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Vă rugăm să bifaţi situaţia corespunzătoare pentru: 

Nr. 
A.C. 

UCF 1: 
„ Comunicarea la locul de muncă” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.1 
Cunoaște terminologia de specialitate. 
Comunică permanenet clar și într-un limbaj adecvat situației. 
Utilizează corect metodele de comunicare. 

A.C.2 Argumentează cu politețe punctele de vedere. 
Participă permanent la discuții pe subiectul de interes, fără a intrerupe interlocutorul. 

Nr. 
A.C. 

UCF 2: 
„ Munca în echipă” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.3 Cunoaște atribuţiile şi responsabilităţile membrilor echipei. 
Identifică cu operativitate sarcinile personale ce-i revin în cadrul echipei. 

A.C.4 
Cunoaște structura organizatorică şi raporturile ierarhice din sectorul în care lucrează. 
Îndeplinește permanent, prin colaborare şi conlucrare, sarcinile echipei pentru corelarea 
termenelor. 

Nr. 
A.C. 

UCG 3: 
„ Aplicarea NPM şi PSI” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.5 
Cunoaște NPM şi NPSI generale. 
Execută cu atenţie lucrările fără a se accidenta. 
Exploatează cu atenție aparatele şi echipamentele în condiţii de siguranţă. 

A.C.6 
Cunoaște regulamentele de întreţinere şi exploatare a echipamentelor. 
Păstrează în conformitate cu cerinţele NPSI echipamentele și aparatura. 

A.C.7 
Identifică și analizează cu atenție sursele de pericol. 
Cunoaște metodele de eliminare a surselor de pericol. 

A.C.8 
Cunoaște planul de evacuare. 
Cunoaște corect metodele de aplicare a măsurilor de prim ajutor. 

Nr. 
A.C. 

UCG 4: 
„ Aprovizionarea cu materiale a locului de muncă” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.9 
Cunoaște tipurile de materiale utilizate. 
Identifică corect tipurile de materiale în funcţie de lucrările de executat și după cod. 
Transmite la termenele cerute necesarul de materiale. 

A.C.10 
Cunoaște reglementările interne privind aprovizionarea materialelor. 

Aprovizionează în timp util locul de muncă pe baza necesarului stabilit. 

A.C.11 Verifică cu atenţie materialele primite privind eventualele deficienţe de calitate sau 
neconformităţi. 

A.C.12 
Cunoaște reglementările interne privind gestionarea şi depozitarea materialelor. 

Depozitează permanent materialele în condiţii de siguranţă și în ordine. 

Completat de Doamna / Domnul 

în calitate de la 

asupra activităţii desfăşurate de d-na/d-ul 

RAPORT DIN PARTEA ALTOR PERSOANE 
(fişa pentru raportor) 
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Nr. 
A.C. 

UCG 5: 
„ Întocmirea documentelor specifice” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.13 Cunoaște tipurile de documente specifice activității.    
Selectează corect informațiile în funcție de tipul documentului întocmit.    

A.C.14 Cunoaște metodologia de întocmire a documentelor.    
Întocmește complet rapoartele cu toate informațiile necesare, la termenele cerute.    

A.C.15 Completează cu atenție formularele cu informații exacte și la termen.    

 
 

Nr. 
A.C. 

UCG 6: 
„ Perfecţionarea activităţii profesionale” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.16 Cunoaște noutăţile tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, echipamente).    
Evaluează corect necesarul de pregătire.    

A.C.17 Identifică corect sursele de autoinstruire.    

A.C.18 Se preocupă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.    

 
 
 

Nr. 
A.C. 

UCG 7: 
„ Planificarea activităţii” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.19 

Cunoaște sarcinile de realizat.    

Identifică cu operativitate obiectivele şi termenele impuse.    
Analizează cu atenție obiectivele şi termenele în corelare cu posibilităţile tehnice 
existente. 

   

A.C.20 Stabilește corect necesarul de resurse în funcţie de complexitatea lucrării.    

A.C.21 
Cunoaște etapele fiecărei lucrări.    
Întocmește permanent programul astfel încât să asigure corelarea între etape şi 
respectarea termenului final. 

   

 
 
 

Nr. 
A.C. 

UCS 8: “Diagnosticarea şi remedierea defecţiunilor la instalaţiile 
termice” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.22 
Cunoaște noţiunile privind funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor termice.    
Cunoaște noţiunile de mecanică și termotehnică.    
Localizează cu rapiditate defectul apărut la instalaţiile termice.    

A.C.23 

Verifică tehnic şi funcţional utilajele, instalaţiile, elementele pentru depistarea stărilor 
anormale. 

   

Analizează corect informaţiile privind defectele în conformitate cu cărţile tehnice şi 
instrucţiunile de exploatare şi întreţinere. 

   

A.C.24 
Propune cu responsabilitate soluții de remediere a defectelor.    
Comunică cu operativitate soluţiile de remediere, şefilor ierarhici.    
Apreciează corect soluția de remediere a defectelor.    

A.C.25 
Cunoaște modul de utilizarea ale AMC-urilor.    

Alege corespunzător cu natura operațiilor de executat SDV-urile şi AMC-urile.    

Identifică şi aplică cu rigurozitate măsurile de PM şi PSI.    

A.C.26 

Cunoaște parametrii, unităţile de măsură și valorile admisibile.    
Cunoaște materialele consumabile, piesele de schimb, AMC-urile şi SDV-urile.    
Efectuează cu atenție lucrările de reparaţii conform cu cărţile tehnice ale utilajelor, a 
normativelor şi instrucţiunilor tehnice ale instalaţiilor termice. 

   

Demontează, repară, montează instalaţiile şi subansamblele conform indicaţiilor şi în 
ordinea stabilită de cărţile tehnice sau documentaţiile de execuţie. 

   

A.C.27 
Verifică permanent corectitudinea execuţiei lucrărilor de reparaţii prin 
atingerea valorilor nominale sau admisibile de funcţionare ale instalaţiilor. 

   

Asigură cu responsabilitate asistența tehnică în timpul probelor până la recepția lucrărilor.    
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Nr. 
A.C. UCS 9: “Execuţia şi montajul reţelelor de transport a agentului termic” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.28 

Cunoaște noţiunile de rezistenţă a materialelor.    
Confruntă permanent planurile de amplasament cu situația de teren.    
Marchează corect traseul în vederea executării canalelor de protecţie, căminelor și 
estacadelor. 

   

A.C.29 

Montează cu atenție reazemele fixe/mobile pe radiere, pereţii canalelor/căminelor sau pe 
stâlpii de estacadă. 

   

Execută cu îndemânare console, piese de atârnare şi alte piese necesare montării 
conductelor pe estacade şi a trecerilor aeriene susţinute cu cabluri. 

   

A.C.30 

Alege corespunzător SDV-urile şi AMC-urile lucrărilor de executat.    
Aplică cu strictețe normele de PM şi PSI specifice lucrărilor.    
Măsoară, trasează, debitează şi prelucrează cu precizie materialele necesare 
confecţionării conductelor de transport. 

   

A.C.31 

Ridică și pozează cu atenție conductele pentru agent termic pe locul de montaj.    
Cunoaște noţiunile de mecanică și tehnica sudării.    
Asamblează conductele cap la cap prin sudură autogenă sau electrică.    
Rigidizează permanent conductele în reazemele fixe şi aşezate pe reazemele de 
alunecare. 

   

Montează cu pricepere compensatoarele de dilatare pe conducte, prin sudură, între două 
reazeme fixe. 

   

A.C.32 
Fixează cu precizie, prin sudare, amenajările necesare montării dispozitivelor de golire, 
aerisire, separare a aparatelor de măsură şi semnalizare pe conductele de transport în 
poziţiile indicate în planurile de montaj. 

   

A.C.33 

Cunoaște tehnica măsurărilor și mărimilor neelectrice.    
Execută corect proba de etanşeitate, rezistenţa la rece, spălarea instalaţiei şi proba la 
cald cu instalații speciale de ridicare a presiunii. 

   

Verifică cu atenție părțile mecanice înainte de acoperirea canalelor.    

Corectează cu promptitudine pe poziție abaterile mecanice.    
 
 

Nr. 
A.C. UCS 10: “Montajul instalaţiilor interioare de încălzire centrală” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.34 
Identifică cu atenție lucrările de efectuat.    
Alege corespunzător cu natura lucrărilor efectuate SDV-urile şi AMC-urile.    
Aplică corespunzător cu lucrările efectuate normele de PM şi PSI.    

A.C.35 

Interpretează corect schemele mecanice.    
Identifică cu atenție traseele conductelor orizontale şi verticale de distribuţie ale agentului 
termic, conform planurilor de amplasament. 

   

Montează cu îndemânare console, suporţi, bride pentru fixarea conductelor.    

A.C.36 
Execută cu precizie treceri prin planşee şi ziduri pentru accesul conductelor.    
Respectă cu rigurozitate normele de securitate şi rezistenţă a construcţiilor.    

A.C.37 

Fixează cu precizie conductele verticale (coloanele) în piesele de prindere, trecerile prin 
planşee. 

   

Poziționează corect conductele orizontale (tur-retur) la înclinaţiile indicate în proiectul de 
montaj. 

   

Îmbină cu atenție conductele verticale şi orizontale prin sudare sau prin piese de îmbinare 
(fitinguri, flanşe).  

   

Montează cu îndemânare armăturile de izolare şi de dezaerisire pe conducte în 
locurile indicate în documentaţie. 

   

A.C.38 
Verifică permanent vizual elementele de radiator pentru a nu prezenta fisuri.    
Execută cu atenție operaţia de niplare pentru asamblarea elementelor de radiator.    

Folosește cu exactitate numărul de elemenţi indicat în planul de montaj.    

A.C.39 

Execută cu responsabilitate proba hidraulică a corpului de radiator format, cu o instalaţie 
destinată special acestui scop. la o presiune conformă cu cea din standarde şi alte 
normative de specialitate. 
 

   

Înlătură cu promptitudine eventualele neetanşeităţi constatate, după golirea apei din 
radiator. 
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A.C.40 

Amplasează cu atenție corpurile de încălzire pe suporţi şi pe susţineri.    
Realizează corect legăturile la conductele de distribuţie ale agentului termic prin 
intermediul pieselor specifice. 

   

Verifică cu atenție orizontalitatea după montajul corpului de încălzire, cu 
aparate de măsură corespunzătoare. 

   

Montează cu responsabilitate elementele de dezaerisire locală conform prevederilor din 
detaliile de execuţie. 

   

 
 

Nr. 
A.C. UCS 11: “Montarea surselor de căldură pentru încălzirea centrală” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.41 
Alege corespunzător cu natura lucrării materialele, sculele şi aparatele de măsură şi control.    
Amplasează corect utilajele de transport şi de ridicat pe poziţiile recomandate de proiectul 
de montaj şi de procedurile de execuţie.  

   

A.C.42 Amenajează cu strictețe locul de amplasare al utilajelor în conformitate cu planurile de 
amplasare. 

   

A.C.43 
Transportă cu grijă utilajele pe locurile / fundaţiile amenajate.    
Montează cu atenție utilajele pe poziție, în ordinea indicată de documentaţia de montaj.    

A.C.44 

Montează cu grijă AMC-urile, ventilele, diafragmele și alte accesorii pe fundaţiile 
amenajate. 

   

Respectă permanent normele de timp privind montarea utilajelor, conductelor de legătură 
şi a accesoriilor. 

   

A.C.45 Identifică şi execută cu precizie traseele de conducte şi distribuitoare – colectoare cu 
instrumentele şi sculele corespunzătoare. 

   

A.C.46 

Preasamblează cu atenție materialele debitate conform desenelor de execuţie din 
documentaţia tehnică. 

   

Verifică dimensional elementul confecţionat pentru conformitate cu cerinţele din 
documentaţia tehnică. 

   

A.C.47 Execută cu îndemânare montajul definitiv al elementelor preasamblate cu respectarea 
strictă a toleranţelor admisibile. 

   

A.C.48 Compară cu atenție accesoriile (supape, oale de condens, etc.), armăturile (robineţi, 
clapete şi filtre) şi AMC-urile cu planurile de execuţie ale amenajărilor. 

   

A.C.49 

Măsoară, trasează, debitează și prelucrează cu precizie materialele necesare 
confecţionării amenajărilor. 

   

Asamblează corect prin sudare şi/sau flanşare materialele debitate şi celelalte 
componente conform planurilor de montaj. 

   

Verifică permanent dimensional şi poziţional amenajările executate.    

A.C.50 

Cunoaște funcţionarea agregatelor pentru sistemele de încălzire centrală.    

Verifică cu atenţie montajul executat în vederea conformităţii cu documentaţia tehnică.    
Corectează cu promptitudine eventualele neconcordanţe şi/sau defecte localizate prin 
tehnologii permise acestui scop. 

   

 
 

Nr. 
A.C. 

UCS 12: “Punerea în funcţiune şi reglajul instalaţiilor de încălzire 
centrală” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.51 

Cunoaște metodele de măsură şi control / reglaj al parametrilor utilizaţi în instalaţiile termice.    
Cunoaște construcţia şi funcţionarea instalaţiilor de încălzire centrală.    
Umple cu îndemânare instalaţia cu apă la presiunea reţelei.    
Urmărește cu atenţie dezaerisirea sistemului cu robineţii special prevăzuţi în acest scop.    
Porneşte corect cazanul şi reglează temperatura apei de încălzire în funcţie de 
temperatura exterioară, conform normelor de exploatare. 

   

A.C.52 

Cunoaște valorile nominale ale parametrilor din instalaţiile termice.    
Urmărește atent presiunea aburului din sistem cu ajutorul manometrelor până se ajunge 
la presiunea de regim specificată în cartea tehnică. 

   

Deschide la maxim robinetele de traseu şi cele de ocolire a aparatelor de condens.    

Urmărește permanent pe termometru atingerea temperaturii de regim.    
Introduce corect aparatele de condens în sistem prin închiderea robinetelor de pe 
conductele de ocolire. 
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A.C.53 

Măsoară cu atenție temperatura agentului termic primar şi a celui secundar cu ajutorul 
termometrelor. 
Compară cu operativitate valorile măsurate cu tabelele de valori ale temperaturilor 
existente în normele de exploatare. 
Reglează cu promptitudine temperatura la cazan. 

A.C.54 Măsoară cu precizie debitul de agent termic cu aparate adecvate acestui scop. 
Compară  operativ valorile măsurate cu cel prevăzut în normele de funcţionare. 

A.C.55 
Reglează cu responsabilitate ventilele de la distribuitoare şi colectoare până la obţinerea 
aceleiaşi temperaturi pe toate ramurile. 
Execută cu corectitudine reglajul debitului / presiunii până la nivelul corpului de încălzire. 

     
                                                                                       Semnătura  raportorului _____________         Modalitatea de contactare    (adresă, nr. de telefon, e-mail): 

Ştampila  (după caz)          ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 




