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 Faianţar 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Competenţe fundamentale Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 Efectuarea de calcule matematice 
 Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă 

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea procedurilor tehnice de control al calităţii 
 Respectarea NTSM şi PSI 

Competenţe specifice Demontarea placajelor 
 Execuţia lucrărilor pregătitoare şi de sortare 
 Montarea şi fixarea pe suport a plăcilor ceramice 
 Pregătirea stratului suport 
 Prepararea mortarelor de fixare a plăcilor ceramice 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Comunică informaţii despre sarcini,  1.1 Alege tehnica adecvată de comunicare, ex.: contact direct, raport  
procese, evenimente sau calificări scris, schite desenate. 
  
 1.2 Identifică şi utilizează sursele corecte de informaţie 
  
 1.3 Informaţiile sunt selectate şi analizate corespunzător 
  
 1.4 Dovedeşte capacitatea de a se adapta şi comunica în funcţie de situaţie 
  şi de raporturile în care se află cu interlocutorul 
2 Ia parte la discuţiile în grup pentru a  2.1 Contribuţiile constructive se fac în termenii procesului de producţie  
obţine rezultatele corespunzătoare în  despre care se discută 
muncă  
 2.2 In comunicările legate de sarcinile de muncă foloseşte corect  
 terminologia specifică 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 



 Efectuarea de calcule matematice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Aplică cele patru operaţii de bază la  1.1 Efectuează calcule simple folosind adunarea, scăderea, înmulţirea şi  
numere întregi împărţirea 
  
 1.2 Înţelege conceptul şi efectuează calcule simple pentru aflarea  
 lungimii, perimetrului, ariei sau volumului 
2 Efectuează calcule simple cu fracţii  2.1 Folosind cele patru operaţii aritmetice de bază efectuează calcule  
ordinare şi zecimale simple cu fracţii ordinare şi zecimale 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 



 Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Identifică cerinţele şi sarcinile de  1.1 Îşi însuşeşte sarcinile, instrucţiunile şi procedurile de lucru 
efectuat  
 1.2 Clarifică eventualele neînţelegeri privind sarcinile şi instrucţiunile 
  
 1.3 Identifică obiectivele de realizat 
  
 1.4 Identifică timpul necesar realizării lucrării 
2 Planifica o activitate curenta 2.1 Stabileşte etapele de lucru şi modul de abordare, în funcţie de sarcinile  
 de îndeplinit şi timpul disponibil 
  
 2.2 Planifică succesiunea fazelor în conformitate cu cerinţele procedurii  
 de lucru 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _ 



 Aplicarea procedurilor tehnice de control al calităţii 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Urmează procedurile tehnice de  1.1 Îşi insuseste procedurile tehnice şi cele de asigurare a calităţii  
execuţie pentru respectarea cerinţelor  lucrărilor din sistemul propriu 
de calitate  
 1.2 Efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse în  
 procedura de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice 
2 Verifica rezultatele muncii 2.1 Confrunta rezultatele muncii cu cerinţele documentatei şi ia masuri  
 pentru remediere 
  
 2.2 Raportează, în conformitate cu reglementările locului de munca toate 
  deficientele de calitate şi cauzele lor 
3 Îşi asuma responsabilitatea pentru  3.1 Se preocupa continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor 
lucrările efectuate  
 3.2 Participa la instructajele efectuate periodic de şeful punctului de lucru 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _ 



 Respectarea NTSM şi PSI 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Respectă regulile de protecţie a  1.1 Îşi însuşeşte legislaţia şi normele de protecţie muncii specifice locului  
muncii de muncă 
  
 1.2 Desfăşoară lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica  
 companiei, legislaţia şi normele de protecţie a muncii specifice locului de  
 munca 
  
 1.3 Cunoaşte şi utilizează corect echipamentul şi instrumentarul de  
 protecţie din dotare, în conformitate cu reglementările legale 
  
 1.4 Întreţine şi păstrează echipamentul de protecţie în conformitate cu  
 instrucţiunile de folosire şi cu procedura locala 
  
 1.5 Identifica simbolurile / semnele de protecţie şi le urmează conform  
 instrucţiunilor 
  
 1.6 Participa la instructajul de protecţie a muncii şi îşi însuşeşte corect  
 prevederile în vigoare, inclusiv masurile de prim ajutor în caz de accident. 
2 Respecta procedurile de urgenta şi de  2.1 Semnalează accidentul şi contactează imediat personalul şi serviciile  
evacuare de urgenta 
  
 2.2 Intelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi de evacuare 
  
 2.3 Acorda primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de  
 munca 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _ 



 Demontarea placajelor 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Demontarea cu recuperare a  1.1. Plăcile ceramice se desfac cu grija de pe suport 
placajelor ceramice  
 1.2. Se sortează plăcile şi se aleg cele refolosibile 
  
 1.3. Plăcuţele mici ceramice se lipesc pe foi de hârtie în vederea  
 refolosirii lor 
2 Demontarea fără recuperare a  2.1 Demontarea se face doar cu respectarea normelor de tehnica  
placajelor ceramice securităţii muncii. 
  
 2.2 Se are în vederea păstrarea locului de munca în condiţii de curăţenie. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 



 Execuţia lucrărilor pregătitoare şi de sortare 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Identificarea sculelor şi instrumentele 1.1 Sculele şi instrumentele specifice sunt identificate şi folosite corect. 
 specifice  
 1.2 Sculele sunt folosite în condiţii de siguranţa cu respectarea NTSM  
 specifice 
2 Întreţinerea sculelor 2.1 La sfârşitul lucrului sculele şi uneltele sunt curăţate şi păstrate în stare  
 buna de folosinţă 
3 Identificarea şi sortare materialelor  3.1 Identificarea se face după tipuri, dimensiuni, calităţi 
folosite în lucrai de placare  
 3.2 Pentru fiecare tip de placaj se va identifica stratul şi compoziţia de  
 liant corespunzătoare 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 



 Montarea şi fixarea pe suport a plăcilor ceramice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Montarea şi fixarea elementelor  1.1 Montarea se face conform desenului cu rosturi de legătura sau fug pe  
pentru placat fug  
  
 1.2 Montarea se face cu respectarea detaliilor de arhitectura 
  
 1.3 Fixarea se face cu mortar de ciment sau cu mortar cu adaos de aracet  
 sau cu chituri antiacide atunci când acest lucru este prevăzut în proiect. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 
  
 . 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat 



 Pregătirea stratului suport 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Curăţarea stratului suport 1.1 Daca stratul suport a mai fost placat se nivelează, se astupa rosturile  
 şi se efectuează reparaţiile necesare. 
  
 1.2 Daca stratul suport este o pardoseala se aplica un strat de ciment de  
 egalizare 
2 Pregătirea plăcilor ceramice sau a  2.1 Se sortează plăcile după culoare, calitate sau desen 
plăcilor mozaicare  
 2.2 Se taie sau se polizează plăcile cu mijloace manuale sau  
 manual-mecanice pentru a realiza contururi şi muchii vii 
  
 2.3 Se cioplesc sau se străpung plăcile de faianţă pentru crearea golului de  
 trecere a conductelor conform detaliilor de execuţie sau a schiţei şefului  
 de echipa 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 



 Prepararea mortarelor de fixare a plăcilor ceramice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1 Dozarea mortarelor de ciment pentru 1.1 Dozarea se face conform reţetelor din normative sau a indicaţiilor  
 fixare şefului de echipa 
2 Prepararea mortarelor din ciment alb 2.1 Dozarea se face conform reţetelor din normative sau a indicaţiilor  
 şi colorat pentru fuguire şefului de echipa 
3 Pregătirea chiturilor speciale  3.1 Dozarea se face conform reţetelor din normative sau a indicaţiilor  
 şefului de echipa 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _ 
 


