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Descrierea ocupaţiei 

Munca unui coşar este de a curăţa, inspecta, întretine si a repara cosurile, utilităţile de 

evacuare a fumului şi diferite echipamente de încalzire.Activitatea de coşerit are un 

caracter de prestări de servicii şi cuprinde atât lucrări obligatorii, ce se execută în mod 

planificat, la anumite intervale de timp stabilite, precum şi lucrări facultative, care se 

efectuează la cerererea beneficiarilor sau atunci cînd coşarul constată necesitatea 

executării acestora.Lucrările de coşerit se execută de către personal calificat * din cadrul 

întreprinderiilor sau secţiilor organizate în acest scop * . 

 Lucrările aferente activităţii de coşerit , se desfăşoară prin natura lor: 

 în interiorul clădirilor şi în aer liber ;  

 cu mijloace de muncă manuale;  

 cu scule şi echipament de protecţie corespunzătoare;  

 la temperatura mediului ambiant şi în condiţii de vreme schimbătoare;  

 la înălţime, în condiţii greu accesibile şi de risc;  

 la lumina zilei sau la lumina artificială corespunzătoare;  

 în condiţii de murdărie, cenuşă, funingine şi praf;  

 pe arii extinse ( zona de lucru - un sector dintr-un oraş, unul sau mai multe sate în 

mediul rural ).  

Coşarii sunt instruiţi pentru protecţia mediului şi tehnicii de igienă şi securitate a 

muncii.      Pentru reducerea timpului deplasărilor se recomandă să se asigure biciclete 

sau condiţii de utilizare a mijloacelor de transport în comun.Obligaţiile coşarului sunt 

următoarele: să curăţe coşurile si utilitatile de evacuare a fumului, coşurile industriale, 

cazanele de la centralele termice, cazanele industriale, cuptoarele precum si camerele de 

fum - să curăţe coşurile fabricilor, sa colecteze şi să deverseze funinginea - să cureţe 

incineratoare precum şi sistemele de evacuare ale acestora - să facă mici reparatii la 

echipamentele de încălzire, să înlăture defectele: sa înlocuiască anumite piese 

simple(accesorii) - să facă lucrări de căptuşire a căminelor cu cărămidă refractară - să 

facă inspecţii tehnice acolo unde se cer aprobări de funcţionare şi să facă inspecţii pentru 

prevenirea incendiilor. 

Dintre lucrările obligatorii fac parte:  

 Curăţarea coşurilor de toate tipurile şi a canalelor de fum;  

 Arderea coşurilor, burlanelor grătarelor;  

 Verificarea şi sondarea cu bilă metalică a coşurilor noi şi a celor reparate la 

clădirile inalte.  

 Dintre lucrările considerate facultative fac parte următoarele:  

 Desfundarea coşurilor;  

 Curăţarea sobelor de gătit, a sobelor de încălzit ( metalice sau din teracotă), a 

cuptoarelor, cazanelor, curăţarea burlanelor, scoaterea cuiburilor de păsări, 

precum şi alte lucrări efectuate la cerererea clienţilor.  
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 

 

 

 

COMPETENŢE NR. 

CRT. 

TITLUL UNITĂŢII 

 

 

FUNDAMENTALE 

1 Comunicare interactivă 

 

2 Lucrul în echipă 

 

GENERALE PE 

DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 

  

3 Organizarea activităţii proprii 

 

4 Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 

şi de PSI 

 

5. Asigurarea necesarului de materiale 

 

6. Întreţinerea sculelor şi echipamentelor de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SPECIFICE 

 

 

7 

  

Curăţarea coşurilor prin măturare, fără ardere  

8 Curăţarea coşurilor prin ardere 

 

9 Curăţarea coşurilor la clădiri înalte prin ardere 

 

10. Curăţarea cazanelor pentru foc 

 

11. Curăţarea cuptoarelor şi a sobelor de gătit sau încălzit 

 

12. Curăţarea burlanelor din tablă 

 

13. Scoaterea cuiburilor de păsări din coşuri 
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UNITATEA 1. 

COMUNICARE INTERACTIVĂ 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a comunica eficient cu clienţii, colegii 

şi superiorii în scopul realizării unor lucrări de calitate şi a crea un climat favorabil desfăşurării 

activităţii 

 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

 

 

CRITERII DE REALIZARE 

 

1. Citeşte si utilizează 

documente specifice 

ocupaţiei 

 

 

 

 

 

 1.1.Selectarea si citirea corectă a documentelor simple pe teme 

date din surse specializate; 

 1.2.Extragerea informaţiilor necesare pe un subiect dat cu 

seriozitate, de la persoanele abilitate; 

1.3.Sintetizarea informaţiilor obţinute dintr-un document de servici 

în corelaţie cu specificul activităţilor profesionale desfăşurate ; 

 1.4. Informaţiile sunt preluate cu atenţie, în funcţie de metoda de 

transmitere a acestora. 

2. Participă la discuţii pe 

un subiect de specialitate  

 

  2.1.Identificarea informaţiilor formulate de interlocutor în termeni 

de specialitate şi preluarea lor  corectă; 

 2.2.Pregătirea pentru participarea la o discuţie utilizând limbaj de 

specialitate corect, în funcţie de conţinutul mesajului transmis; 

 2.3.Construirea unei intervenţii simple într-o discuţie, utilizându-

se un limbaj civilizat, adaptat interlocutorului, într-o manieră 

coerentă ; 

2.4 Punctele de vedere proprii sunt susţinute cu argumente, pe baza 

experienţei şi a cunoştinţelor acumulate anterior ; 

2.5. Opiniile interlocutorilor sunt respectate şi ascultate cu atenţie, 

conţinutul acestora fiind analizat cu obiectivitate ; 

2.6.Punctul de vedere propriu este reconsiderat în mod raţional, 

atunci când este cazul, în corelaţie cu opiniile celorlalţi 

interlocutori ; 

2.7.Evaluarea propriei intervenţii prin raportare la subiectul dat se 

realizează clar şi la obiect, furnizându-se toate datele necesare, 

respectând şi opiniile interlocutorilor, evitându-se declanşarea unor 

conflicte. 

3. Elaborează o 

prezentare scurta pe un 

subiect dat 

 

3.1.Identificarea surselor adecvate şi relevante pentru selecţionarea 

informaţiilor necesare; 

3.2.Utilizarea corectă a  vocabularului de specialitate pentru 

prezentarea unui text pe un subiect dat , în funcţie de conţinutul 

mesajului transmis ; 

3.3.Expunerea clară şi succintă a subiectului dat in fata 

clientului(lor) /colegului(lor)    

3.4.Completarea / redactarea clară a documentelor simple de 

specialitate.  
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GAMA DE VARIABILE 

 

- normative de materiale ; 

- deviz / situaţie de lucrări / fişe de lucru ; 

- detalii , plan /schiţă de construcţie (a coşului ); 

- bonuri de materiale; 

- evidenţe primare / simple; 

- corespondenţă de specialitate; 

- manuale,  articole, reviste de specialitate, prospecte, indicaţii ale producătorilor de materiale ; 

- scule şi dispozitive ; 

- modalităţi de  transmitere a informaţiilor: în scris, verbal direct, prin telefon ; 

- activităţi profesionale desfăşurate: curăţirea coşurilor simple şi industriale prin măturare, 

curăţirea coşurilor simple şi industriale prin ardere, desfundarea coşurilor la clădirile inalte, 

curăţarea burlanelor şi a coşurilor la sobe , scoaterea cuiburilor de ciori ; 

- situaţii generatoare de conflicte: insuficienţa materialelor pentru lucrări, necesar de instrumente 

defectate sau uzate, situaţii de risc, accidente, evenimente neprevăzute ; 

- mesaje transmise: necesar de materiale şi unelte, raportări privind stadiul lucrărilor în execuţie, 

informări curente la solicitarea persoanelor abilitate, devize de lucrări ; 

- interlocutori: muncitori diverşi, alţi membri ai echipei, magazineri, tehnicieni, maiştri, ingineri, 

clienţi, etc. 

 

GHIDUL PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe necesare: 

- documentele de specialitate; 

- informaţiile necesare prezentării lucrării clientului; 

- surse de informare pentru activităţile specifice ; 

- vocabularul de specialitate; 

- specificul activităţilor de realizat; 

- metodele de comunicare folosite în activităţile productive ; 

- raporturile ierarhice şi funcţionale în activităţile productive ; 

- situaţiile impuse pentru raportarea informaţiilor ; 

- norme de comportament civilizat în societate ; 

 

La evaluare se va urmări: 

- capacitatea de comunicare în limbajul de specialitate pe diferite probleme profesionale; 

- discernământul în preluarea selectivă a informaţiilor privind activităţile specifice şi în 

clarificarea aspectelor insuficient înţelese; 

- exprimarea clară, corectă şi la obiect în construirea unei intervenţii pe o temă de 

specialitate ; 

- capacitatea de argumentare civilizată a propriilor puncte de vedere la explicarea 

situaţiilor/termenilor de specialitate clienţilor ; 

- modalitatea de adresare şi atitudinea pe parcursul derulării discuţiilor pe teme profesionale ; 

- discernământul în evaluarea propriilor opinii, în corelaţie cu ale celorlalţi interlocutori şi de 

reconsiderare a punctelor de vedere atunci când este cazul, ţinând seama de argumentele 

celorlalţi participanţi la discuţii; 

- calitatea documentelor completate/ redactate. 
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UNITATEA 2 

LUCRUL ÎN ECHIPĂ 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului de a lucra în echipă pentru 

realizarea unor servicii de calitate şi de a-şi manifesta spiritul de întrajutorare. 

 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

 

 

CRITERII DE REALIZARE 

 

1. Îşi precizează poziţia într-o 

echipă de lucru pe baza 

activităţilor desfăşurate 

 

1.1.Identificarea propriilor sarcini în cadrul  

activităţilor echipei cu atenţie, în corelaţie cu 

poziţia deţinută  şi cu tipul lucrării; 

1.2.Formularea de întrebări clare pentru 

clarificarea sarcinilor de lucru cu 

promptitudine, în scopul evitării unor 

eventuale neînţelegeri. 

1.3.Explicarea  relaţiei dintre sarcinile   proprii şi 

sarcinile celorlalţi membri ţinând seama de 

indicaţiile şefului direct. 

1.4.Termenele de realizare a sarcinilor individuale 

sunt identificate în timp util. 

2. Îşi asumă rolurile care îi revin în 

echipă 

 

2.1.Identificarea corectă a  poziţiei individuale faţă 

de ceilalţi membrii ai echipei respectând 

raporturile ierarhice şi funcţionale. 

2.2.Manifestarea  atitudinilor constructive privind 

îmbunătăţirea activităţii în cadrul echipei sunt 

formulate la obiect şi argumentate pertinent; 

2.3.Realizarea promptă a unor acţiuni iniţiate în 

grup de alţi membrii ai acestuia 

2.4.Asumarea responsabilă a rezultatelor de echipă 

în cazul unui succes dar şi al eşecului; 

2.5.Eventualele necorelări ale activităţii proprii cu 

activitatea celorlalţi membrii ai echipei sunt 

soluţionate în timp util. 

3. Colaborează cu membrii echipei 

pentru îndeplinirea sarcinilor 

 

3.1.Recunoaşterea în orice situaţie a competenţelor 

şi atribuţiilor  membrilor echipei; 

2.5.Lucrul în echipă se realizează prin colaborarea 

permanentă cu membrii acesteia; 

3.2. Realizarea propriilor sarcini prin corelare cu 

cele ale echipei; 

3.3.Manifestarea spiritului de întrajutorare 

2.4.Sprijinul specializat este acordat la cerere/ 

solicitat ori de câte ori este nevoie. 



Coşar – 13 unităţi 

Pag. 8 din 37 

 

GAMA DE VARIABILE 

 

- roluri în echipă : executant, coordonator, iniţiator, raportor; 

- atitudine : disponibilitate, implicare, interes, sprijin, incurajare ; 

- acţiuni : incadrarea în limitele de timp, respectarea planului, negocierea sarcinilor, 

alocarea şi corelarea sarcinilor in cadrul echipei. 

 

GHIDUL PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţe necesare: 

 

-structura echipei de lucru ; 

-sarcinile şi atribuţiile membrilor echipei ; 

-poziţia/rolul în echipă ; 

- tipuri de comunicări în echipă ; 

 

La evaluare se va urmări : 

 

-realizarea propriilor sarcini în cadrul echipei; 

-asumarea rezultatelor echipei; 

-respectarea ierahiei unei echipe de lucru; 

-atitudinea manifestată( colaborare, sprijin, disponibilitate, indisponibilitate, 

disciplina/indisciplină în respectare rolurilor în echipă, asumarea/neasumarea 

rezultatelor echipei); 

- respectarea/ nerespectarea modalităţilor de comunicare în cadrul echipei. 
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UNITATEA 3 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PROPRII 

 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a identifica corect situaţiile de lucru 

specifice ocupaţiei , a găsi şi aplica soluţii eficiente în timp util, bazate pe principiile ergonomiei 

locului de muncă şi de a aplica experienţa acumulată şi in alte situaţii de lucru similare. 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică particularităţile 

situaţiei de rezolvat 

1.1. Particularităţile lucrării sunt identificate cu atenţie, 

avându-se în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor; 

1.2. Timpul de lucru este stabilit corect funcţie de tipul 

lucrării de executat , de tehnica de lucru folosită şi de 

echipa de executanţi; 

1.3. Metoda de lucru este aleasă în corelaţie cu  specificul 

lucrării, timpul de lucru, tehnica existentă. 

2. Identifică mijloacele de muncă 

necesare 

 

2.1. Mijloacele de muncă necesare pentru lucrare sunt 

identificate pe baza fişelor tehnologice ale lucrărilor 

planificate. 

2.1. Materialele necesare sunt identificate în funcţie de tipul 

lucrării de executat şi de tehnica de lucru. 

2.2. Echipamentele de lucru  sunt identificate avându-se în 

vedere toate activităţile planificate pentru ziua de lucru/ 

lucrare.  

3.Aprovizionează locul de muncă 

cu mijloacele de muncă necesare 

3.1. Locul de muncă este aprovizionat cu materialele 

necesare, în funcţie de necesităţi, ritmic, fără 

aglomerarea zonei de lucru, respectându-se principiile 

ergonomiei; 

3.2.Aprovizionarea locului de muncă cu mijloacele de muncă 

necesare este realizată în conformitate cu prevederile 

fişei tehnologice, în funcţie de specificul acestuia; 

3.3.Starea sculelor, echipamentelor de lucru este verificată cu 

atenţie, inainte de inceperea lucrării. 

4. Realizează curăţenia după 

terminarea lucrării 

4.1.Curăţenia este realizată cu atenţie utilizându-se sculele şi 

uneltele adecvate deşeurilor şi specificului lucrării, în 

condiţii de igienă şi siguranţă în muncă;  

4.2.Curăţenia este asigurată cu seriozitate, prin aplicarea 

metodelor necesare în corelaţie cu tipul deşeurilor şi a 

locului de muncă. 

4.3. Degajarea deşeurilor din zona de lucru se realizează 

asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile; 

4.4. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor sunt depozitate în 

locurile special amenajate cu respectarea normelor de 

protecţie a mediului; 
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GAMA DE VARIABILE 

- tipuri de coşuri :coşuri simple, industriale, inalte, din cărămidă sau burlane ; 

- particularităţi :-   analiza situaţiei şi prezentarea planului de rezolvare ; 

- discutarea planului cu clientul ; 

- documente de analiza calitativă a lucrării ;  

- fise de lucru pentru lucrări ; 

- devize de lucrări ; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, configuraţie, poziţia fata de sol ; 

- mijloace de muncă: materiale specifice tipului de lucrare (de curăţare, de etanşeizare, de înlocuire 

a unor accesorii),  scule, unelte, dispozitive, etcechipamente ; 

- tipul lucrărilor de executat: analiza, curăţare, desfundare, refacere ; 

- starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, stare de curăţenie, stare de funcţionare 

etc 

- metode de curăţenie: degajarea de deşeuri şi materiale nefolosite, măturare, ştergere, spălare, 

depozitare în containere speciale, etc. 

- scule şi dispozitive pentru curăţenie: lopeţi, găleţi, roabe, mături, perii, dispozitive diverse, etc. 

 

GHIDUL PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe necesare : 

- Instrucţiuni de lucru specifice ocupaţiei; 

- Caracteristici ale situaţiilor de lucru specifice ocupaţiei ; 

- Vocabular de specialtate; 

- Soluţii de rezolvare a situaţilor de lucru; 

- tipuri de erori în executarea lucrărilor ; 

- noţiuni de ergonomie a muncii; 

- norme de calitate a lucrărilor ; 

- devize de lucrări; 

- metode de întocmire a unui plan de lucru ; 

- efectele asupra mediului ale curăţeniei la locul de muncă ; 

- efectele economice ale unei organizări/ neorganizări corespunzătoare a locului de muncă. 

La evaluare se va urmări: 

- capacitatea de identificare a unei situaţii de lucru după caracteristicile observate, în timp scurt, 

evidenţiindu-se aspectele relevante ; 

- Listarea/enumerarea completă a soluţiilor  de rezolvare eficientă şi în condiţii de calitate a 

lucrării; 

- Intocmirea unui plan de lucru complet şi coerent pentru realizarea lucrării ; 

- realizarea lucrărilor cu efort fizic minim în timp scurt; 

- corectitudinea în stabilirea materialelor sculelor, uneltelor, dispozitivelor şi echipamentelor 

necesare executării lucrării ; 

- ritmicitatea aprovizionării cu materiale şi scule/ echipamente pentru asigurarea desfăşurării  

lucrării în cel mai scurt timp; 

- alegerea metodelor optime pentru efectuarea curăţeniei la locul de muncă şi.degajarea 

spaţiului de deşeuri.   
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UNITATEA 4 

APLICAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a respecta toate normele de igienă, 

protecţie a muncii, protecţie împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului generale şi specifice 

ocupaţiei, de a realiza operaţii de calitate în condiţii de siguranţă 

 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

 

1.Numeşte factorii de risc şi bolile 

profesionale specifice ocupaţiei 

1.1.Enumerarea corectă şi completă a tuturor factorilor de 

risc în funcţie de specificul ocupaţiei; 

1.2.Asocierea responsabilă a factorilor de risc cu bolile 

profesionale în funcţie de specificul ocupaţiei; 

1.3. Identificarea factorilor de risc se realizează avându-se 

în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor. 

 

2. Aplică regulile de  igienă 

individuală a muncii şi protecţiei 

mediului 

 

2.1.Regulile de igienă individuală sunt aplicate în 

concordanţă cu particularităţile locului de muncă ; 

2.2.Folosirea eficientă a materialelor de igienă individuală 

la locul de muncă; 

2.3.Evaluarea riguroasă a consecinţelor nerespectării 

regulilor de igienă individuală la locul de muncă; 

2.4.Normele de protecţie a mediului la depozitarea 

deşeurilor şi a resturilor de materiale utilizate sunt 

însuşite cu responsabilitate şi aplicate pe tot parcursul 

executării lucrărilor; 

2.5.Normele de protecţie a mediului sunt aplicate corect, 

evitându-se distrugerea mediuluui şi afectarea 

populaţiei. 

3.  Aplică normele de securitate şi 

sănătate la locul de muncă, precum 

şi normele de prevenire şi stingere 

a incendiilor 

 

3.1.Prevederile legislative în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă sunt însuşite prin participarea la 

instructajele periodice, la testare psihologică şi 

controlul medical trimestrial; 

3.2.Normele de protecţie a muncii sunt aplicate 

permanent, cu multă responsabilitate,  pentru 

asigurarea securităţii proprii şi a celorlalţi participanţi 

la procesul de muncă pe  întreaga perioadă de 

derulare a activităţilor; 

3.3.Identificarea corectă şi respectarea  simbolurilor de 

avertizare a pericolelor la locul de muncă; 

3.4.Echipamentul de protecţie a muncii este întreţinut şi 

păstrat în conformitate cu procedura specifică locului 

de muncă; 

3.5.Normele de PSI sunt însuşite şi aplicate conform  

specificului locurilor în care se desfăşoară 

activităţile ; 



Coşar – 13 unităţi 

Pag. 12 din 37 

3.6.Pericolul de incendiu este sesizat cu promptitudine şi 

raportat de urgenţă persoanelor cu atribuţii în 

domeniul PSI ; 

3.7. Întreţinerea în stare de funcţionare a tututor 

mijloacelelor de PSI conform instrucţiunilor 

specifice . 

4. Acordă primul ajutor în caz de  

accident 

 

 

4.1.Recunoaşterea imediată a manifestărilor în caz de 

accident şi stabiliraea modalităţii de intervenţie;  

4.2.Utilizarea corectă şi eficientă a materialelor din trusa 

de prim ajutor; 

4.3.Aplicarea măsurilor de prim ajutor prin intervenţie 

promptă, cu luciditate şi stăpânire de sine ; 

4.4. Intervenţia este realizată cu multă atenţie, evitându-se 

agravarea situaţiei deja create şi accidentarea altor 

persoane ; 

4.5.Situaţiile de accidentare sunt anunţate  imediat 

persoanelor/ serviciilor cu atribuţii specifice, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 

GAMA DE VARIABILE 

 

- instructaje periodice : lunare , la schimbarea locului de muncă, la schimbarea legislaţiei ; 

- echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie, aparate de protecţie 

respiratorie filtrante împotriva funinginii, mănuşi diverse, pantofi, bocanci şi cizme de 

protecţie, jachete, dispozitive de protecţie împotriva căderii de la înălţime, centuri de 

susţinere şi siguranţă etc ; 

- persoane abilitate: şef de lucrări, maistru, şef de echipă, responsabili SSM, PSI şi de 

mediu, medici, pompieri, salvatori la locul de muncă etc ; 

- servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, securitate civilă etc ; 

- norme de protecţie : la utilizarea uneltelor , la escaladarea clădirilor şi coşurilor , împotriva 

incendiilor datorate deşeurilor rezultate în urma arderii, a instalaţilor electrice, a 

neglijenţei în timpul lucrului; 

- norme de protecţie a mediului la depozitarea deşeurilor rezultate în urma operaţiilor de 

curăţare ; 

- riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere  de obiecte şi materiale de la înălţime, 

proiectare de particule în special în ochi, risc de cădere de la înălţime, risc de alunecare ; 

- boli profesionale : intoxicări, alergii, fracturi ale sistemului osos, boli cronice ale 

aparatului respirator ; 

- particularităţile locului de muncă: în spaţii deschise (exterioare) expuse condiţiilor 

meteorologice schimbătoare,  în interiorul cazanelor coşurilor(spaţii strâmte), necesitatea 

lucrului la înălţime ; 

- trusa de prim ajutor ; 

- măsuri de prim ajutor. 
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GHIDUL PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţe necesare ; 

- norme de protecţia muncii generale ; 

- norme de protecţie la utilizarea uneltelor ; 

- norme de protecţie la escaladarea clădirilor şi coşurilor ; 

- norme de protecţie împotriva incendiilor datorate deşeurilor rezultate în urma arderii, a 

instalaţilor electrice, a neglijenţei în timpul lucrului ; 

- norme de protecţie a mediului la depozitarea deşeurilor rezultate în urma operaţiilor de 

curăţare ; 

- factori de risc/ boli profesionale : intoxicări, alergii, fracturi ale sistemului osos, boli 

cronice ale aparatului respirator ; 

- trusa de prim ajutor – componenţă, utilizare ; 

- măsuri de prim ajutor; 

- echipamente de protecţie şi de lucru. 

 

La evaluare se va urmări: 

- capacitatea de aplicare a normelor de protecţie la folosirea uneltelor şi la escaladarea 

clădirilor 

- capacitatea de aplicare a normelor de protecţie a mediului şi evaluarea implicaţiilor 

nerespectării lor 

- operativitatea şi corectitudinea în aplicarea de măsuri de prim ajutor 

- evaluarea completă a implicaţiilor nerespectării aplicării normelor de protecţie 

- responsabilitatea în întreţinerea şi păstrarea echipamentului individual de protecţie a 

muncii şi în utilizarea acestuia în scopul pentru care a fost acordat; 

- utilizarea corecta a trusei de prim ajutor pentru cazuri specifice. 
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UNITATEA 6 

 

ASIGURAREA NECESARULUI DE MATERIALE 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a identifica şi selecta materialele 

necesare fiecărei operaţii, de a realiza amestecuri de materiale atunci când se cere şi de a le utiliza 

corect şi economic. 

 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

 

1. Identifică materiale de bază 

 

 

 

 

 

1.1.Materialele sunt identificate corect în funcţie de tipul 

lucrării de executat ; 

1.2.Materialele sunt identificate pe baza reţetelor de 

preparare a amestecurilor necesare etanşeizării, 

refacerii sau lipirii ; 

1.3. Materialele sunt identificate urmărindu-se îndeplinirea 

cerinţelor de calitate ale lucrărilor şi respectarea 

caracteristicilor tehnice necesare. 

2. Dozează părţile componente ale 

amestecurilor de materiale 

2.1.Dozarea este realizată cu responsabilitate, după sortarea 

prealabilă a materialelor; 

2.2.Părţile componente ale amestecurilor sunt dozate 

conform reţetelor de preparare, în funcţie de tipul 

coşului şi de lucrarea executată; 

2.3. Componentele sunt dozate prin aplicarea metodelor 

corespunzătoare; 

2.4.Citirea etichetelor şi interpretarea semnelor 

convenţionale este făcută corect şi înaintea realizării 

amestecului. 

 

3.Evaluează calitatea lucrării 

privind  materiale de bază utilizate 

3.1.Respectarea condiţiilor de calitate privind etanşeitatea 

şi aspectul coşurilor; 

3.2.Folosirea eficientă şi economică a materialelor, 

specifice lucrării; 

 3.3.Locul de muncă este aprovizionat cu materialele 

necesare, ritmic, în funcţie de necesităţi. 
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GAMA DE VARIABILE 

 

- părţile componente ale amestecurilor: materiale de bază, lianţi, apă,  etc ; 

- cerinţe de calitate ale materialelor pentru fiecare tip de lucrare :corespondenţa cu tipul de 

material din care este realizat coşul, absenţa corpurilor străine, starea de prezentare ; 

- materiale pentru curăţirea coşurilor din cărămidă ; 

- materiale pentru curăţirea coşurilor din metal ; 

- materiale de izolare : plăci de ceramică, vată de sticlă, azbest ; 

- materiale de etanşeizare : cărămidă, lut, spumă, chit, ciment, mortar, nisip, etc ; 

- materiale pentru igienizarea locului de muncă : detergenţi, apă, săpun ; 

- cerinţe de calitate privind dozarea amestecurilor de materiale ; 

- dozare : prin cântărire, prin volumare, prin proporţionare ; 

- cerinţe de calitate ale amestecurilor : întărire rapidă, consistenţă, omogenitate,  rezistenţă. 

 

 

 

GHIDUL PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţele necesare sunt: 

 

- Tipuri de materiale folosite pentru lucrări de curăţare : clasificare, caracteristici, 

destinaţii ; 

- Tipuri de materiale folosite pentru lucrări de izolare, etanşare : clasificare, caracteristici, 

destinaţii ; 

- Normative de materiale pentru lucrări ; 

- Metode de realizare a amestecurilor de materiale ; 

- Reguli de igienă şi protecţie la utilizarea materialelor ; 

- Simboluri utilizare în ambalarea şi etichetarea materialelor. 

 

La evaluare se urmăreşte : 

 

- capacitatea de identificare şi selectare a materialelor specifice pentru realizarea diferitelor 

emestecuri; 

- realizarea amestecului pentru o anume lucrare în condiţiile asigurărării calităţii acestuia; 

- folosirea eficientă a materialelor şi încadrarea în timp; 

- capacitatea de verificarev a lucrării şi aprecierea ei calitativă; 

- aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii la manipularea materialelor utilizate 

pentru realizarea lucrării ; 
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UNITATEA 6 

 

ÎNTRETINEREA STARII DE FUNCTIONARE A 

ECHIPAMENTELOR DE LUCRU 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului privind verificarea periodică a stării de 

funcţionare a uneltelor şi echipamentelor de lucru, aplicarea procedurilor de întreţinere pentru 

asigurarea duratei de viaţă normale a acestora şi informarea promptă asupra defecţiunilor 

sesizate, pentru asigurarea securităţii în muncă , a continuităţii activităţilor şi a măririi 

productivităţii. 

 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

 

1. Verifică starea echipamentelor de 

lucru 

1.1.Echipamentele de lucru sunt verificate cu atenţie din 

punct de vedere al integrităţii şi gradului de uzură ; 

1.2.Echipamentele sunt selecţionate cu discernământ în 

vederea înlocuirii/reparării acestora de către 

personalul abilitat ; 

1.3.Starea echipamentelor de lucru este verificată 

permanent, cu responsabilitate, pentru menţinerea 

siguranţei în utilizarea acestora pe parcursul 

executării lucrărilor. 

 

2. Aplică procedurile de întreţinere 

a echipamentelor de lucru 

2.1.Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de 

siguranţă şi de protecţie a mediului, în locuri special 

amenajate; 

2.2.Procedurile de întreţinere sunt aplicate cu 

responsabilitate şi atenţie, periodic, pentru 

menţinerea duratei normale de lucru a 

echipamentelor; 

2.3.Procedurile de întreţinere sunt aplicate în funcţie de 

tipul sculelor, uneltelor şi echipamentelor  în 

conformitate cu indicaţiile producătorilor; 

2.4.Caracteristicile  tehnice ale echipamentului de lucru 

sunt respectate consecvent, în mod adecvat. 

 

3. Informează asupra deteriorării / 

defectării echipamentelor de lucru 

3.1.Informarea se realizează cu promptitudine pentru 

asigurarea continuităţii procesului de muncă; 

3.2.Informarea asupra defectării sculelor, uneltelor 

dispozitivelor şi utilajelor se realizează conform 

reglementărilor interne de la locul de muncă; 

3.3.Informarea privind starea echipamentelor de lucru 

este clară, corectă şi la obiect. 
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GAMA DE VARIABILE 

 

- echipamente de lucru: - unelte de izolat şi etanşeizat: mistrie, cancioc, ciocan,  

bidinea, găleţi, ciocan de lipit, roabă;  

- unelte de curăţare : perii de diferite dimensiuni, pensule, mătura de nuiele, fierul 

de umăr,spirling ; 

- instrumente de ardere a grătarelor : lampa de gaz, arzator , butelie ; 

- scule şi dispozitive pentru curăţenie la locul de muncă: lopeţi, găleţi, roabe, 

mături, perii de sârmă, dispozitive diverse etc; 

- echipamente pentru escaladarea coşurilor: scări, frânghii, schele uşoare, etc. 

- personalul abilitat: şef de echipă, maistru, inginer, director, responcabil cu 

protecţia muncii ş PSI, etc. 

- starea uneltelor şi echipamentelor: număr necesar, integritate, grad de uzură, 

diverse defecte constatate etc. 

- proceduri de întreţinere: curăţare uscată (scuturare), spălare, frecare cu peria, 

ascuţire, reparare mânere, înlocuire elemente componente, etc. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţe necesare: 

- scule, unelte şi echipamente folosite în lucrările de curăţire a coşurilor : clasificare, 

elemente componente, destinaţie, condiţii de utilizare corectă ; 

- proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi utilajelor specifice; 

- prevederile documentaţiei tehnice cu privire la întreţinerea sculelor, uneltelor şi 

utilajelor, durata de utilizare în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

 

La evaluare se va urmări: 

- responsabilitatea în verificarea integrităţii şi gradului de uzură al sculelor, uneltelor 

şi echipamentelor; 

- discernământul în selecţionarea sculelor, uneltelor şi utilajelor  defecte sau uzate în 

vederea înlocuirii/ reparării acestora; 

- atenţia şi corectitudinea în aplicarea procedurilor de întreţinere în corelaţie cu tipul 

sculelor, uneltelor şi echipamentelor; 

- spiritul de observaţie în citirea şi interpretarea indicaţiilor producătorilor privind 

modul de utilizare şi întreţinere a sculelor  şi echipamentelor; 

- capacitatea de informare clară, corectă şi la obiect privind starea sculelor, uneltelor 

şi utilajelor. 
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UNITATEA 7 

CURAŢAREA COŞURILOR PRIN MĂTURARE, FĂRĂ ARDERE 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a stabili tipul  lucrării, a realiza 

devizul de lucrări şi materiale, a curăţa de fum sau de ocnă de funingine coşurile obişnuite 

sau industriale, precum şi canalele de fum ale coşurilor industriale prin măturare , de a 

intocmi lista de lucrări după recepţia acesteia şi de a preda lucrarea către beneficiar . 

 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Stabileşte tipul de lucrare 1.1 .Stabilirea tipului de lucrare în funcţie de gradul de 

uzură a componentelor coşului; 

1.2 .Tipul de lucrare este ales cu discernământ în funcţie de 

tipul coşului; 

1.3 . Stabilirea lucrării se face după discuţia cu beneficiarul; 

1.4 . Lucrarea se stabileşte în funcţie de modul de acces la 

coş; 

1.5 .Lucrarea este aleasă conform cu documentaţia tehnică 

a coşului; 

1.6.Caracteristicile tehnice ale elementelor constructive sunt 

identificate cu atenţie, în vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Pregăteşte operaţia de 

curăţare a coşului  

2.1.Evaluarea  focarelor, uşiţelor de la coşuri şi a tuturor 

accesoriilor legate de asigurarea unui tiraj 

corespunzător ; 

2.2.Verificarea cu exactitate  a canalelor de fum ale 

coşurilor industriale; 

2.3.Verificarea cu exactitate  în exterior a ocnei coşului; 

2.4..Închiderea perfectă a şuberului, deschiderea 

/ demontarea capacelor canalului de fum în funcţie de 

necesităţi şi de gradul de uzură;  

2.5.Închiderea perfectă a şuberului, deschiderea 

/ demontarea uşii în funcţie de necesităţi şi de gradul de 

uzură;  

2.6.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect întocmit şi 

numai după avizul clientului. 

3. Execută lucrarea de 

curăţare a coşurilor 

 3.1.Accesul la coşul de fum se face în condiţii de siguranţă; 

 3.2.Ehipamentele şi îmbrăcămintea de protecţie utilizată 

este cea adecvată ; 

3.3.Folosirea eficientă a uneltelor şi sculelor specifice 

fiecărei lucrări; 

3.4.Respectarea tehnologiei de lucru pe fiecare operaţie  de 

curăţire în conformitate cu documentaţia tehnică; 

3.5.Cantitate minimă de funingine sau ocnă de funingine pe 

interiorul coşului; 

3.6.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform normelor 

de timp şi normelor de calitate ; 
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4. Evacuează reziduurile 4.1.Funinginea rezultată în urma curăţirii coşului este 

măturată , evacuată şi transportată conform normelor de 

protecţie a mediului; 

4.2.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru. 

4.3.Materialele rezultate din demontarea coşurilor sunt 

sortate cu atenţie pe categorii distincte, în funcţie de 

tipul acestora ; 

4.4.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de 

muncă ; 

5. Repune în funcţiune 

coşul 

(Remontează  accesoriile) 

5.1.Remontarea uşiţelor şi a altor accesorii la coşuri 

respectând poziţia, dimensiunea şi tipul acestora; 

5.2.Capacele canalului sunt complet închise/ montate 

(inlocuite) folosind materiale adecvate dimensiunilor şi 

formei ; 

5.3.Închiderea uşii se face numai după deschiderea 

şuberului; 

5.4.Montarea se realizează asigurând condiţiile de lucru şi 

de securitate necesare. 

6. Verifică tirajul coşului 6.1.Aprinderea focului în condiţii de siguranţă conform 

tipului de combustibil şi a tehnologiei existente; 

6.2.Corectitudinea interpretării modului de ardere(debit de 

aer) şi a curenţilor de aer în stabilirea tirajului; 

6.2.Rigurozitatea în controlul fiecărui punct privind 

etanşeitatea sau înfundarea coşului; 

6.3.Defectele sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea 

cauzelor care le generează. 

7.Predarea lucrării către 

beneficiar 

7.1.Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia lucrării 

prin prezentarea documentaţiei tehnice şi a normativelor 

de materiale şi de muncă; 

7.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, prin 

descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi identificarea 

materialelor utilizate ; 

7.3.Situaţie de lucrări corectă şi completă negociată si 

avizată de beneficiar şi de şeful direct. 

 

GAMA DE VARIABILE 

- tip de lucrare: numai de curăţare, de curăţare cu înlocuirea unor accesorii,de   

curăţat ocnă de funingine; 

- tipuri de coşuri - coşuri industriale simple ; 

- coşuri obişnuite la clădiri cu un singur nivel ; 

- coşuri obişnuite la clădiri cu două sau mai multe nivele ; 

- coşuri industriale cu canale de fum ; 
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- Unelte şi scule : perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, mături, pensule, 

roabe, lopeţi, găleţi, etc ; 

- deşeuri rezultate : funingine,  ocnă de funingine la coşuri industriale, resturi de 

cărămizi, plăci ceramice , resturi de zidărie, materiale folosite la lucrările 

specifice, accesorii defecte, uzate ; 

- accesorii : uşiţe de acces, şubere, capace ;  

- acces în condiţii de siguranţă : stare de sănătate foarte bună, condiţie fizică foarte 

bună, tensiune arterială constantă, fără rău de lucru la înălţime ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de coşuri : clasificare, construcţie, mod de utilizare, mod de întreţinere, 

accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode şi tehnici de eliminare a funinginii şi a ocnei de funingine de pe pereţii 

coşurilor fără ardere ; 

- materiale utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor fără ardere ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor fără ardere ; 

- norme specifice de verificare a tirajului coşului de fum ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

La evaluare se urmăreşte : 

- corectitudinea stabilirii lucrării în urma evaluarii situaţiei iniţiale ; 

- corelaţia lucrărilor stabilite cu documentaţia tehnică şi cu posibilităţile de execuţie 

ale acestora ; 

- responsabilitatea şi capacitatea de pregătire a operaţiilor de curăţire ; 

- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor de 

curăţare, demontare/ montare/ înlocuire; 

- modul în care se execută verificarea calităţii lucrărilor de curăţare; 

- operativitatea cu care sunt depistate defectele de execuţie a lucrărilor curăţare sau 

de etanşeizare; 

- corectitudinea verificării tirajului coşului de fum; 

- promptitudinea cu care sunt remediate defectele sesizate de către client; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma demolărilor şi de depozitare în 

locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului funinginii sau a ocnei de funingine, cu 

mijloacele specifice existente la locul de muncă, spre locuri special amenajate fără a 

polua mediul ambiant. 
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UNITATEA 8 

CURĂŢAREA COŞURILOR, BURLANELOR ŞI GRĂTARELOR 

PRIN ARDERE 
DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a evalua gradul de uzura a 

coşurilor, burlanelor şi a grătarelor, a curăţa coşurile prin ardere controlată pentru eliminarea 

funinginii , de a evalua calitatea lucrării efectuate şi de a preda lucrarea clientului. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Evaluează gradul de 

uzură a coşurilor, 

grătarelor sau 

burlanelor 

1.1.Evaluarea riguroasă a focarelor, uşiţelor la coşuri, a gradului 

de uzură a burlanelor şi a tuturor accesoriilor legate de 

asigurarea unui tiraj corespunzător ; 

1.2.Stabilirea tipului de lucrare în funcţie de gradul de uzură a 

componentelor coşului; 

1.3.Caracteristicile tehnice ale elementelor constructive sunt 

identificate cu atenţie, în vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Pregăteşte operaţia de 

ardere controlată 

2.1.Închiderea perfectă a şuberului deschiderea /  demontatarea 

uşii în funcţie de necesităţi şi de gradul de uzură; 

2.2.Pregătirea cu simţ de răspundere a instalaţiei de ardere 

controlată;  

2.3.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect întocmit şi 

numai după avizul clientului  

2.4.Eliminarea în totalitate a surselor de incendiu şi verificarea 

instalaţiilor de stingere a incendiilor; 

3. Execută operaţia de 

ardere controlată 

3.1.Accesul la coşul de fum se face în condiţii de siguranţă; 

 3.2.Ehipamentele şi îmbrăcămintea de protecţie este cea 

adecvată ; 

3.3.Folosirea eficientă a uneltelor, instalaţiilor şi sculelor 

specifice fiecărei lucrări; 

3.4.Respectarea tehnologiei de lucru  la arderea controlată a 

coşurilor ; 

3.5.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform normelor de 

timp şi normelor de calitate ; 

3.6.Arderea controlată a pereţilor coşului şi evacuarea jarului cu 

respectarea Normelor de PSI, fără accidente de muncă; 

4. Readuce coşul în stare 

de funcţionare 

4.1.Remontarea uşiţelor şi a altor accesorii la coşuri respectând 

poziţia, dimensiunea şi tipul acestora; 

4.2.Etanşarea burlanelor folosind materiale adecvate 

dimensiunilor şi formei ; 

4.3.Remontarea grătarelor curate respectând poziţia, lor iniţială; 

4.4.Montarea se realizează asigurând condiţiile de lucru şi de 

securitate necesare. 

5. Predarea lucrării 

către beneficiar 

5.1. Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia lucrării 

prin prezentarea documentaţiei tehnice şi a normativelor de 

materiale şi de timp; 

5.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, prin 
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descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi identificarea 

materialelor utilizate ; 

5.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată si avizată 

de beneficiar şi de şeful direct. 

GAMA DE VARIABILE 

- tiuri de coşuri : căptuşite cu materiale ceramice rezistente la temperaturi inalte, cu 

burlane, cu grătare, cu elemente metalice; 

- tip de lucrare: numai de curăţare prin ardere controlată, de curăţare cu înlocuirea 

unor accesorii uzate; 

- unelte şi echipamente :lampa de ars, butelia, arzător, fierul de umăr, roabe, lopeţi, 

polonice, etc ; 

- deşeuri rezultate : jar, resturi de plăci ceramice , materiale folosite la lucrările 

specifice de etanşare, accesorii defecte, uzate ; 

- accesorii : uşiţe de acces, şubere, capace, burlane, grătare ; 

- acces în condiţii de siguranţă : stare de sănătate foarte bună, condiţie fizică foarte 

bună, rezistenţă la temperaturi inalte. 

- norme generale şi specifice de PSI. 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de coşuri care se pot curăţa prin ardere : clasificare, construcţie, mod de 

utilizare, mod de întreţinere, accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode şi tehnici de ardere a coşurilor  ; 

- materiale utilizate la operaţii de etanşeizare a coşurilor după ardere ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor prin  ardere ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de PSI specifice lucrărilor de curăţare a 

coşurilor prin ardere ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

La evaluare se urmăreşte : 

- corectitudinea stabilirii gradului de uzură a elementelor componente a coşului ; 

- corelaţia tehnologiei de execuţie stabilită cu documentaţia tehnică şi cu posibilităţile 

de execuţie ale acesteia ; 

- responsabilitatea şi capacitatea de pregătire a operaţiilor de curăţire şi de eliminare 

a surselor de incendiu; 

- atenţia cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor de ardere 

controlată, demontare/ montare/ înlocuire; 

- precizia la verificarea calităţii lucrărilor de curăţare prin ardere controlată; 

- operativitatea cu care sunt depistate defectele de execuţie a lucrărilor curăţare prin 

ardere controlata sau de etanşeizare; 

- promptitudinea cu care sunt remediate defectele sesizate de către client; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma demontărilor / înlocuirii 

accesoriilor şi de depozitare în locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului jarului, cu mijloacele specifice existente la 

locul de muncă, spre locuri special amenajate fără a provoca incendii sau a polua mediul 

ambiant. 
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UNITATEA 9 

CURĂŢAREA COŞURILOR LA CLĂDIRI ÎNALTE 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a verifica tirajul coşurilor de 

fum la clădirile noi şau reamenajate înalte, a  evalua lucrarea şi a realiza devizul lucrării,  a 

desfunda sau curăţa coşurile , a etanşeiza coşurile şi a preda lucrarea clientului. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Verifică tirajul la coşul de 

curăţat 

1.1.Corectitudinea interpretării modului de ardere 

(debit de aer) şi a curenţilor de aer în stabilirea 

tirajului; 

1.2.Urcarea pe coş pentru evaluarea lucrării în condiţii 

de siguranţă; 

1.3.Corectitudinea stabilirii poziţiei obstacolului pe 

înălţimea coşului; 

1.4.Precizia dovedită în sondarea coşului cu bila de 

plumb; 

2. Pregăteşte operaţia de 

curăţare a coşului  

2.1.Evaluarea  focarelor, uşiţelor la coşuri şi a tuturor 

accesoriilor legate de asigurarea unui tiraj 

corespunzător ; 

2.2.Montarea unor schele simple sau scări,  pentru 

acces la coşul de fum la diferite etaje; 

2.3.Pregătirea materialelor necesare şi transportul lor 

cât mai aproape de zona de lucru, pentru a evita 

efort fizic suplimentar; 

2.4.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect 

întocmit şi numai după avizul clientului . 

3. Desfundă coşurile   3.1.Urcarea pe coş la diferite etaje în condiţii de 

siguranţă; 

 3.2.Executarea cu precizie a uneia sau mai multor 

găuri în pereţii coşului ; 

 3.3.Curăţarea eficientă de  funingine şi deşeuri prin 

fiecare gaură din coş; 

 3.4.Depozitarea deşeurilor în găleţi sau containere 

bine fixate, pentru a nu provoca accidente sau 

poluarea mediului. 

4. Evacuează reziduurile 4.1.Funinginea rezultată în urma curăţirii coşului este  

evacuată şi transportată conform normelor de 

protecţie a mediului; 

4.2.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru. 

4.3.Materialele rezultate din demontarea accesoriilor 

coşurilor sunt sortate cu atenţie pe categorii 

distincte, în funcţie de tipul acestora ; 

4.3.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de 

muncă ; 
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5. Etanşeizează coşul  5.1.Zidirea găurilor cu materiale selectate 

corespunzător ; 

5.2.Montarea / înlocuirea accesoriilor uzate în poziţia 

corectă şi etanş; 

5.3.Finisarea coşului folosind materiale adecvate; 

5.4.Evaluează calitatea lucrării prin verificarea cu 

multă atenţie a tirajului coşului. 

6. Predarea lucrării către 

beneficiar 

6.1.Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia 

lucrării prin prezentarea documentaţiei tehnice şi a 

normativelor de materiale şi de timp; 

6.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, 

prin descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi 

identificarea materialelor utilizate ; 

6.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată si 

avizată de beneficiar şi de şeful direct. 

GAMA DE VARIABILE 

- tip de lucrare: de sondare cu bila, numai de curăţare, de curăţare cu înlocuirea 

unor accesorii; 

-  tipuri de coşuri :  -  coşuri obişnuite la clădiri cu mai multe nivele ; 

- coşuri cu coloane de fum pe toată înălţimea coşului la 

clădiri cu mai multe  etaje; 

- unelte şi scule : bila de plumb, perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, 

spirling, sârmă oţelită, mături, pensule, spaclu, roabe, lopeţi, găleţi, etc. 

- deşeuri rezultate : funingine,   resturi de cărămizi, plăci ceramice , resturi de 

zidărie, materiale folosite la lucrările specifice, accesorii defecte, uzate ; 

- accesorii :focare, uşiţe de acces, şubere, capace ; 

- acces în condiţii de siguranţă : stare de sănătate foarte bună, condiţie fizică foarte 

bună, tensiune arterială constantă, fără rău de lucru la înălţime ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de coşuri la clădirile inalte: clasificare, construcţie, mod de utilizare, mod de 

întreţinere, accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode de utilizare a bilei de plumb pentru sondarea coşurilor ; 

- metode de practicare a orificiilor în pereţii coşului ; 

- metode şi tehnici de curăţare a  funinginii şi deşeurilor de pe pereţii coşurilor inalte 

prin orificiile practicate ; 

- materiale utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor inalte ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor de zidire a 

orificiilor şi de finisare a coşului ; 

- norme specifice de verificare a tirajului coşului de fum ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii. 
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La evaluare se urmăreşte : 

- corectitudinea stabilirii poziţiei obturării coşului în urma sondării cu bila ; 

- corelaţia lucrărilor stabilite cu documentaţia tehnică şi cu posibilităţile de execuţie 

ale acestora; 

- responsabilitatea în realizarea operaţiilor de pregătire a  curăţirii ; 

- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor de 

curăţare, demontare/ montare/ înlocuire, zidire; 

- modul în care se execută verificarea calităţii lucrărilor de curăţare; 

- operativitatea cu care sunt depistate defectele de execuţie a lucrărilor curăţare sau 

de etanşeizare; 

- aspectul coşului de fum după curăţare şi etanşeizare ; 

- corectitudinea verificării tirajului coşului de fum; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma practicării orificilor şi de 

depozitare în locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului funinginii cu mijloacele specifice existente 

la locul de muncă, spre locuri special amenajate fără a polua mediul ambiant. 
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UNITATEA 10 

CURĂŢAREA CAZANELOR PENTRU FOC 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a evalua lucrarea şi a realiza 

devizul lucrării, a curăţa cazanele pentru foc, a inlocui elementele uzate, a evacua deşeurile 

rezultate şi a preda lucrarea clientului. 

 

Elemente de competenţă 

 
Criterii de realizare 

1. Evaluează gradul de uzură al 

cazanului 

1.1.Evaluarea riguroasă a focarelor, uşiţelor la 

cazane, a gradului de uzură a burlanelor şi a 

schimbătoarelor de căldură  legate de asigurarea 

unui tiraj corespunzător ; 

1.2.Stabilirea corectă a tipului de lucrare în funcţie 

de gradul de uzură a componentelor cazanului; 

1.3.Caracteristicile tehnice ale elementelor 

constructive sunt identificate cu atenţie, în 

vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Pregăteşte cazanul pentru 

operaţia de curăţare  

( Demontează accesoriile ) 

2.1.Demontarea focarelor, a uşilor de acces în 

funcţie de necesităţi în condiţii de siguranţă;  

2.2.Cazan verificat riguros pe exterior şi pe interior 

şi depistarea tuturor defectelor; 

2.3.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect 

întocmit şi numai după avizul clientului. 

3. Execută lucrarea de curăţare a 

cazanului 

 3.1.Curăţarea cazanului se face cu mare atenţie în 

zona schimbătoarelor de căldură; 

3.2.Ehipamentul şi îmbrăcămintea de protecţie este 

cea adecvată ; 

3.3.Folosirea eficientă a uneltelor şi sculelor 

specifice fiecărei lucrări; 

3.4.Respectarea tehnologiei de lucru  la curăţarea 

cazanelor pentru foc ; 

3.5.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform 

normelor de timp şi normelor de calitate ; 

4. Evacuează reziduurile 4.1.Funinginea rezultată în urma curăţirii cazanului 

este măturată , evacuată şi transportată conform 

normelor de protecţie a mediului; 

4.2.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru; 

4.3.Materialele rezultate din demontarea coşurilor 

sunt sortate cu atenţie pe categorii distincte, în 

funcţie de tipul acestora ; 

4.3.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de 

muncă ; 
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5. Remontează accesoriile în 

vederea etanşării cazanului 

5.1.Cazan cu suprafeţe de schimb de căldură 

curăţate, montate corect şi în timp scurt; 

5.2.Închiderea / montarea capacelor folosind 

materiale adecvate dimensiunilor ,  formei şi 

materialelor din care sunt confecţionate; 

5.3.Montarea / înlocuirea garniturilor; respectând 

poziţia, lor iniţială pentru a se asigura 

etanşeizarea; 

5.4.Montarea se realizează asigurând condiţiile de 

lucru şi de securitate necesare. 

 

6. Verifică tirajul cazanului 6.1.Aprinderea focului în condiţii de siguranţă 

conform tipului de combustibil şi a tehnologiei 

existente; 

6.2.Rigurozitatea în controlul fiecărui punct privind 

etanşeitatea cazanului; 

6.3.Defectele sunt eliminate prin depistarea şi 

înlăturarea cauzelor care le generează. 

 

7. Predarea lucrării către 

beneficiar 

7.1. Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia 

lucrării prin prezentarea documentaţiei tehnice 

şi a normativelor de materiale şi de muncă; 

7.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, 

prin descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi 

identificarea materialelor utilizate ; 

7.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată 

si avizată de beneficiar şi de şeful direct. 

 

 

GAMA DE VARIABILE 

 

- tipuri de cazane-cazane metalice de diferite dimensiuni şi capacităţi, cazane cu 

lemne, cu cărbune, cu combustibil lichid ; 

- tip de lucrare: numai de curăţare, de curăţare cu înlocuirea unor accesorii, de 

curăţare cu inlocuirea schimbătoarelor de căldură; 

- unelte şi scule : perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, mături, pensule, 

roabe, lopeţi, găleţi, ciocan,şurubelniţe, etc. 

- deşeuri rezultate : funingine,  resturi plăci ceramice , materiale folosite la lucrările 

specifice, accesorii defecte, uzate. 

- accesorii : focare, cenuşare, uşiţe de acces, şubere, capace, grătare,  

- respectarea normelor de igienă şi sănătate în muncă : stare de sănătate foarte bună, 

condiţie fizică foarte bună, fără rău de claustrofobie. 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 
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GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

 

- cazane pentru foc: clasificare, alcătuire, funcţionare, modalităţi de întreţinere, 

reparare; 

- uzura accesoriilor cazanelor şi a schimbătoarelor de căldură; 

- metode şi tehnici de curăţare a  funinginii de pe pereţii cazanelor de diferite tipuri ; 

- materiale şi scule utilizate la operaţiile de curăţare a cazanelor pentru foc; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii. 

- norme specifice de verificare a tirajului la cazanele pentru foc.  

 

La evaluare se urmăreşte : 

- corectitudinea stabilirii gradului de uzură a elementelor componente a cazanului; 

- stabilirea tipului lucrării în funcţie de caracteristicile tehnice ale cazanului şi de 

posibilităţile de realizare ale acesteia ; 

- responsabilitatea în  pregătirea operaţiilor de curăţire şi în eliminarea surselor de 

incendiu; 

- precizia cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor demontare, 

curăţare,  montare/ înlocuirea accesoriilor; 

- responsabilitatea la verificarea calităţii lucrărilor de curăţare a cazanelor; 

- operativitatea cu care sunt depistate defectele de execuţie a lucrărilor curăţare sau 

de etanşeizare; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma demontărilor / înlocuirii 

accesoriilor şi de depozitare în locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului funinginii şi cenuşei, cu mijloacele 

specifice existente la locul de muncă, spre locuri special amenajate fără a polua 

mediul ambiant. 
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UNITATEA 11 

CURĂŢAREA CUPTOARELOR ŞI A SOBELOR DE GĂTIT ŞI 

ÎNCĂLZIT 
DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a evalua lucrarea şi a realiza 

devizul lucrării, a curăţa sobele de gătit, încălzit, cuptoarele, a evacua deşeurile a remonta 

soba sau cuptorul si a preda lucrarea clientului. 

Elemente de competenţă 

 
Criterii de realizare 

1. Evaluează accesoriile legate de 

tiraj pentru stabilirea gradului de 

uzură 

1.1.Evaluarea riguroasă a uşiţelor la sobe, a gradului 

de uzură a burlanelor, plitelor, uşilor de acces, 

cenuşarelor,  legate de asigurarea unui tiraj 

corespunzător ; 

1.2.Evaluarea corectă a stării coşului sobei în podul 

casei şi deasupra acoperişului; 

1.3.Stabilirea tipului de lucrare în funcţie de gradul 

de uzură a componentelor sobei sau de tipul 

acesteia; 

1.4.Caracteristicile tehnice ale elementelor 

constructive sunt identificate cu atenţie, în 

vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Pregăteşte operaţia de curăţare  

( Demontează accesoriile ) 

2.1. Demontarea plitei sobei de gătit în funcţie de 

necesităţi în condiţii de siguranţă şi depozitarea 

ei în spaţii adecvate pentru a nu se deteriora; 

2.2.Capacul / capacele sobei de încălzit/ gătit sau a 

cuptorului desfăcut /e fără a împrăştia 

funinginea ; 

2.3. Evaluarea corectă a surselor posibile de foc şi 

eliminarea lor în timp scurt ,înainte de începerea 

lucrării de curăţare ; 

2.4.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect 

întocmit şi numai după avizul clientului 

3. Execută lucrarea de curăţare  3.1. Acesul la coşul exterior al sobei în condiţii de 

siguranţă; 

3.2.Eliminarea funinginii se va face cu mare atenţie 

pentru a evita răspândirea ei in cameră; 

3.3.Ehipamentele şi îmbrăcămintea de protecţie este 

cea adecvată ; 

3.4.Folosirea eficientă a uneltelor şi sculelor 

specifice fiecărei lucrări; 

3.5.Respectarea tehnologiei de lucru  la curăţarea 

sobelor şi a cuptoarelor şi de etanşeizare a 

sobelor cât şi a coşurilor acestora; 

3.6.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform 

normelor de timp şi normelor de calitate ; 
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4. Evacuează reziduurile 4.1.Funinginea rezultată în urma curăţirii coşului 

este măturată , evacuată şi transportată conform 

normelor de protecţie a mediului; 

4.2.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru; 

4.3.Materialele rezultate din demontarea coşurilor 

sunt sortate cu atenţie pe categorii distincte, în 

funcţie de tipul acestora ; 

4.3.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de 

muncă ; 

5. Montează piesele componente  3.1.Capacul / plita/ cenuşarul fixate la loc cu 

materiale adecvate în condiţii de siguranţă;  

3.2.Evaluarea cu simţ de răspundere a rezistenţei 

fiecărei montări pentru a evita accidente datorate 

căderii elementelor componente ;  

3.3. Verificarea tirajului cu simţ de răspundere şi în 

condiţii diferite de ardere. 

6. Predarea lucrării către 

beneficiar 

6.1.Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia 

lucrării prin prezentarea documentaţiei tehnice 

şi a normativelor de materiale şi de timp; 

6.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, 

prin descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi 

identificarea materialelor utilizate ; 

6.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată 

si avizată de beneficiar şi de şeful direct. 

 

GAMA DE VARIABILE 

 

- tipuri de sobe şi cuptoare: - sobe de gătit metalice ; 

- sobe de gătit din teracotă ; 

- sobe de încălzit din teracotă ; 

- cuptoare din materiale ceramice (cărămidă 

refractară, plăci de teracotă) 

- lucrări de : curăţare, de refacere a coşurilor sobelor, de evacuare a funinginii si  a 

cenuşii, de înlocuire a accesoriilor uzate ; 

- unelte şi scule : perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, mături, pensule, 

roabe, lopeţi, găleţi, funie, polonice, etc. 

- accesorii : uşiţe de acces, capace, cenuşare, plite ; 

- deşeuri rezultate : funingine,  cenuşă, resturi de cărămizi, plăci ceramice , resturi 

de zidărie, materiale folosite la lucrările specifice, accesorii defecte, uzate. 

- acces în condiţii de siguranţă : stare de sănătate foarte bună, condiţie fizică foarte 

bună,  fără rău de lucru la înălţime, la acoperişuri cu şarpantă- ridicare pe colţ şi 

deplasare pe coama acoperişului; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 
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GHID PENTRU EVALUARE 

 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de sobe şi de cuptoare : clasificare, construcţie, mod de utilizare, mod de 

întreţinere, accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode şi tehnici de eliminare a funinginii şi cenuşii de pe pereţii interiori ai 

sobelor , cuptoarelor şi a coşurilor acestora ; 

- materiale utilizate la operaţii de curăţare a sobelor şi cuptoarelor ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a sobelor şi cuptoarelor ; 

- norme specifice de verificare a tirajului sobei / cuptorului ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

La evaluare se urmăreşte : 

- calitatea evaluării gradului de uzură a sobei, coşului şi accesoriilor acestora ; 

- corelaţia lucrărilor stabilite cu posibilităţile de execuţie ale acestora ; 

- atenţia şi responsabilitatea  pregătirii operaţiilor de curăţire ; 

- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor de 

curăţare, demontare/ montare/ înlocuire; 

- îndemânarea şi operativitatea în remedierea defectelor constatate; 

- modul în care se execută verificarea calităţii lucrărilor de curăţare; 

- corectitudinea verificării tirajului coşului de fum; 

- promptitudinea cu care sunt remediate defectele sesizate de către client; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma demolărilor şi de depozitare în 

locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului funinginii şi a cenuşei, cu mijloacele 

specifice existente la locul de muncă, spre locuri special amenajate fără a afecta 

incinta unde este montată soba sau a polua mediul ambiant. 
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UNITATEA 12 

CURĂŢAREA BURLANELOR DIN TABLĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a evalua lucrarea şi a realiza 

devizul lucrării, a curăţa burlanele din tablă, a evacua funinginea , a remonta burlanele în 

aceeaşi poziţie şi a preda lucrarea beneficiarului. 

 

Elemente de competenţă 

 
Criterii de realizare 

1. Evaluarea gradului de uzură a 

burlanelor din tablă 

1.1.Evaluarea riguroasă  a gradului de uzură a 

burlanelor şi a lipiturilor de montare, a 

garniturilor, legate de asigurarea unui tiraj 

corespunzător ; 

1.2.Stabilirea tipului de lucrare în funcţie de gradul 

de uzură a burlanelor, materialul din care sunt 

confecţionate, tehnologia de montare şi 

etanşeizare; 

1.3.Caracteristicile tehnice ale elementelor 

constructive sunt identificate cu atenţie, în 

vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Demontează burlanele 2.1.Demontează cu mare atenţie elementele 

burlanului; 

2.2.Depozitează elementele burlanului în poziţii 

corespunzătoare pentru a evita răspândirea 

funinginii; 

2.3. Elimină porţiuni de burlan deteriorat     sau ars. 

3. Execută lucrarea de curăţare a 

burlanelor 

 3.1.Eliminarea funinginii se va face cu mare atenţie 

în containere  pentru a evita răspândirea ei; 

3.2.Ehipamentele şi îmbrăcămintea de protecţie este 

cea adecvată ; 

3.3.Folosirea eficientă a uneltelor şi sculelor 

specifice fiecărei lucrări; 

3.4.Respectarea tehnologiei de lucru  la curăţarea 

burlanelor; 

3.5.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform 

normelor de timp şi normelor de calitate ; 

4. Evacuează reziduurile 4.1.Funinginea rezultată în urma curăţirii burlanului, 

evacuată şi transportată conform normelor de 

protecţie a mediului; 

4.2.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru. 

4.3.Materialele rezultate la demontarea burlanelor 

sunt sortate cu atenţie pe categorii distincte, în 

funcţie de tipul acestora ; 

4.4.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de 

muncă ; 
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5. Remontează  burlanele 5.1.Burlan montat corect la loc cu ajutorul lipiturilor 

în jurul său, la legături şi pe interior; 

5.2.Folosirea materialelor adecvate pentru îmbinarea 

burlanelor şi respectarea tehnologiei impusă de 

materiale sau de tipul coşului; 

5.3.Burlan montat la loc şi fixat cu o pantă de cca. 20 

grd în sus spre coş.  

 

6. Verifică tirajul coşului 6.1.Aprinderea focului în condiţii de siguranţă 

conform tipului de combustibil şi a tehnologiei 

existente; 

6.2.Rigurozitatea în controlul fiecărui punct privind 

etanşeitatea burlanului; 

6.3.Defectele sunt eliminate prin depistarea şi 

înlăturarea cauzelor care le generează. 

 

7. Predarea lucrării către 

beneficiar 

7.1.Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia 

lucrării prin prezentarea documentaţiei tehnice 

şi a normativelor de materiale şi de timp; 

7.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, 

prin descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi 

identificarea materialelor utilizate ; 

7.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată 

si avizată de beneficiar şi de şeful direct. 

 

 

GAMA DE VARIABILE 

 

- tipuri de coşuri de fum din burlane de tablă : de forme diferite (circulare, pătrate) din 

metale diferite, de grosimi diferite, realizate prin procedee diferite (turnare, 

tinichigerie, etc); 

- lucrări de : curăţare, de refacere a coşurilor din burlane, de evacuare a funinginii , de 

înlocuire a accesoriilor sau a porţiunilor uzate ; 

- unelte şi scule : perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, mături, pensule, roabe, 

lopeţi, găleţi, funie, polonice, etc. 

- accesorii : garnituri, console de susţinere, etc  

- deşeuri rezultate : funingine,  cenuşă, materiale folosite la lucrările specifice, 

accesorii defecte, uzate, porţiuni de burlan uzat. 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 
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GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de coşuri din burlane : clasificare, construcţie, mod de utilizare, mod de 

întreţinere, accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode şi tehnici de eliminare a funinginii de pe interiorul burlanelor ; 

- materiale utilizate la operaţii de curăţare a burlanelor ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a burlanelor ; 

- norme specifice de verificare a tirajului coşului din burlane ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

La evaluare se urmăreşte : 

- calitatea evaluării gradului de uzură a burlanului şi accesoriilor acestora ; 

- îndemânarea şi operativitatea demontarea burlanelor, fără împrăştierea funinginii; 

- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor de 

curăţare, demontare/ montare/ înlocuire; 

- modul în care se execută verificarea calităţii lucrărilor de curăţare; 

- corectitudinea verificării tirajului coşului din burlane; 

- promptitudinea cu care sunt remediate defectele sesizate de către client; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma demontărilor şi de depozitare în 

locuri special amenajate ; 

- modalitatea de efectuare a transportului funinginii cu mijloacele specifice existente 

la locul de muncă, spre locuri special amenajate, fără a polua mediul ambiant. 
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UNITATEA 13 

SCOATEREA CUIBURILOR DE PĂSĂRI DIN COŞURI 
 

DESCRIEREA UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ 

Unitatea se referă la competenţele necesare coşarului pentru a evalua lucrarea şi a realiza 

devizul lucrării, a scoate cuiburile de păsări (ciori) din coşuri pentru a le desfunda, a evacua 

deşeurile şi a preda lucrarea la client.   

Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Stabileşte tipul de 

lucrare 

1.1.Stabilirea tipului de lucrare în funcţie de gradul de 

înfundare a coşului; 

1.2.Procedeul de lucru este ales cu discernământ în funcţie de 

tipul coşului; 

1.3. Stabilirea lucrării se face după discuţia cu beneficiarul; 

1.4. Lucrarea se stabileşte în funcţie de modul de acces la 

coş; 

 1.5.Caracteristicile tehnice ale elementelor constructive sunt 

identificate cu atenţie, în vederea pregătirii lucrărilor. 

2. Pregăteşte operaţia de 

curăţare a coşului  

( Demontează accesoriile ) 

2.1.Evaluarea  focarelor, uşiţelor la coşuri şi a tuturor 

accesoriilor legate de asigurarea unui tiraj corespunzător ; 

2.2.Verificarea cu exactitate  prin sondare cu bila a poziţiei 

cuibului; 

2.3. Efectuarea de orificii în locuri determinate şi fără 

deteriorarea coşului ; 

2.4.Închiderea perfectă a şuberului deschiderea /  demontarea 

uşii în funcţie de necesităţi sau de gradul de uzură;  

2.5.Deviz de lucrări şi materiale necesare corect întocmit şi 

numai după avizul clientului. 

3. Execută lucrarea de 

curăţare a coşurilor 

3.1.Accesul la coşul de fum se face în condiţii de siguranţă; 

 3.2.Ehipamentele şi îmbrăcămintea de protecţie este cea 

adecvată ; 

3.3.Folosirea eficientă a uneltelor şi sculelor specifice fiecărei 

lucrări; 

3.4.Rigurozitatea în efectuarea operaţiilor conform normelor 

de timp şi normelor de calitate ; 

3.5.Evacuarea  completă a materialelor folosite la construirea 

cuibului. 

4. Evacuează reziduurile 4.1.Deşeurile rezultate sunt evacuate în locuri special 

amenajate, pentru degajarea zonei de lucru; 

4.2.Materialele rezultate din demontarea/ găurirea coşurilor 

sunt sortate cu atenţie pe categorii distincte, în funcţie de 

tipul acestora ; 

4.3.Rigurozitatea în asigurarea  curăţeniei la locul de muncă ; 

5. Repune în funcţiune 

coşul 

(Remontează  accesoriile) 

5.1.Zidirea orificiilor cu materiale selectate corespunzător ; 

5.2.Finisarea coşului folosind materiale adecvate; 

5.3.Montarea / înlocuirea eficienţă a unor accesorii pentru a 

impiedica formarea unor noi cuiburi ; 
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6. Verifică tirajul coşului 6.1.Aprinderea focului în condiţii de siguranţă conform 

tipului de combustibil şi a tehnologiei existente; 

6.2.Rigurozitatea în controlul fiecărui punct privind 

etanşeitatea coşului; 

6.3.Defectele sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea 

cauzelor care le generează. 

7. Predarea lucrării către 

beneficiar 

7.1.Pregătirea cu simţ de răspundere pentru recepţia lucrării 

prin prezentarea documentaţiei tehnice şi a normativelor 

de materiale şi de timp; 

7.2.Lucrare recepţionată  împreună cu  beneficiarul, prin 

descrierea coerentă a lucrărilor efectuate şi identificarea 

materialelor utilizate ; 

7.3.Situaţie corectă şi completă de lucrări negociată si avizată 

de beneficiar şi de şeful direct. 

GAMA DE VARIABILE 

 

- tip de lucrare: de sondare cu bila, de scoatere a cuiburilor, de curăţare cu 

înlocuirea unor accesorii; 

-  tipuri de coşuri :      -  coşuri obişnuite la clădiri cu mai multe nivele ; 

- coşuri simple la clădiri cu un singur nivel; 

- coşuri industriale simple. 

- unelte şi scule : bila de plumb, perii de diferite dimensiuni, fierul de umăr, 

spirling, sârmă oţelită,  spaclu, roabe, lopeţi, găleţi, etc. 

- deşeuri rezultate : funingine,   resturi de cărămizi, plăci ceramice , resturi de 

zidărie, materiale din cuiburi de ciori, materiale folosite la lucrările specifice, 

accesorii defecte, uzate ; 

- accesorii :focare, uşiţe de acces, şubere, capace , plase/ filtre, acoperişuri; 

- acces în condiţii de siguranţă : stare de sănătate foarte bună, condiţie fizică foarte 

bună, tensiune arterială constantă, fără rău de lucru la înălţime ; 

- devize de lucrări, şituaţie de lucrări. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

- Cunoştinţele necesare se referă la: 

- tipuri de coşuri : clasificare, construcţie, mod de utilizare, mod de întreţinere, 

accesorii utilizate la construcţia acestora ; 

- metode de utilizare a bilei de plumb pentru sondarea coşurilor ; 

- metode de practicare a orificiilor în pereţii coşului ; 

- metode şi tehnici de extragere a cuiburilor de ciori prin orificiile practicate sau pe 

partea superioară ; 

- materiale utilizate la operaţii de scoatere a cuiburilor de ciori ; 

- unelte şi echipamente utilizate la operaţii de curăţare a coşurilor de zidire a 

orificiilor şi de finisare a coşului ; 
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- norme specifice de verificare a tirajului coşului de fum ; 

- norme de igienă, securitate a muncii şi de protecţie a mediului specifice lucrărilor 

de curăţare a funinginii. 

 

- La evaluare se urmăreşte : 

- corectitudinea stabilirii poziţiei obturării coşului în urma sondării cu bila ; 

- corelaţia lucrărilor stabilite cu documentaţia tehnică şi cu posibilităţile de execuţie 

ale acestora; 

- responsabilitatea în realizarea operaţiilor de pregătire a  extragerii cuiburilor ; 

- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor 

extragere, demontare/ montare/ înlocuire, zidire; 

- modul în care se execută verificarea calităţii lucrărilor de curăţare; 

- operativitatea cu care sunt depistate defectele de execuţie a lucrărilor curăţare sau 

de etanşeizare; 

- aspectul coşului de fum după curăţare şi etanşeizare ; 

- corectitudinea verificării tirajului coşului de fum; 

- capacitatea de aplicare strictă a normelor specifice de protecţie a muncii pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- capacitatea de sortare a deşeurilor rezultate în urma practicării orificilor şi de 

depozitare în locuri special amenajate ; 


