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Vă rugăm să bifaţi situaţia corespunzătoare pentru: 

Nr. 
A.C. 

UGF 1: 
”Comunicarea la locul de muncă„ 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.1 

Cere informații relevante pentru activitatea desfășurată. 
Culege corect informațiile astfel încât să se asigure de menţinerea continuităţii fluxului 
tehnologic. 
Utilizează corect sursele de informare. 

A.C.2 
Cunoaște limbajul specific finisărilor în construcții. 
Oferă prompt informațiile solicitate. 
Transmite corect informațiile prin mijloace specifice. 

Nr. 
A.C. UCF 2: ”Efectuarea unor calcule matematice simple” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.3 Efectuează corect cele patru operaţii de bază la numere întregi. 
Verifică întotdeauna corectitudinea efectuării calculelor. 

A.C.4 

Cunoaște noţiunile de calcule simple privind aflarea ariei suprafeţelor suport, aflarea 
lungimilor, perimetrului, volumului unor suprafeţe etc.. 
Efectuează corect calcule simple cu fracții ordinare și zecimale. 
Transformă cu rapiditate din fracţii ordinare în fracţii zecimale. 

A.C.5 

Efectuează cu atenţie calcule simple pentru aflarea: lungimii, ariei, perimetrului, masei, 
volumului etc.. 
Utilizează corect fracţiile ordinare şi cele zecimale la calculul diferitelor corpuri şi mărimi 
geometrice.

Nr. 
A.C. UCF 3: ”Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.6 Identifică corect sarcinile de efectuat și cerințele legate de acestea. 
Clarifică eventualele neințelegeri cu persoanele competente. 

A.C.7 Planifică corect o activitate curentă în funcție de sarcinile de îndeplinit şi succesiunea 
fazelor de lucru. 

Nr. 
A.C. UCG 4: “Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control al calităţii” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.8 Identifică cu profesionalism, în funcție de specificul activității, normele de calitate și 
procedurile de asigurare a calității lucrărilor executate. 

A.C.9 
Verifică permanent rezultatele activităților desfășurate prin comparare cu cerințele 
proiectului.  

Depistează cu rapiditate deficienţele în vederea raportării. 

A.C.10 
Remediază prompt deficiențele constatate.  

Verifică cu atenție calitatea remedierilor efectuate. 

Completat de Doamna / Domnul 

în calitate de la 

asupra activităţii desfăşurate de d-na/d-ul 

RAPORT DIN PARTEA ALTOR PERSOANE 
(fişa pentru raportor) 

mailto:office@calificat.ro
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 FUNDATİA  PENTRU  FORMARE  PROFESİONALĂ Şİ ĨNVĂŢĂMÂNT PREUNİVERSİTAR – VİİTOR 
Centru de evaluare a competentelor profesionale 

    Sediu social Brasov , mun. Sacele, str. N.Iorga 65, ··· Secretariat:  Brasov, str. Branduselor nr. 74, birou 8 
  CIF: 17862612  ···  IBAN RO06 RNCB 0053 0486 0077 0001  ···  R.A.F. 8606/2005 

  tel: 0268331329 ··· fax: 0368816188  ··· e-mail: office@calificat.ro ··· www.calificat.ro

Calificarea: ZUGRAV, IPSOSAR, TAPETAR, VOPSITOR Page | 53 

Şcoala de Maiştri şi Tehnicieni F.P.I.P.     ···     Furnizor de formare profesională autorizat      ···    www.calificat.ro 

Nr. 
A.C. 

UCG 5: ”Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli, 
ipsosării, tapetării şi vopsitorii” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.11 

Cunoaște materialele de construcţii utilizate la lucrări de zugrăveli, ipsosări, tapetări și 
vopsitorii. 

Cunoaște reglementările interne, privind aprovizionarea şi gestionarea materialelor. 

Identifică corect materialele folosite la lucrările de zugrăveli, ipsosări, tapetări şi vopsitorii. 

Identifică cu rapiditate materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ. 

Nr. 
A.C. UCG 6: ”Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple şi mecanizate” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.12 Întreține uneltele simple și mecanizate în conformitate cu instrucțiunile de lucru. 

A.C.13 
Cunoaște regulile de protecție a muncii și PSI. 
Utilizează cu îndemânare sculele, uneltele și dispozitivele pentru curățarea suprafețelor 
suport. 

A.C.14 

Respectă riguros regulile de protecție a muncii și  PSI pe toată durata activităților de 
curățare a suprafețelor suport. 

Utilizează cu îndemânare aparatele mecanizate de vopsit. 

Nr. 
A.C. UCG 7: ”Respectarea NTSM şi PSI” Apreciere 

Da Nu Nu ştiu 

A.C.15 
Cunoaşte legislaţia muncii  privind NPM. 

Participă la instructajele de protecţia muncii. 

Aplică permanent NPM. 

A.C.16 
Participă la instructajele periodice şi aplicaţiile practice pe linie de PSI. 

Ştie să folosească echipamentele şi dotările de stingere a incendiilor. 

A.C.17 
Identifică rapid potenţialele pericole care pot să apară la locul de muncă. 

Cunoaşte caracteristicile fizico-chimice ale materialelor cu care lucrează. 

A.C.18 Verifică periodic starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi intervenţie specifice de la 
locul de muncă. 

A.C.19 
Cunoaşte procedurile de urgenţă şi de evacuare. 

Ştie să folosească  corect echipamentul de intervenţie conform normelor de protecţie şi 
igienă a muncii. 

Nr. 
A.C. 

UCG 8: ”Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii 
simple” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.20 

Cunoaşte modul de pregătire a suprafeţelor de lemn sau metal. 
Curăţă cu minuţiozitate praful şi molozul deschizând fisurile. 

Răzuieşte umflăturile sau alte denivelări ale suprafeţei suport, ori de cate ori este nevoie. 

Curăţă integral straturile vechi de finisaje şi scoate petele de pe suprafeţele suport. 

Scoate cu atenție cuiele pentru a nu deteriora suprafețele. 

A.C.21 

Chituieşte si netezeşte suprafeţele ce urmează a fi zugrăvite sau vopsite pentru a asigura 
planeitatea . 
Şlefuieşte suprafeţele chituite şi le desprăfuieşte, înaintea fiecărei operaţii. 

Utilizează cu îndemânare uneltele şi materialele specifice. 

A.C.22 
Curăță cu atenție suprafețele după fiecare operație de șlefuire. 

Efectuează în totalitate calitatea suprafeței pregătite. 

mailto:office@calificat.ro
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Nr. 
A.C. 

UCS 9: ”Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/vopsitorii de 
calitate superioară” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.23 

Îndepărtează straturile vechi şi şlefuieşte suprafeţele pereţilor/ tavanelor ori de câte ori 
este nevoie. 

   

Curăţă cu grijă tâmplăria, nealterând suportul.    

Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI în cazul lucrului cu flacără 
deschisă. 

   

A.C.24 
Execută lucrări de pregătire a suprafeţelor pentru vopsitorii de calitate superioară.    
Grunduieşte corect suprafeţele ce vor fi vopsite, folosind grundul adecvat tipului de 
vopsea. 

   

 
 

Nr. 
A.C. UCS 10: ”Prepararea soluţiilor simple de lucru” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.25 

Cunoaște modul de aplicare a soluţiilor pe suprafeţele suport pentru care au fost 
pregătite. 

   

Respectă în totalitate reţetele de preparare a soluţiilor simple.     

Prepara cu atenție soluţiile în ordinea de amestecare a materialelor componente și 
conform indicaţiilor proiectului. 

   

A.C.26 Verifică permanent calitatea soluţiilor cu instrumentele adecvate.    

A.C.27 Remediază corect soluţiile și compozițiile în conformitate cu reţetele de preparare.    

 
 

Nr. 
A.C. 

UCS 11: ”Aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea 
vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.28 Prepară pasta /gletul, conform indicaţiilor din reţetă.    
Folosește permanent reţetele specificate în instrucţiunile de preparare.    

A.C.29 

Execută cu îndemânare gletuirea pe suprafaţa pregătită a tencuielii.     
Asigură permanent uniformitatea gletului pe întreaga suprafaţă a stratului suport.    
Respectă cu strictețe grosimea de aşternere a stratului în vederea executării zugrăvelilor 
speciale. 

   

A.C.30 Execută cu profesionalism grunduirea, şpăcluirea şi amorsarea suprafeţelor în funcţie de 
tipul zugrăvelii de executat. 

   

A.C.31 
Pregăteşte atent tâmplăria prin chituire, şpăcluire, grunduire şi şlefuire pe toată suprafaţa 
de lucru. 

   

Execută vopsirea tâmplăriei pe toată suprafaţa de lucru.    

A.C.32 
Execută reparaţii la tâmplării în vederea vopsirii cu vopsele din polimeri sintetici.     
Aplică corect grundul incolor de îmbinare la corectarea defectelor identificate la 
elementele de tâmplărie. 

   

 
 

Nr. 
A.C. 

UCS 12: “”Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor 
speciale” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.33 Cunoaşte tehnici de creare a efectelor speciale pentru diferite stiluri arhitectonice.    

A.C.34 
Prepară corect materialele pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară și a 
vopsitoriilor cu efecte speciale. 

   

Utilizează cu atenție coloranţii, lacurile, vopselele şi diluanţii necesari.     

A.C.35 
Execută cu îndemânare lucrări de vopsitorii de calitate superioară cu efecte speciale.    

Foloseşte corect uneltele specifice executării efectelor speciale.    

A.C.36 Execută corect lucrări de vopsitorii corespunzătoare tipului de vopsea folosite.    

A.C.37 
Prepară operativ materialele pentru executarea zugrăvelilor speciale, respectând reţetele 
stabilite. 

   

Alege corect coloranţii şi diluanţii specifici lucrărilor de executat.    

A.C.38 Aplică zugrăveli decorative, în culori de apă la pereţi şi tavane prin tehnici adecvate 
procedeului ales. 

   

 
Nr. UCS 13: ”Executarea lucrărilor complexe de zugrăveli de calitate superioară şi Apreciere 
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A.C. vopsitorii obişnuite în ulei” Da Nu Nu ştiu 

A.C.39 
Prepară  corect soluţiile, vopselele şi culorile pentru executarea zugrăverilor de calitate 
superioară. 

   

Combină corect culorile.    

A.C.40 Pregătește cu atenţie suprafețele suport pentru zugrăveli simple.    
Grunduiește, curăţă de praf şi amorsează cu atenție suprafețele suport.    

A.C.41 
Pregătește cu atenţie suprafețele suport pentru zugrăveli simple.    

Grunduiește, curăţă de praf şi amorsează cu atenție suprafețele suport.    

A.C.42 Execută cu profesionalism vopsitorii obişnuite în ulei.    

A.C.43 
Execută cu seriozitate vopsitorii simple în ulei pe suprafeţe grunduite şi şlefuite.     
Aplică vopseaua  într-o singură culoare.    

 
 

Nr. 
A.C. UCS 14: ”Efectuarea lucrărilor de tapetării” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.44 
Curăţă pereţii prin îndepărtarea vechiului finisaj.    
Repară prin acoperire cu chit fisurile şi crăpăturile.    
Şlefuieşte cu atenție reparaţiile executate cu hârtie sticlată.    

A.C.45 

Execută corect izolarea /amorsarea cu grund de ulei a suprafeţelor ce urmează a fi 
tapetate. 

   

Aplică cu atenție straturile de căptuşire a pereţilor, după ungerea acestora cu pastă 
adezivă. 

   

A.C.46 
Aplică cu îndemânare tapetul, respectând regulile de aplicare succesivă şi presare 
uniformă pe toată suprafaţa tapetată.   

   

Îmbină  corect fâşiile de tapet.    

A.C.47 Verifică lipirea corectă a tapetului.    

Execută eventualele reparaţii la sfârşitul fiecărei lucrări.    
 
 
 

Nr. 
A.C. UCS 15: ”Efectuarea lucrărilor de ipsosării” 

Apreciere 
Da Nu Nu ştiu 

A.C.48 
Cunoaşte materialele necesare lucrărilor de ipsosării.     
Pregăteşte corect materialele folosite la lucrări de ipsosării conform documentaţiei tehnice 
de execuţie. 

   

A.C.49 
Pregăteşte suportul în vederea aplicării gletului de ipsos.    
Aplică gletul de ipsos, preparat conform reţetelor.    
Verifică permanent calitatea gletului aplicat în conformitate cu normativele în vigoare.    

A.C.50 
Realizează corect profiluri şi piese trase din ipsos.    
Verifică permanent calitatea profilurilor din ipsos şi a pieselor prefabricate.    

A.C.51 

Pregăteşte cu atenție suprafeţele pentru montarea pieselor 
prefabricate din ipsos. 

   

Montează corect piesele prefabricate din ipsos.    

Verifică permanent calitatea montării pieselor prefabricate din ipsos.    
 
 
 
 
 
 
 

                                       
     
                                                                                                             

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

Ştampila  (după caz)                                                             ___________________________________________      
        
                                                                                              ___________________________________________  
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