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Vă rugăm să bifaţi situaţia corespunzătoare pentru: 

 
Nr. 
A.C. 

UGF 1: ”COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNC „ Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.1 

Este atent în preluarea informațiilor privind activitățile de muncă.    

Solicită explicații necesare pentru clarificarea aspectelor insuficient înțelese.      

A.C.2 

Utilizează un limbaj de specialitate în comunicărea pe probleme profesionale.     
Selectează informațiile necesare activităților specifice.    

A.C.3 

Are discernământ în evaluarea propriilor opinii în corelație cu ale celorlalți interlocuitori.    

Are o atitudine demnă pe parcursul derulării discuțiilor  pe teme profesionale.    
 

Nr. 
A.C. UCF 2: ”LUCRU ÎN ECHIP ” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.4 

Este atent în identificarea sarcinilor din cadrul echipei implicându-se în clarificarea  
eventualelor neînțelegeri. 

   

Se integrează u or în colectiv.    

A.C.5 Colaborează constructiv cu membrii echipei pentru realizarea sarcinilor în cadrul echipei.    

 
Nr. 
A.C. UCF 3: ”EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.6 

Aplică corect metode de calcul matematic adecvate, conform cerințelor practice ale 
activității. 

   

Selectează corect unitățile de măsură conform mărimii de calculat în domeniul de mărime 
necesar. 

   

A.C.7 

Transformă mărimile  în corelație cu necesitățile de calcul i de utilizare a unităților de 
măsură. 

   

A.C.8 Verifică cu meticulozitate rezultatele obținute prin aplicarea metodelor necesare.    

 
Nr. 
A.C. UCF 4: ”EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.9 

Dă dovadă de realism în stabilirea  nevoilor proprii de instruire în funcţie de cerinţele şi 
noutăţile din domeniul construcţiilor. 

   

A.C.10 Manifestă interes în dezvoltarea profesională proprie.    

A.C.11 Participă cu seriozitate la programele de instruire.    

A.C.12 Exersează cu tenacitate deprinderile practice pentru îmbunătăţirea performanţelor proprii.    

 
Nr. 
A.C. UCF 5: ”PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR ZILNICE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.13 

Identifică cu profesionalism activităţile zilnice de realizat,apreciind realist posibilitățile de 
realizare. 

   

Manifestă interes pentru solicitarea de explicații suplimentare suficiente pentru clarificarea 
eventualelor aspecte confuze. 

   

A.C.14 

Stabileşte etapele activităţii zilnice în conformitate cu tipul lucrărilor de realizat, 
încadrându-le în termenele de finalizare stabilite.  

   

A.C.15 Cunoa te modul de raportare ale disfuncționalitățile privind realizarea activităților zilnice.    

 
 

Completat de Doamna / Domnul 

în calitate de la 

asupra activit ii desf şurate de d-na/d-ul 

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

UCG 6: ”APLICAREA NORMELE DE S N TATE ŞI SECURITATE ÎN MUNC , DE 
PROTEC IE A MEDIULUI ŞI DE PSI” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.16 Identifică cu atenţie riscurile în muncă în funcție de particularitățile locului de muncă.    

A.C.17 

Întreține i păstrează echipamentul individual de protecție cu responsabilitate în scopul 
pentru care a fost acordat. 

   

A.C.18 

Desfă oară cu atenție activitățile pe antier, asigurând permanent protecția mediului 
înconjurător. 

   

A.C.19 

Aplică permanent normele specifice de  PSI  însuşite la instructajele periodice în 
conformitate cu specificul locului de muncă. 

   

A.C.20 

Cunoa te modalitatea de intervenție în situația accidentărilor persoanelor participante la 
procesul de muncă. 

   

 
Nr. 
A.C. UCG 7: ”ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC ” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.21 Stabile te corect sectoarele de lucru în corelaţie cu lungimea frontului de lucru.    

A.C.22 

Analizează cu profesionalism fişele tehnologice ale lucrărilor planificate.     

Stabile te corect materialele i sculele necesare desfă urării lucrărilor stabilite.    

A.C.23 Aprovizionează locul de muncă cu materiale necesare desfă urării fluente a lucrărilor.    

A.C.24 Asigură curăţenia la locul de muncă la  finalul programului.    

 
Nr. 
A.C. 

UCG 8: ”ÎNTRE INEREA ST RII DE FUNC IONARE A ECHIPAMENTELOR DE 
LUCRU” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.25 

Verifică cu responsabilitate starea echipamentelor de lucru din punct de vedere al 
integrităţii şi al gradului de uzură,  

   

Selecționează uneltele sau utilajele defecte în vederea înlocuirii / reparării acestora    

A.C.26 

Aplică corect proceduri de întreţinere a echipamentelor de lucru, respectând indicaţiile 
producătorilor pentru menţinerea duratei normale de lucru a acestora. 

   

A.C.27 Recunoa te echipamentele de lucru deteriorate.    

 
Nr. 
A.C. UCG 9: ”ASIGURAREA CALIT II LUCR RILOR EXECUTATE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
A.C.28 Cunoa te cerințele de calitate specifice lucrărilor de mortare, zidării şi tencuieli.    

A.C.29 

Aplică corect procedurile tehnice de asigurare a calităţii în funcţie de tipul lucrării de 
executat şi a documentaţiei tehnice specifice.  

   

A.C.30 

Verifică permanent calitatea lucrărilor executate prin compararea atentă cu cerinţele de 
calitate impuse. 

   

A.C.31 

Cunoa te modul de remediere i înlăturare a cauzelor defectelor constatate, pe parcursul 
derulării lucrărilor. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 10: ”EXECUTAREA LUCR RILOR DE DEMOLARE A ZID RIEI” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.32 

Organizează cu responsabilitate activitatea de demolare pentru evitarea oricăror 
accidente, asigurând în totalitate mijlocele manuale şi mecanice simple necesare. 

   

A.C.33 

Montează/demontează corect schele simple în condiţii de securitate pentru executarea 
lucrărilor de demolare. 

   

A.C.34 

Alege corect metode specifice de demolare în funcție de tipul elementului de demolat.      
Folose te corect mijloace simple de demolare.     

A.C.35 

Recuperează  materialele refolosibile, sortându-le pe categorii în locuri special amenajate 
în vederea transportului. 

   

A.C.36 

Materialele refolosibile sunt depozitate şi stivuite conform NSSM, în vederea evitării 
accidentelor. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 11: ”PREPARAREA MORTARELOR PENTRU ZID RII ŞI TENCUIELI” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
A.C.37 Identifică corect materialele necesare preparării  mortarelor, conform reţetelor.    

A.C.38 

Dozează cu responsabilitate  părţile componente ale mortarelor după o  sortare prealabilă 
a materialelor conform reţetei şi a tipului de beton. 

   

Cunoa te rețetele de preparare a mortarelor (M4, M25, M100).    

A.C.39 

Amestecă în succesiunea indicată în procesul tehnologic componentele mortarelor până la 
omogenizarea completă.  
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Asigură cu acuratețe caracteristicile tehnice ale mortarelor, conform 
normelor tehnice specifice. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 12: ”EXECUTAREA ZID RIILOR SIMPLE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 
A.C.40 Trasează cu precizie aliniamentul zidăriei simple, respectând detaliile de execuţie.    

A.C.41 

Execută corect elementele de construcţii de zidării simple prin ţeserea corectă a 
rândurilor. 

   

Cunoa te legăturile de colț sau intersecție la ziduri.    

A.C.42 Alege corect tipul de schelă adecvat tipului de lucrare şi înălţimii de lucru.    

A.C.43 

Demontează schele simple în funcţie de necesităţi şi pe măsura înaintării frontului de 
lucru. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 13: ”EXECUTAREA ZID RIILOR DIN PIATR  NATURAL ” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.44 

Sortează pietrele naturale, ţinând cont de  forma, natura lor şi gradul de prelucrare a 
acestora. 

   

A.C.45 

Folose te cu precizie instrumentele adecvate pentru trasarea aliniamentului zidăriei din 
piatră naturală. 

   

A.C.46 

Poziţionează provizoriu şi apoi definitiv pietrele, conform aliniamentelor precizate în 
desenul de execuţie. 

   

Respectă timpul de priză al adezivului folosit la fixarea pietrelor.    

A.C.47 

Zideşte cu atenţie pietrele  naturale în rânduri, respectând regulile de ţesere şi umplere 
cu mortar a rosturilor. 

   

A.C.48 

Foloseşte corect şi cu respectarea NSM schele simple adecvate executării zidăriei din 
piatră. 

   

 
Nr. 
A.C. 

UCS 14: ”EXECUTAREA ZID RIILOR DE COMPLEXITATE MEDIE” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.49 

Trasează aliniamentul zidăriei de complexitate medie, folosind cu atenție detaliile din 
planul  de execuție. 

   

Marchează golurile din zidărie cu precizie, conform detaliilor de execuţie.    

A.C.50 

Execută zidării mixte, respectând tehnologia specifică de execuţie i demontare a 
stâlpi orilor. 

   

A.C.51 

Amplasează corect elementele de armare, urmărind înglobarea acestora în mortar.    

Respectă toate etapele procesului tehnologic de zidărie armată, conform fişei tehnice de 
execuţie. 

   

A.C.52 

Prevede cu atenție spaţiile goale în vederea montării armăturilor pentru stâlpişorii din 
beton. 

   

Execută cu îndemânare stâlpi orii de beton armat la dimensiunile necesare si rigidizaţi de 
elementul de zidărie, conlucrând solidar cu aceasta. 

   

A.C.53 

Verifică cu acuratețe lucrările executate, aplicând procedure tehnice adecvate.    

Remediează cu îndemânare defectele constatate la zidării de complexitate medie.    
A.C.54 Montează i demontează schelele asigurând condiţiile de lucru şi de securitate necesare.    
 

Nr. 
A.C. 

UCS 15: ”EXECUTAREA ZID RIILOR DE MARE COMPLEXITATE” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.55 

Citeste corect planurile de execuţie a elementele constructive de mare complexitate aflate 
în teren, încadrându-le în construcţia existentă.   

   

A.C.56 

tie să traseze corect detaliile de execuţie ale formelor elementelor constructive.    

Execută  cofrajele speciale în funcţie de caracteristicile tehnice ale elementelor 
constructive de mare complexitate.   

   

A.C.57 

Execută corect elemente de zidărie  de mare  complexitate în conformitate cu fişele 
tehnologice şi poziţia blocurilor în zidărie. 

   

A.C.58 

Montează corect podina de rezistenţă adecvat tipului de  schelă,  pentru a asigura condiţii  
optime de execuţie a  lucrărilor  de zidării de mare complexitate. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 16: ”EXECUTAREA TENCUIELILOR SIMPLE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.59 

Pregăteşte atent operația de curățare a suprafețelor suport în vederea aplicării tencuielii 
în funcție de natura acestora. 
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A.C.60 

Aplică cu corectitudine straturile tencuielii în conformitate cu tehnologia de execuție, 
utilizând corect echipamentul de lucru şi uneltele specifice. 

   

A.C.61 

Finisează corect stratul vizibil, folosind metode diferite în funcţie de scopul urmărit.    

Aplică stratul vizibil în funcție de rolul precizat în fi a de execuție.    

A.C.62 

Are capacitatea de a monta/demonta schelele simple pe măsura înaintării frontului de 
lucru, îndeplinindu-se condiţiile necesare de lucru şi securitate. 

   

 
Nr. 
A.C. 

UCS 17: ”EXECUTAREA TENCUIELILOR DECORATIVE” Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.63 

Pregăte te cu atenție suprafeţele suport în vederea aplicării tencuielilor în funcţie de 
natura acestora 

   

A.C.64 

Trasează cu precizie suprafețele în vederea executării tencuielilor decorative.    

Execută cu atenție straturile de bază ale tencuielii, utilizându-se sculele, uneltele şi 
utilajele corespunzătoare. 

   

A.C.65 

Execută corect stratul vizibil prin aplicarea acestuia uniform şi fără întreruperi.    
Prepară corect materialele pentru stratul vizibil în concordanță cu rețeta tipului de 
tencuială. 

   

A.C.66 

Verifică permanent pe parcursul execuţiei caracteristicile tehnice ale straturilor de bază, 
avându-se în vedere toate elementele constructive de pe suprafaţa tencuită. 

   

A.C.67 

Cunoaşte modul de montare şi demontare în condiţii de securitate a  scheletului metalic şi 
a celui din lemn aferent schelelor în vederea executării  tencuielilor decorative. 

   

 
Nr. 
A.C. UCS 18: ”EXECUTAREA TENCUIELILOR DE MARE COMPLEXITATE” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.68 

Identifică corect particularităţile tencuielilor de mare complexitate.    

Stie să confecționeze sabloane în funcție de complexitatea zidăriei.    

A.C.69 Pregăteşte atent suprafaţa suport prin trasare, curăţare şi  corectarea denivelărilor. 
   

A.C.70 

Execută în mod corect profilurile şi suprafeţele curbe cu ajutorul sculelor şi uneltelor 
adecvate. 

   

A.C.71 

Amenajează  schelele simple, respectând normele de securitate la montarea/demontarea 
acestora pentru executarea tencuielilor de mare complexitate. 

   

 
Nr. 
A.C. 

UCS 19: ”EXECUTAREA LUCR RILOR DE REABILITARE TERMIC  A 
CL DIRILOR DE LOCUIT” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.72 

Identifică  cu rapiditate detaliile tehnice şi tehnologice ale  procedeului de  reabilitare 
termică. 

   

A.C.73 

Execută cu operativitate aprovizionarea ritmică a locului de muncă cu materiale, luând 
măsuri de verificare a acestora în baza certificatelor de calitate aferente acestora. 

   

A.C.74 Verifică funcţionalitatea echipamentelor de lucru, înlăturându-le pe cele  neconforme.  
   

A.C.75 

Realizează reabilitarea termică a clădirilor, respectând etapele de execuţie conform 
prescripţiilor tehnice specifice. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
     
                                                                                                             

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

Ştampila  (după caz)                                                             ___________________________________________      
        
                                                                                              ___________________________________________  
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