarea conflictelor;  

C 8. Definirea noţiunii de 

comunicare nonviolentă; 6 
S 7. Negocierea condițiilor de lucru 

cu superiorii, evitând conflictele la 

locul de muncă; 

4 
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Abilităţi Cunoştinţe 
Nr. 

ore 
Activităţi practice recomandate 

Nr. 

ore 

A 11. Aplicarea etapelor de negociere în vederea 

soluţionării conflictelor;  

A 12. Demonstrarea abilităţilor eficiente de rezolvare 

a conflictelor; 

A 13. Aplicarea strategiilor de rezolvare a 

conflictelor; 

A 14. Aplicarea comunicării nonviolente ca model de 

prevenire şi aplanare a conflictelor. 

C 9. Definirea și caracteristicile 

conflictului la locul de muncă;  

C 10. Comportamente în rezolvarea 

conflictelor; 

C 11. Etapele de negociere în cadrul 

conflictelor; 

C 12. Strategii de rezolvare a 

conflictelor la locul de muncă. 

S 8. Analiza comportamentelor 

proprii în situațiile de conflict cu 

colegi, superiorii și clienți; 

S 9.  Aplicarea strategiilor de 

soluţionare a conflictelor în viaţă şi 

activitatea profesională; 

S 10. Simularea unei discuții folosind 

tehnici de comunicare cu grade diferite 

de dificultate şi complexitate, cu 

scopul de a aplica elementele 

unui dialog constructiv 
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Specificaţii metodologice 

Modulul 4 Comunicare eficientă în cadrul relațiilor de muncă  are ca scop de a prezenta şi dezbate 

informaţii importante şi utile privind fenomenul de comunicare, care este indispensabilă pentru 

dezvoltarea personalităţii şi socializarea armonioasă cu cei din jur. Cursul reprezintă pentru formabili 

„un instrument util de lucru” – atât în  activitatea profesională, cât şi personală. Fără a exagera, putem 

afirma că anume comunicarea este cheia care asigură succesul, fie că se referă la relaţii de la locul de 

muncă, fie la relaţiile sociale. Abilitatea de a comunica eficient se datorează experienţei, însă cursul 

Comunicare eficace în cadrul relațiilor de muncă - oferă o mulţime de aspecte teoretice şi experienţe 

practice din care formabilii îşi pot construi propria strategie de comunicare care să le aducă plăcere şi 

succes. 

Ordinea de parcurgere a secvenţelor de conţinut (temelor) în cadrul modulului este recomandată 

de autori, dar aceasta poate fi schimbată, dacă nu este afectată logica de formare a competenţelor 

profesionale. 

Modulul reprezintă o structură didactică unitară din punct de vedere tematic atât pentru lecţiile 

teoretice, cât şi pentru cele practice. Scopul modulului fiind formarea la angajați a competenţelor de 

comunicare și rezolvarea conflictelor la locul de muncă. 

Comunicarea are ca scop dezvoltarea, creșterea spirituală a unei persoane. Ea presupune 

interacțiune activă a celor implicați în procesul comunicării, într-un anumit context specific. Rezultatele 

comunicării se soldează cu modificări la nivelul personalității, atât a emițătorului, cât și a receptorului.  

Relațiile umane se construiesc prin comunicare. Comunicarea și organizarea sunt cele două stări 

ce caracterizează, în general, orice organism viu. O instituție, o întreprindere, societatea în ansamblul ei 

se construiește și se menține traversând numeroase procese și rețele de comunicare. Acest curs aduce 

cursanților o serie de cunoștințe, abilități și atitudini, care țin de conceptul de comunicare, conceptul de 

informație, componentele comunicării și nivelurile de comunicare, precum și rezolvarea situațiilor de 

conflict la locul de muncă. 

A învăţa să vorbeşti argumentat înseamnă, în primul rând, a învăţa ce este argumentarea, în 

general, cum poţi avea un comportament comunicativ asertiv, ce strategii, tehnici de comunicare asertivă 

există în acest scop şi cum pot fi utilizate acestea de către vorbitor în vederea susţinerii unei idei sau 

afirmaţii, unei opinii sau poziţii.  

În al doilea rând, a învăţa să vorbeşti argumentat înseamnă a şti cum se construieşte o argumentaţie 

sau un discurs argumentativ, într-o situaţie dată de comunicare, pentru a-ţi creşte capacitatea de 

persuasiune/ convingere, prin formularea, cântărirea şi structurarea argumentelor, înlănţuirea lor într-un 

mod logic şi formularea unor concluzii pertinente. 

În al treilea rând, argumentarea mai înseamnă a şti să asculţi atent şi activ gândurile altora, să 
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încerci să înţelegi logica acestora, pentru ca apoi să găseşti punctul slab în această logică şi să construieşti 

o proprie strategie de contraargumentare adecvată sau să intri în polemică. 

Repartizarea orelor pe unităţi de competenţe este recomandată, însă decizia finală, inclusiv şi 

pentru repartizarea orelor pe secvenţe de conţinut (teme) în cadrul modulului, rămâne la discreţia 

formatorilor responsabili de realizarea modulului. Orele vor fi repartizate în funcţie de dificultatea 

temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale angajaților, de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către 

angajați. Numărul total de ore pe modul, precum şi pentru instruirea teoretică şi practică, va rămâne 

neschimbat.  

Pentru realizarea cu succes a procesului de instruire, formatorii vor utiliza activităţi de instruire 

centrate pe participant şi vor aplica metode de învăţare cu caracter activ-participativ. 

Sugestii de evaluare 

Sugestiile de evaluare sunt adresate formatorilor, cursanților, precum şi evaluatorilor, în vederea 

identificării aspectelor cheie în procesul de evaluare a competenţelor profesionale formate în cadrul 

modulului.  

Procesul de evaluare la modulul Comunicare eficientă în cadrul relațiilor de muncă va pune accent 

pe: evaluarea, cu preponderenţă, a formării de atitudini, exprimare corectă şi atitudini comportamentale; 

utilizarea frecventă a formelor de autoevaluare şi evaluare reciprocă; autonomia evaluării, ce presupune 

monitorizarea propriei reuşite. În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se vor 

utiliza, alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, forme şi instrumente complementare, cum 

sunt: proiectul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului cursanților, dramatizări, joc de rol, prezentarea materialelor video. Activitățile 

propuse pot fi atât individuale, precum şi în grup, iar criteriile de evaluare pot fi elaborate împreună cu 

cursanții, în felul acesta ei vor deveni monitorii propriei învăţări. 

Metodele de bază aplicate în vederea realizării activităţilor de formare-evaluare a competenţei de 

comunicare argumentată proiectate în prezentul curriculum vor fi: discuţia, dezbaterea şi prezentarea, 

care vor fi suplimentate ori de câte ori va fi nevoie cu alte metode şi tehnici verbal comunicative, cum 

ar fi: observarea, analiza, studiul de caz, interviul etc. Activităţile de formare-evaluare a competenţelor 

comunicative ale cursanților şi exerciţiile propuse în actualul curriculum au caracter de recomandare, 

ele urmând să ghideze şi să orienteze activitatea formatorului în proiectarea propriului demers, care însă 

trebuie să ţină cont de condiţiile concrete ale clasei de cursanți. Ele oferă formatorului un cadru 

metodologic deschis pentru exersarea discuţiei, argumentaţiei într-o discuţie sau o dezbatere de idei. 

După cum se ştie, cursanții învaţă să comunice mai bine, mai eficient atunci când sunt direct implicaţi 

în activităţi concrete de comunicare. De aceea curriculumul recomandă, în primul rând, activităţile în 

perechi şi în grup, exerciţiile de cooperare, brainstormingul, jocul de rol, studiul de caz etc., or s-a 

demonstrat că acestea contribuie considerabil atât la stimularea interesului pentru o temă de discuţie / 

dezbatere, cât şi la desăvârşirea formală şi logico-semantică a actului de comunicare ca atare. 
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Pentru colectarea de dovezi referitor la deţinerea competenţelor profesionale specificate în 

prezentul modul, se recomandă realizarea evaluării sumative prin test scris cu diferite tipuri de itemi, 

inclusiv şi item subiectiv (studiu de caz, situație de simulare autentică), prin care cursantul va demonstra 

că este capabil să:  

- Utilizeze corect şi adecvat formele exprimării orale şi scrise în diferite situaţii de comunicare; 

- Distingă tipurile de comunicare (verbală/paraverbală/nonverbală); 

- Identifice corect tipurile de comunicare; 

- Identifice factorii care pot perturba actul comunicării; 

- Identificarea tipurilor de comportamente în comunicare; 

- Aplicarea elementelor de asertivitate în actele de comunicare; 

- Dezvolte abilităţi de comunicare asertivă; 

- Înţelegerea cauzelor apariţiei conflictelor; 

- Conştientizarea propriilor reacţii şi comportamente în soluţionarea conflictelor;  

- Aplicarea etapelor de negociere în vederea soluţionării conflictelor;  

- Demonstrarea abilităţilor eficiente de rezolvare a conflictelor; 

- Aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor; 

- Aplicarea comunicării nonviolente ca model de prevenire şi aplanare a conflictelor. 

În scopul evaluării competenţelor profesionale specifice, se propune realizarea unui studiu de caz 

bazat pe aplicarea unei comunicări asertive și evitare a conflictelor la locul de muncă. Situațiile autentice, 

studiile de caz vor fi bazate pe următoarele activități practice recomandate: 

1. Simularea acțiunilor de caz utilizând diferite tipuri de comunicare; 

2. Utilizarea adecvată a elementelor nonverbale și paraverbale în actul comunicării cu 

colegii/superiorii; 

3. Identificarea factorilor interni și externi ce pot perturba comunicarea la locul de muncă; 

4. Simularea unei discuții în caz de conflict la locul de muncă, aplicând principiile comunicării 

asertive; 

5. Utilizarea mesajelor bazate pe comunicarea asertivă în activitatea profesională; 

6. Negocierea condițiilor de lucru cu superiorii, evitând conflictele la locul de muncă; 

7. Analiza comportamentelor proprii în situațiile de conflict cu colegi, superiorii și clienți; 

8.  Aplicarea strategiilor de soluţionare a conflictelor în viaţă şi activitatea profesională; 

9. Simularea unei discuții folosind tehnici de comunicare cu grade diferite de dificultate şi 

complexitate, cu scopul de a aplica elementele unui dialog constructiv. 
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Resurse didactice recomandate 

 

Scule şi utilaj (SDV- uri):  Nu sunt necesare scule și utilaje. 

Echipament:  Proiector multimedia, notebook cu Office instalat pentru PPT și 

conectare la internet sau Wi-Fi, tablă pentru flipchart; set de 

planşe didactice, materiale fotografii/video, documentație 

tehnică, flipchart, PPT, suport curs. 

Materiale consumabile: Cretă, fișe cu lipici de diferite culori, foi de flipchart, markere, 

foi A4, pixuri. 

Echipamente de securitate: Nu sunt necesare echipamente de securitate. 

Materiale didactice:  Fișe de lucru, dicționar de termeni sau explicativ, reviste, 

articole tematice. 
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Scopul stagiului de practică 

Curriculumul stagiului de practică constă în modul de administrare a stagiului de practică, 

descrierea procesului de desfășurare, locul unde se va desfășura, sarcinile de lucru, produsele elaborate 

şi durata stagiului de practică. Practica de producere se va desfășura în companiile de construcție sau 

întreprinderile care realizează lucrări de reparație cu resursele proprii, ce ține de  montarea sistemelor 

opace de termoizolare pentru clădiri. În curriculum se indică modalităţile şi criteriile de evaluare a 

elevilor, cât şi cerinţele faţă de agentul economic la care se va desfăşura practica în domeniul dat.  

Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic secundar 

(aprobat prin ordinul nr. 233/2016)  stabileşte cadrul normativ al raporturilor privind planificarea, 

organizarea și desfăşurarea stagiilor de practică în producție și este elaborat în temeiul art. 67, Stagiile 

de practică şi relaţiile cu piaţa muncii, Codul educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

instituției de învățământ profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 840 

din 21 august 2015 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 275-280, art. 1918.  

Stagiile de practică în producție se desfăşoară în conformitate cu Planul de învățământ, aprobat de 

către Ministerul Educației şi Cercetării. Întreprinderea de construcție prin condițiile reale de realizare a 

meseriei, motivează elevul în posibilitatea de angajare în câmpul muncii.  

În proiectarea curriculumului se ține cont de corelarea pregătirii teoretico-practice cu sarcinile 

stagiului de practică. Elevul va activa la întreprindere în baza competențelor generale și specifice 

acumulate la instruirea teoretică și practică.  

Durata stagiului de practică este de 330 ore.  
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Administrarea practicii în producție: 

 
Unităţi de competenţă (rezultate ale învăţării la final de 

modul) 
Total 

Nr. de 

săptămâni 

Modalitatea de 

evaluare 

UC1. 
Organizarea locului de lucru la montarea sistemelor  de 

termoizolare a clădirilor  
66 2 

Agenda formării 

profesionale 

UC2. 
Pregătirea materialelor de lucru necesare pentru lucrările de 

izolare termică a clădirilor 
66 2 

UC3. Montarea sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri; 132 3 

UC4. Comunicarea eficientă la locul de muncă. 66 2 

Total  330 9 
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Sarcini de lucru și produse de realizat 

Locul de muncă 

la stagiul de 

practică 

nr. 

ore 
Activități/ sarcini de lucru Produse de realizat 

Firme, 

întreprinderi 

individuale și 

companii de 

construcții 

66 

S 1. Completarea documentației la angajare (cerere, contract); 

S 2. Instructajul privind securitatea și sănătatea în muncă la locul de muncă; 

S 3. Utilizarea corectă a echipamentului individual de lucru și protecție; 

S 4. Intervenția în cazul unui accident de muncă simulat; 

S 5. Aplicarea tehnicilor de acordare a primului ajutor medical în diferite situații. 

S 6. Simularea intervenției în cazul unui incident de mediu; 

S 7. Efectuarea unei liste cu măsurile de prevenire a poluării mediului; 

S 8. Gestionarea rațională a deșeurilor la șantier; 

S 9. Respectă organizarea șantierului conform regulamentului de ordine intern; 

S 10. Organizează spațiul de lucru asigurând toate condițiile necesare pentru desfășurarea în flux 

tehnologic a activităților; 

S 11. Verificarea stării mijloacelor de muncă specifice frontului de lucru. 

S 12. Marcarea locului de montare a schelelor; 

S 13. Montarea şi demontarea schelelor fixe, conform schiţei. 

S 14. Montarea şi demontarea schelelor mobile, conform schiței. 

P 1. Documentația de 

angajare. 

P 2. Angajament privind 

respectarea regulilor SSM 

P 3. Lista cu măsuri de 

prevenire a poluării mediului 

P 4. Schema de sortare a 

deșeurilor. 

P 5. Schema de organizarea 

a șantierului. 

P 6. Locul de muncă 

organizat, materiale sortate 

după proprietăți și destinație. 

P 7. Schele 

montate/demontate conform 

schiței. 

66 

S 15. Selectarea materialelor termoizolante în funcție de tipul lucrărilor; 

S 16. Determinarea densității materialelor termoizolante; 

S 17. Descifrarea certificatului de calitate a materialului termoizolant. 

S 18. Analiza prescripțiilor din fișa tehnică a adezivului; 

S 19. Determinarea consumului de material termoizolant; 

S 20. Determinarea consumului de adeziv pentru executarea lucrărilor de termoizolare; 

S 21. Determinarea consumului de accesorii pentru montarea materialelor termoizolante. 

P 8. Calculul consumului de 

materiale. 

P 9. Lista de materiale 

necesare procesului de lucru.                                                                                                                

132 

S 22. Adoptarea indicilor termotehnici a materialelor termoizolante. 

S 23. Demontarea accesoriile de pe suprafețele suport, în vederea izolării termice, evitând 

deteriorarea sau defectarea acestora; 

S 24. Verificarea stării fizice a suprafeței suport; 

S 25. Curățarea suprafeței suport în întregime și corectarea denivelărilor; 

S 26. Prelucrarea suprafețelor supuse izolațiilor termice, prin desprăfuire, umezire și amorsare. 

S 27. Trasarea nivelelor de poziționare a structurii de susținere a plăcilor de material 

termoizolant; 

S 28. Prepararea adezivului; 

P 10. Calculul privind 

selectarea grosimii materialului 

termoizolant. 

P 11. Suprafața suport 

pregătită pentru montarea 

sistemului termoizolant. 

P 12. Adeziv preparat 

P 13. Material   termoizolant 

montat. 
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Locul de muncă 

la stagiul de 

practică 

nr. 

ore 
Activități/ sarcini de lucru Produse de realizat 

S 29. Fixarea materialelor termoizolante pe suport vertical/orizontal 

S 30. Prelucrarea găurilor, rosturilor, îmbinărilor, nodurilor etc. pentru sporirea etanșeității și 

rigidității sistemului termoizolant; 

S 31. Montarea diblurilor cu cap taler în sistema termoizolantă 

S 32. Aplicarea elementelor de rigidizare și armare a zonei termoizolante. 

S 33. Aplicarea stratului de finisare pe suprafața termoizolantă; 

S 34. Executarea elementelor decorative conform cerințelor din proiect; 

S 35. Aplicarea stratului final decorativ și de protecție; 

S 36. Verificarea calității lucrărilor executate; 

S 37. Familiarizarea beneficiarului asupra modului și regulilor de exploatare a sistemului de 

termoizolare. 

P 14.  Dibluri cu cap taler 

montate. 

P 15. Zonă  termoizolată 

armată. 

P 16. Sistem de termoizolare 

montat. 

P 17. Act de primire-predare a 

lucrărilor de termoizolare 

efectuate. 

66 

S 38. Simularea acțiunilor de caz utilizând diferite tipuri de comunicare; 

S 39. Identificarea elementelor nonverbale și paraverbale în actul comunicării cu 

colegii/superiorii 

S 40. Identificarea factorilor interni și externi ce pot perturba comunicarea la locul de muncă. 

S 41. Simularea unei discuții în caz de conflict la locul de muncă, aplicând principiile 

comunicării asertive; 

S 42. Aplicarea deprinderilor de ascultare şi gândire critică a unui mesaj audiat; 

S 43. Utilizarea mesajelor bazate pe comunicarea asertivă în activitatea profesională. 

S 44. Negocierea condițiilor de lucru cu superiorii, evitând conflictele la locul de muncă; 

S 45. Analiza comportamentelor proprii în situațiile de conflict cu colegi, superiorii și clienți; 

S 46.  Aplicarea strategiilor de soluţionare a conflictelor în viaţă şi activitatea profesională; 

S 47. Simularea unei discuții folosind tehnici de comunicare cu grade diferite de dificultate şi 

complexitate, cu scopul de a aplica elementele unui dialog constructiv. 

P 18. Stabilirea unui sistem de 

comunicare eficientă atât  pe 

verticală, cât și pe orizontală. 

Total I 330   
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Cerinţe faţă de locul de practică 

Stagiul de practică se va desfășura în întreprinderi/întreprinderi individuale de construcții sau care 

realizează lucrări de reparație, ce ține de  montarea sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri. 

Cerinţele faţă de întreprinderile în care se va desfășura practica sunt:  

1. Să efectueze instructajul referitor la comportamentul elevilor, respectarea securităţii şi sănătăţii 

în muncă, regulilor securităţii antiincendiare, cerinţelor sanitaro-igienice;  

2.  Să asigure evacuarea rapidă în situaţii excepţionale;  

3.  Candidații să fie asiguraţi cu echipament şi utilaj tehnologic corespunzător lucrărilor;  

4. Mediul de lucru trebuie să corespundă normelor igienice, care să asigure păstrarea sănătăţii şi a 

capacităţii de muncă;  

5. Să desemneze un instructor, din rândul salariaţilor calificaţi, responsabili de fiecare cursant, 

asigurând prin intermediul acestora respectarea regulilor securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

normele sanitaro-igienice;  

6. Să încadreze cursanții practicanţi în activităţile de producere cu profil corespunzător meseriei și 

să ducă evidenţa lucrului îndeplinit;  

7. Să asigure cursanții cu instrumente, mijloace de protecţie necesare pentru garantarea respectării 

securităţii muncii la fiecare loc de muncă;  

8. Să semneze un contract individual de muncă pe perioadă determinată cu candidatul-practicant, 

prin coordonare cu instituţia de învățământ.  

 

 

 

Sugestii de evaluare 

La finele practicii în producție, candidatul va susține o probă practică în cadrul întreprinderii.    

Proba practică de evaluare a abilităților formate va constitui în realizarea lucrărilor de montare a 

sistemelor opace de termoizolare pentru clădiri și va fi evaluată de către instructor conform următoarelor 

criterii: 

- organizarea locului de muncă;  

- respectarea regulilor de securitate și protecție a muncii; 

- utilizarea eficientă a  materialelor și instrumentelor conform destinației; 

- respectarea etapelor procesului tehnologic la efectuarea lucrărilor prin:  

- prelucrarea suprafețelor suport pentru montarea sistemelor de termoizolare;  

- montarea sistemelor de termoizolare pe suprafețe pregătite; 

- executarea lucrări de tencuială decorativă în vederea finisării suprafețelor termoizolate; 

- verificarea calității conform standardelor.  
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Finalitățile practicii în producție 

La finele practicii în producție, candidatul va fi capabil să:  

- utilizeze echipamentul de lucru şi de protecţie specific lucrărilor executate; 

- aplice tehnici de acordare a primului ajutor la locul de muncă; 

- utilizeze echipamentul individual de lucru și de protecție;  

- organizeze locul de munca specific lucrărilor de montare a sistemelor opace de termoizolare 

pentru clădiri; 

- aprovizioneze locul de muncă cu materiale;  

- pregătească echipamentele şi SDV-urile necesare; 

- pregătească şi să traseze suprafeţele suport din diferite material; 

- verifice  vizual starea tehnică a dispozitivelor și echipamentelor de lucru; 

- sorteze deșeurile rezultate în procesul de lucru, utilizând echipamente specifice și aplicând 

normele de protecție a mediului; 

- utilizeze echipamentele și utilajele specifice pentru colectarea deșeurilor pe categorii și grad 

de nocivitate; 

- aplice normele de securitate şi sănătate în muncă la montarea şi demontarea eșafodajelor; 

- diferențieze tipurile mijloacelor de eșafodaj; 

- citească schița de montare а mijloacelor de eșafodaj; 

- selecteze corect sculele şi utilajul necesar pentru montarea mijloacelor de eșafodaj; 

- vеrifiсe integritatea și calitatea elementelor componente ale mijloacelor de eșafodaj; 

- instaleze mijloace de semnalizare, avertizare și interzicere conform regulilor de instalare a 

acestora; 

- monteze schele/esafodaje conform schiţei; 

- fixeze schelele montate; 

- demonteze  schele/esafodaje, respectând etapele și normele; 

- realizeze operaţii de verificare a calităţii mijloacelor de schele/esafodaje; 

- selecteze materialele în funcție de tipul suprafeței și operația tehnologică; 

- opereze cu sculele, instrumentele, dispozitivele, respectând normele; 

- prelucreze suprafețele conform cerințelor procesului tehnologic; 

- execute operațiile de prelucrare a suprafețelor, respectând cerințele de protecție a mediului; 

- citească fișa de execuție pentru realizarea sarcinii;  

- utilizeze sculele și utilajele necesare pentru realizarea sarcinii de lucru, respectând nоrmеle 

SSM; 

- calculeze nесеsаrul de materiale și accesorii реntru rеаlizаrеа sarcinii соnfоrm proiectului; 

- monteze sisteme de termoizolare respectând cerințele procesului tehnologic și de protecție a 

mediului; 

- utilizeze sculele și utilajele necesare pentru realizarea sarcinii de lucru, respectând nоrmеle 

SSM; 

- calculeze nесеsаrul de materiale și accesorii реntrurеаlizаrеа sarciniiсоnfоrm proiectului; 

- monteze sisteme de termoizolare respectând cerințele procesului tehnologic și de protecție a 

mediului: 

- verifice calitatea operațiilor executate pe parcursul procesului de lucru; 

- determine compatibilitatea plăcilor termoizolante decorative cu tipul suprafeței suport;  

- citească fișa tehnologică pentru montarea plăcilor termoizolante decorative; 

- selecteze sculele și utilajele necesare pentru realizarea sarcinii de lucru; 

- folosească eficient materialele în rеаlizаrеа sarcinii; 

- monteze plăci termoizolante decorative, respectând cerințele procesului tehnologic; 
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- verifice calitatea operațiilor executate pe parcursul procesului de montare a plăcilor 

termoizolante decorative; 

- depoziteze deșeurile colectate și sortate în urma lucrărilor de montare a plăcilor 

termoizolante decorative; 

- calculeze consumul de mаtеriаlе pentru lucrări de tencuială decorativă; 

- monteze elemente de dесоrрrеfаbriсаtе, respectând succesiunea operațiilor tehnologice; 

- finiseze elementele de decor montate; 

- execute tencuieli dесоrаtivе netede și structurate, рrin diferite рrосеdее și metode, 

respectând cerințele tehnologice și normele; 

- verifice calitatea lucrărilor de tencuială decorativă executate; 

- depoziteze deșeurile colectate și sortate în urma lucrărilor de tencuială decorativă; 

- selectează utilaje, dispozitive, echipamente și scule pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire. 

- calculeze consumul de mаtеriаlе pentru lucrări de zugrăvire; 

- execute lucrări de zugrăvire, рrin diferite рrосеdеe și metode, respectând cerințele 

tehnologice și normele:  

- verifice calitatea lucrărilor de zugrăvire executate; 

- depoziteze deșeurile colectate și sortate în urma lucrărilor de zugrăvire;  

- verifice calitatea lucrărilor de zugrăvire executate, conform normativelor, standardelor. 

 

Resurse didactice recomandate 

1. Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154-XV, Chişinău 28 martie 2003, publicat 29.07.2003 în 

Monitorul Oficial al RM, Nr. 159-162, art. nr. 648 cu modificările ulterioare: (articole: nr. 57, 58, 

60, 65, 66, 68, 82, 85, 86, 95, 100, 101, 103).  

2. Hotărârea Guvernului, nr. 95 din 05.02.2009 Regulamentul privind modul de organizare a 

activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, 

publicat 17.02.2009 în Monitorul Oficial al RM, Nr. 34-36, art. nr. 138  

3. Hotărârea Guvernului, nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate 

şi sănătate la locul de muncă , publicat 08.02.2010 în Monitorul Oficial al RM, Nr. 91-93, art. nr. 

525  

4. Hotărârea Guvernului, nr. 603 din 11.08.2011 cu privire la cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru folosirea de către lucrători a  echipamentului de muncă la locul de muncă, publicat 19.08.2011 

în Monitorul Oficial al RM, Nr. 135-186, art. nr. 676  

5. Protecția muncii , Ștefan Pece, Ștefan – Silviu Mitrea, Aurelia Dăscălescu, Ion Dărla, București 1996  

6. Instalații de încălzire, P. Vârlan, Chișinău, 1996. 

7. Legea securităţii şi Sănătăţii în muncă Nr. 186-XVI din 10.07.2008, publicat: 05.08.2008 în 

Monitorul Oficial Nr. 143-144 art Nr : 587 Data intrării în vigoare, 01.01.2009  

8. LEGE Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Publicat: 01.10.1993 în 

Monitorul Parlamentului Nr. 10 art Nr :283, cu modificări ulterioare.  

9. LEGE Nr. 756 din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Publicat 

:23.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 31-33 art Nr :192 cu modificări ulterioare  



62/63 

 

10. Protecția contra incendiilor în construcții/ Ciclu de prelegeri /partea 1/ E. Olaru; Chișinău, UTM 

2008  

11. Protecția contra incendiilor în construcții/ Ciclu de prelegeri /partea 2/ E. Olaru; Chișinău, UTM 

2010  

12. Securitatea și sănătatea în muncă ; Efim Olaru; Editare - Chișinău UTM 2012  

13. Sistemele termoizolante Baumit pentru fațade, Ghid de punere în operă. - 

https://docplayer.gr/21178197-Ghid-de-punere-in-opera-sistemele-termoizolante-baumit-pentru-

fatade-baumit.html. 

14. Studiul materialelor: construcții finisaje ; Țonea A., Țonea G. B., Stăncioi, București 1997  

15. Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii; Iurie Dohmilă, Victor Toporeţ, SerjiuTermican, 

Ştiinţa, 2009. 

16. Termotehnica. Alimentarea cu căldură și gaz. Ventilare., G. V. Tihomirov, E. S. Sergheenko, 

Chișinău, 1994. 

17. Tehnologia meseriei (construcţii finisaje); Țonea A,București 1997  

18. Utilajul și Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcții; Elena Andronescu; Fotios Tsaquiris; A. 

București 1988  

19. Utilajul lucrărilor de finisaj în construcții; I. Davidescu; A. Ionescu; C. Roșoga, București 1980  


