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 Tehnician peisagist 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Activităţi de şantier Aplicarea în teren a proiectului 
 Asigurarea aprovizionării cu materiale 
 Asigurarea respectării NPM şi PCI 
 Coordonarea activităţii de şantier 
 Întreţinerea lucrărilor peisagistice 
 Stabilirea calităţii solului 

Administraţie Furnizarea soluţiilor pentru lucrări peisagistice 
 Întocmirea documentelor şi rapoartelor 

Date, informaţii Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul 
 Colectarea şi organizarea informaţiilor 
 Executarea măsurătorilor specifice 

Planificare Organizarea şi coordonarea activităţii echipei 
 Planificarea activităţii 

Proiectare Elaborarea proiectului peisagistic 
 Întocmirea devizelor 
 Întocmirea proiectului tehnic 
 Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară 



 Aplicarea în teren a proiectului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică şi marchează zona 1.1. Zona este identificată cu precizie pe baza planului topografic. 
  
 1.2. Zona este marcată corect, în conformitate cu datele din proiectul  
2. Elaborează schema de trasare 2.1. Schema de trasare se elaborează încât să asigure legarea axelor  
 principale de punctele bazei topografice. 
  
 2.2. Elaborarea schemei se face respectând întocmai metodologia . 
3. Efectuează trasarea în teren 3.1. Punctele caracteristice sunt trasate corect, utilizând metoda de  
 trasare adecvată. 
  
 3.2. Trasarea se efectuează respectând întocmai datele din proiect. 
  
 3.3. Baza de trasare este materializată în totalitate, prin plantarea  
 corectă a bornelor de marcare. 
4.Verifică şi asistă la recepţia lucrărilor 4.1. Verificarea se face încât trasarea şi marcarea să corespundă   
 cerinţelor din proiect. 
  
 4.2. Măsurătorile de recepţie se execută în prezenţa beneficiarului,  
 conform cerinţelor. 
  
 4.3. Procesele verbale de recepţie sunt  întocmite conform metodologiei. 

 Gama de variabile 
  
 Unitate se aplică tehnicienilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
   Baza de trasare pentru: căi ferate, drumuri şi poduri, construcţii civile şi industriale, construcţii hidrotehnice,  
 tuneluri, canale de irigaţie şi navigabile. 
 Metode de trasare: metoda coordonatelor polare, coordonatelor rectangulare, intersecţiilor liniare şi unghiulare  

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări corectitudinea  aplicării în teren a proiectelor specifice ocupaţiei . 
 Cunoştinţe necesare: 
 - metode de trasare  
 - trigonometrie şi geometrie plană 
 _ 



 Asigurarea aprovizionării cu materiale 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Estimează necesarul de materiale 1.1 Necesarul de materiale este stabilit corect în funcţie de tipul lucrării  
 pe baza temei tehnice. 
  
 1.2 Necesarul de materiale este stabilit cu atenţie în conformitate cu  
 cerinţele tehnice din proiect. 
2. Identifică furnizorii 2.1 Furnizorii sunt identificaţi în timp util în funcţie de tipul materialelor  
 din lucrare. 
  
 2.2 Alegerea furnizorilor se face astfel încât să se asigure preţuri minime  
 în condiţiile de calitate impuse de standarde specifice. 
  
 2.3 Furnizorii sunt aleşi corect pe baza criteriilor de calitate pentru  
 materialele oferite. 
3. Evaluează costurile 3.1 Costurile sunt evaluate corect pe baza preţurilor reale ale  
 materialelor. 
  
 3.2 Costurile sunt revizuite astfel încât să se asigure încadrarea în devizul  
 lucrării. 
  
 3.3 Costurile sunt evaluate cu precizie ţinând cont de toate cheltuielile  
4. Întocmeşte programul de  4.1 Programul de aprovizionare este corelat cu graficul de derulare a  
aprovizionare lucrărilor. 
  
 4.2 Programul este întocmit astfel încât să asigure continuitatea  
 lucrărilor. 
  
 4.3 Programul este  întocmit astfel încât să se anticipeze eventuale  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor din ocupaţiile: tehnician căi de comunicaţii şi transport, tehnician lucrări  
 tehnico-edilitare, tehnician peisagist. 
 Materiale specifice: 
 pentru căi de comunicaţii şi transport: materiale pentru îmbrăcăminţi asfaltice şi finisaje ale componentelor  
 structurale, materiale auxiliare pentru obiectivele din teren (tablă, ţevi) 
 pentru lucrări tehnico-edilitare: ţevi PVC / oţel pentru conducte, accesorii de asamblare şi montaj, cabluri electrice 
  şi telefonie 
 pentru lucrări peisagistice: materiale vegetale (arbori, arbuşti, flori), îngrăşăminte / fertilizante, elemente  

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări capacitatea de identificare corectă a tuturor tipurilor de materiale specifice şi întocmirea  
 programului de aprovizionare în conformitate cu tema tehnică. 
 Cunoştinţe: 
 materiale specifice lucrărilor din domeniu 
 standarde şi normative privind cerinţele de calitate din domeniu. 
 _ 



 Asigurarea respectării NPM şi PCI 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigură aplicarea NPM 1.1 Instructajele privind protecţia muncii sunt efectuate la termen. 
  
 1.2 Instructajele de protecţia muncii sunt efectuate conform legislaţiei în  
 vigoare. 
  
 1.3 Echipamentele de protecţia muncii sunt asigurate în totalitate. 
  
 1.4 Respectarea NPM este verificată astfel încât eventualele abateri să  
 fie sesizate în timp util. 
2. Asigură respectarea normelor de PCI 2.1 Instructajele sunt efectuate periodic şi respectând reglementările  
 locului de muncă. 
  
 2.2 Instructajele sunt efectuate eficient astfel încât să asigure însuşirea  
 corectă a tuturor normelor specifice. 
  
 2.3 Starea echipamentelor pentru stingerea incendiilor este verificată  
 periodic astfel încât să se asigure în permanenţă funcţionarea corectă. 
3. Identifică pericolele 3.1 Sursele de risc şi de accident sunt identificate cu promptitudine şi  
 sesizate conform procedurii locului de muncă. 
  
 3.2 Sursele de risc şi accident sunt anticipate din timp în sensul evitării  
 producerii accidentelor. 
  
 3.3 Starea echipamentelor şi instalaţiilor din exploatare este inspectată  
 periodic în sensul identificării posibilelor  surse de accidente. 
4. Aplică proceduri de urgenţă 4.1 Proceduri de urgenţă sunt aplicate în sensul limitării riscurilor. 
  
 4.2 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate prompt şi corect în  
 conformitate cu procedurile specifice. 
  
 4.3 Procedurile de urgenţă sunt aplicate în conformitate cu reglementările 
  locului de muncă. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică în tehnicienilor care desfăşoară activităţi de şantier în domeniul construcţii şi urbanism. 
 Normele de protecţia muncii se referă la: 
 normele specifice din domeniul măsurătorilor terestre  
 normele specifice executării şi întreţinerii lucrărilor din domeniul construcţii şi urbanism 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  La evaluare se va urmări: 
 eficienţa instruirii personalului  
 capacitatea de identificare şi soluţionare a eventualelor pericole 
 Cunoştinţe: 
 legislaţia şi normele de protecţia muncii şi PCI în vigoare. 
 _ 



 Coordonarea activităţii de şantier 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Monitorizează realizarea  1.1. Monitorizarea lucrărilor se face în sensul  coordonării cu celelalte  
 specialităţi. 
  
 1.2 Necesarul de utilaje şi manoperă este asigurat în vederea încadrării în  
 graficul de lucrări. 
  
 1.3 Neconcordanţele între proiect şi situaţia din teren sunt identificate şi  
 sesizate prompt. 
  
 1.4 Lucrările sunt coordonate astfel încât să se asigure respectarea  
 tehnologiei de lucru şi a legislaţiei. 
2. Asigură calitatea lucrărilor 2.1. Lucrările sunt executate în conformitate cu standardele de calitate  
 din domeniu. 
  
 2.2 Deficienţele privind calitatea lucrărilor sunt identificate şi remediate  
 în timp util. 
3. Coordonează activitatea de gestiune  3.1 Evidenţele de gestiune sunt verificate cu atenţie. 
a lucrărilor  
 3.2 Consumurile de materiale sunt comparate cu lucrările executate. 
  
 3.3 Eventualele neconcordanţe sunt sesizate în timp util. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor care lucrează pe şantier coordonând execuţia sau reparaţia lucrărilor din domeniul  
 edilitar, peisagist,  căi comunicaţii şi transport. 
 Utilajele sunt cele specifice executării / reparării obiectivelor specifice domeniului. 
 Utilaje specifice: 
 - pentru pregătirea terenului 
 - pentru asamblarea elementelor structurale şi de finisaj. 
 Neconcordanţe: situaţie amplasament, calitate şi tipo-dimensiuni materiale, etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări capacitatea de coordonare a lucrărilor în vederea respectării cerinţelor din proiect şi a  
 termenelor stabilite. 
 Cunoştinţe: 
 - utilaje şi tehnologii specifice 
 - standarde de calitate în domeniu. 
 _ 



 Întreţinerea lucrărilor peisagistice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică şi diagnostichează starea  1.1 Obiectivele sunt inspectate şi evaluate periodic în funcţie de anotimp. 
curentă  
  
 1.2 Zonele şi elementele cu deficienţe sunt marcate corect conform  
 documentaţiei tehnice. 
  
 1.3 Posibilele deficienţe ce pot apare sunt anticipate în funcţie de starea  
 curentă a obiectivelor. 
  
2. Propune măsuri de prevenire a  2.1 Tipurile de lucrări necesare sunt alese în funcţie de starea curentă. 
deficienţelor  
 2.2 Măsurile propuse sunt corespunzătoare tipului de lucrări peisagistice. 
3. Propune soluţii de remediere a  3.1 Soluţiile propuse ţin cont de tipul lucrărilor. 
deficienţelor  
 3.2 Soluţiile sunt propuse corect în funcţie de anotimp. 
  
 3.3 Soluţiile sunt propuse cu atenţie în funcţie de metodologia de  
 întreţinere. 
  
 3.4 Soluţiile ţin cont de posibilităţile tehnice şi de costuri. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică persoanelor din ocupaţia tehnician peisagist care lucrează în domeniul întreţinerii lucrărilor  
 peisagistice. 
 Tipuri de lucrări: 
 lucrări de udare 
 lucrări de tundere a gazonului 
 lucrări de igienizare a vegetaţiei 
 lucrări de fasonare a gardurilor vii şi a arbuştilor 
 lucrări de salubrizare 
  
 Condiţiile tehnice se referă la: utilajele disponibile, forţă de muncă, anotimp. 
 Instrumente de lucru: furtunuri, aspersoare, custuri, foarfeci. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări capacitatea de identificare corectă a stării curente a obiectivelor şi de a propune soluţii  
 corespunzătoare pentru prevenirea / remedierea deficienţelor pentru o situaţie dată. 
 Cunoştinţe: 
 tipuri de lucrări şi metodologia de executare a lucrărilor 
 tipuri de material săditor şi perioadele optime de plantare. 
  
 _ 



 Stabilirea calităţii solului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Prelevează probe 1.1 Probele sunt prelevate cu atenţie din terenul aflat în studiu. 
  
 1.2 Probele sunt relevante pentru terenul aflat în studiu. 
  
 1.3 Probele sunt prelevate cu atenţie utilizând instrumentele specifice. 
2. Analizează probe 2.1 Probele sunt analizate cu atenţie în funcţie de obiectivul lucrării. 
  
 2.2 Datele obţinute în urma analizei sunt înregistrate cu acurateţe  
 conform metodologiei. 
  
 2.3 Analiza probelor este completă identificând toate caracteristicile  
3. Stabileşte calitatea solului 3.1 Calitatea solului este stabilită cu exactitate pe baza interpretării  
 corecte a analizelor. 
  
 3.2 Calitatea solului este înregistrată corect conform metodologiei. 
  
 3.3. Eventualele neclarităţi sunt soluţionate prin consultarea specialiştilor 
  pedologi. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei tehnician peisagist care lucrează în domeniul întreţinerii lucrărilor peisagistice. 
 Caracteristicile solului se referă la: textură, structură, fertilitate, grad de pretabilitate. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări : 
 corectitudinea stabilirii calităţii solului pentru o mostră dată 
  
 Cunoştinţe: 
 tipuri de soluri 
 caracteristicile diferitelor tipuri de soluri 
 noţiuni de pedologie. 
 _ 



 Furnizarea soluţiilor pentru lucrări peisagistice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică şi evaluează cerinţele  1.1 Cerinţele sunt înţelese corect iar întrebările suplimentare sunt  
solicitanţilor pertinente. 
  
 1.2 Documentele solicitanţilor sunt studiate cu atenţie şi responsabilitate. 
  
  
 1.3 Cerinţele solicitanţilor sunt evaluate cu discernământ în conformitate 
2. Analizează situaţia din teren 2.1 Situaţia din teren este verificată cu responsabilitate în baza  
 documentelor solicitanţilor. 
  
 2.2 Inadvertenţele sesizate sunt prezentate beneficiarilor în timp util. 
3. Prezintă ofertele către beneficiari 3.1 Ofertele sunt prezentate cu profesionalism şi responsabilitate. 
  
 3.2 Avantajele ofertei proprii faţă de alte oferte de pe piaţă sunt  
 evidenţiate cu putere de convingere. 
4. Soluţionează cererile solicitanţilor 4.1 Propunerile făcute de beneficiar sunt analizate cu atenţie şi discutate  
 cu acesta. 
  
 4.2 Soluţia adoptată în timp util este argumentată cu responsabilitate. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei tehnician peisagist care desfăşoară activităţi de consultanţă, promovare şi marketing. 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări : 
 capacitatea de identificare şi evaluare corectă a solicitărilor beneficiarilor 
 promptitudinea şi corectitudinea soluţiilor oferite 
 Cunoştinţe: 
 privind evoluţia şi tendinţele pieţei la momentul respectiv şi în viitor. 



 Întocmirea documentelor şi rapoartelor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Pregăteşte întocmirea documentelor 1.1 Informaţiile sunt colectate şi prelucrate pentru a avea relevanţă în  
  /  rapoartelor raport cu destinaţia documentului. 
  
 1.2 Informaţiile sunt verificate pentru a fi complete şi corecte. 
  
 1.3 Structura şi formatul documentului sunt stabilite in conformitate cu  
 cerinţele. 
2. Redactează documentul / raportul 2.1 Documentul este redactat clar şi concis. 
  
 2.2 Documentul este scris utilizând terminologia specifică. 
  
 2.3 Documentul este realizat în timpul prevăzut. 
3. Arhivează documente / rapoarte 3.1 Documentele şi rapoartele sunt arhivate pe categorii de lucrări. 
  
 3.2 Datele informative sunt reactualizate periodic conform cerinţelor. 
  
 3.3 Documentele sunt păstrate în conformitate cu reglementările locului  
 de muncă. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică  pentru toate categoriile de tehnicieni din domeniul construcţii şi urbanism indiferent de locul  
 în care îşi desfăşoară activitatea. 
 Tipuri de documente: rapoarte şi evidenţe de gestiune a materialelor şi echipamentelor din dotare, forme de  
 predare / recepţie lucrări, forme de avizare a planurilor, borderouri de evidenţă, fişe de pontaj. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  La evaluare se va urmări: 
 capacitatea de a întocmi corect şi cu acurateţe un document solicitat 
 modul de arhivare şi păstrare a documentelor administrate 
  
 Cunoştinţe: 
 tipuri de documente 
 metodologia de întocmire a documentelor specifice 



 Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Introduce date în computer 1.1 Datele sunt introduse cu atenţie conform soft-ului ales. 
  
 1.2 Datele introduse sunt organizate pe fişiere în funcţie de tipul  
 informaţiilor. 
  
 1.3 Accesarea datelor se face corect conform programului de lucru. 
  
 1.4 Datele sunt salvate corect conform cerinţelor. 
2. Prelucrează, arhivează şi utilizează  2.1 Accesarea informaţiilor se face corect în funcţie de scopul lucrării. 
informaţiile  
 2.2 Informaţiile sunt prelucrate cu atenţie în funcţie de scopul lucrării. 
  
 2.3 Arhivarea se face astfel încât accesarea informaţiilor să se facă în  
 timp util. 
  
 2.4 Bazele de date sunt întreţinute şi actualizate permanent conform  
 metodologiei locului de muncă. 
3. Redactează şi tipăreşte documente 3.1 Redactarea şi tipărirea se face conform cerinţelor temei. 
  
 3.2 Redactarea se face utilizând procesoare de text adecvate scopului  
 urmărit. 
  
 3.3 Redactarea se face utilizând informaţii corecte. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor din domeniul construcţii şi urbanism pentru: 
 operare cu baze de date specifice 
 tehnoredactarea textelor de specialitate 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări modul de gestionare a bazelor de date şi tehnoredactarea corectă a documentelor cerute. 
  
 Cunoştinţe: 
 programe de aplicaţii pentru gestiune baze de date 
 procesoare de text uzuale. 
  



 Colectarea şi organizarea informaţiilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizează obiectivele 1.1. Obiectivele sunt analizate şi interpretate corect. 
  
 1.2. Datele necesare sunt stabilite conform obiectivului de realizat. 
2. Identifică sursele de informare 2.1. Sursele sunt identificate în conformitate cu obiectivul. 
  
 2.2 Sursele sunt identificate în funcţie de posibilităţile existente. 
  
 2.3 Sursele sunt identificate în totalitate. 
3. Analizează informaţiile 3.1. Informaţiile sunt analizate corect. 
  
 3.2. Informaţiile sunt selectate şi interpretate cu discernământ. 
  
 3.3 Informaţiile sunt analizate în funcţie de obiective. 
4. Organizează şi arhivează  4.1. Informaţiile sunt organizate în funcţie de cerinţele locului de muncă. 
  
  
 4.2 Informaţiile sunt organizate şi arhivate în timp optim. 
  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
 Surse de informaţii: bănci de date, alte proiecte şi documentaţii tehnice, hărţi, relevee. 
 Metode de colectare a informaţiilor:  
 - măsurători de teren, consultare documentaţie, întocmire relevee şi schiţe-valabil pentru toate ocupaţiile 
 - sondaje de trafic, măsurători şi recensăminte de trafic-valabil pentru tehnician căi comunicaţii şi transport 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări capacitatea de identificare, selectare, organizare şi arhivare a informaţiilor conform  
 obiectivelor. 
 Cunoştinţe: 
 - surse de informaţii 
 - metode de colectare a informaţiilor 
 _ 



 Executarea măsurătorilor specifice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică  mărimile de măsurat 1.1. Mărimile de măsurat sunt identificate in funcţie de temă. 
2. Efectuează măsurători 2.1. Măsurătorile sunt efectuate cu instrumente corespunzătoare  
 mărimilor de măsurat. 
  
 2.2. Măsurătorile sunt efectuate cu precizia cerută de temă. 
  
 2.3. Măsurătorile sunt efectuate cu instrumente reglate corespunzător. 
  
 2.4. Valorile rezultate din măsurători sunt exprimate în unităţile cerute  
 prin temă şi prelucrate,  după caz. 
3. Verifică şi înregistrează rezultatele  3.1. Rezultatele sunt verificate prin metode specifice. 
măsurătorilor efectuate  
 3.2.Verificarea se face identificând neconcordanţele dintre rezultatele  
 obţinute şi cerinţele temei. 
  
 3.3.Verificarea asigură corectitudinea calculelor efectuate. 
  
 3.4. Înregistrarea datelor se face cu atenţie in funcţie de tipul lucrării. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiilor : tehnician topograf , tehnician căi de comunicaţii şi transport, tehnician  peisagist,  
 tehnician  lucrări tehnico - edilitare. 
 Mărimi de măsurat: distanţe, unghiuri, cote şi diferenţe de nivel. 
 Instrumente specifice: - ruletă, panglică, teodolit ( pentru toate ocupaţiile ) 
 - instrumente de nivelment cu lunetă, geodimetre, telemetre, radiotelemetre, tellurometre, l ocatoare optice,  etc. 
   ( pentru tehnician topograf) 
 Instrucţiunile tehnice sunt cele referitoare la măsurătorile terestre. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se va urmări :  
 efectuarea măsurătorilor cu precizia cerută , utilizând instrumente adecvate cerinţelor din tema tehnică 
 înregistrarea corectă a rezultatelor. 
  
 Cunoştinţe necesare: 
 metode de măsurare pentru distanţe, unghiuri şi cote de nivel _ 



 Organizarea şi coordonarea activităţii echipei 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Determină obiectivele 1.1 Cerinţele şi sarcinile sunt identificate corect. 
  
 1.2 Obiectivele sunt determinate corect în funcţie de scopul lucrării. 
  
 1.3 Eventualele nelămuriri sunt clarificate în timp util. 
2. Distribuie responsabilităţi 2.1 Sarcinile şi responsabilităţile sunt distribuite cu discernământ  
 membrilor echipei în funcţie de scopul lucrării şi pregătirea acestora. 
  
 2.2 Informaţiile necesare sunt furnizate corect şi la timp. 
  
 2.3 Metodele de instruire a echipei sunt adecvate scopului lucrării. 
3. Monitorizează activitatea 3.1 Etapele lucrării sunt organizate în sensul respectării termenelor. 
  
 3.2 Lucrările executate sunt înregistrate corect şi la timp conform  
 metodologiei locului de muncă. 
  
 3.3 Eventualele întârzieri sunt sesizate din timp şi sunt luate măsuri  
 pentru eliminarea lor. 
4. Supervizează activitatea personalului 4.1 Corelarea dintre membrii echipei de lucru este asigurată pe tot  
 parcursul lucrării. 
  
 4.2 Evidenţa prezenţei membrilor echipei se face în permanenţă conform 
  reglementărilor locului de muncă. 
  
 4.3 Orice problemă în activitatea membrilor echipei de lucru este  
 soluţionată cu responsabilitate şi în timp util. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor care au responsabilităţi de conducere a echipelor de lucru în activităţi de  
 proiectare, întreţinere şi exploatare a lucrărilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
 Sarcinile se referă la realizarea activităţilor specifice ocupaţiei. 
 Lucrările sunt specifice activităţilor de proiectare, execuţie, întreţinere şi exploatare. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări capacitatea de organizare şi coordonare a activităţii în munca de echipă. 
 Cunoştinţe: 
 tehnici de lucru cu persoane având nivele de pregătire diferite 
 tehnici de rezolvare a conflictelor 
  
 _ 



 Planificarea activităţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică obiectivele 1.1 Documentaţia este analizată pentru stabilirea concordanţei cu  
 posibilităţile tehnice de realizare. 
  
 1.2 Etapele de realizare a obiectivelor sunt identificate în funcţie de tipul  
 lucrării şi a termenului final. 
2. Stabileşte şi alocă resurse 2.1 Resursele de materiale sunt stabilite corect în funcţie de tipul lucrării. 
  
  
 2.2 Timpul necesar fiecărei etape este stabilit pentru încadrarea în  
3. Planifică activităţile 3.1 Planificarea este efectuată având în vedere eventualele situaţii  
 neprevăzute, pentru încadrarea în termenul final. 
  
 3.2 Planificarea succesiunii fazelor de lucru este făcută în funcţie de tipul  
 lucrării. 
  
 3.3 Planificarea necesarului de materiale pe faze de lucru este realizată  
 pentru încadrarea în normele de consum. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
 Tipuri de lucrări specifice ocupaţiilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
 Documentaţia lucrării corespunzătoare tipului de activitate ce trebuie planificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări : 
 capacitatea de identificare a activităţii în vederea atingerii obiectivelor şi încadrării în normele de timp şi de lucru 
  
 capacitatea de a planifica o lucrare şi de a respecta termenele stabilite. 
 Cunoştinţe: 
 tipuri de lucrări şi timpul necesar executării lor 
 fazele pentru realizarea lucrărilor. 



 Elaborarea proiectului peisagistic 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte soluţia de amenajare 1.1 Soluţia de amenajare este stabilită în conformitate cu tema  
 proiectului. 
  
 1.2 Soluţia de amenajare este corelată cu cadrul contextual existent. 
  
 1.3 Soluţia de amenajare este stabilită astfel încât să asigure corelarea  
 elementelor componente. 
  
 1.4 Soluţia de amenajare este stabilită astfel încât să se asigure un  
2. Transpune soluţiile în plan 2.1 Transpunerea soluţiilor în plan se face astfel încât să se asigure  
 corelarea între elementele ansamblului. 
  
 2.2 Soluţiile sunt transpuse corect astfel încât să se respecte cerinţele de  
 reprezentare specifice desenului peisagistic. 
3. Întocmeşte proiectul peisagistic 3.1 Proiectul este întocmit cu atenţie respectând metodologia specifică. 
  
 3.2 Proiectul este întocmit astfel încât să asigure echilibrul compoziţiei  
 peisagistice pe sezoane şi anotimpuri. 
  
 3.3 Proiectul este completat corect cu toate notele şi legendele necesare. 

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei tehnician peisagist. 
 Soluţiile elaborate se referă la: compoziţia volumetrică a vegetaţiei, raportul între vegetaţia permanent verde şi  
 cea cu frunze căzătoare, compoziţia cromatică pe sezoane a vegetaţiei. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări : 
 capacitatea de a elabora soluţii de amenajare adecvate cadrului peisagistic ambiental în conformitate cu o temă  
 dată 
 modul de transpunere a soluţiilor şi de întocmire a proiectului 
 Cunoştinţe: 
 principii generale de compoziţie 
 armonie şi echilibru peisagistic 
 ecologie şi dendrologie generală. 



 Întocmirea devizelor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întocmeşte extrasele de materiale 1.1 Elementele reprezentate grafic în plan sunt măsurate şi calculat  
 corect. 
  
 1.2 Materialele specifice lucrărilor peisagistice sunt identificate corect pe 
  baza proiectului. 
  
 1.3 Necesarul de materiale este estimat corect pe tipo-variante. 
  
 1.4 Extrasele de materiale sunt redactate complet şi corect conform  
2. Întocmeşte extrasele de manoperă,  2.1 Necesarul de manoperă este estimat corect conform normelor de  
utilaje şi transporturi lucru pentru operaţiuni specifice amenajărilor peisagistice. 
  
 2.2 Necesarul şi tipul de utilaje este estimat corect în funcţie de tipul  
 lucrării peisagistice. 
  
 2.3 Necesarul şi tipul mijloacelor de transport este estimat corect în  
 funcţie de tipul lucrărilor peisagistice. 
  
 2.4 Extrasul de manoperă, utilaje şi transport este redactat corect  
 conform metodologiei specifice. 
3. Întocmeşte devizul de lucrări 3.1 Furnizorii de materiale specifice lucrărilor sunt selectaţi cu atenţie în  
 funcţie de categoriile de preţ şi calitate a produselor. 
  
 3.2 Preţurile sunt calculate corect în sensul minimizării costurilor în  
 condiţii de calitate optimă. 
  
 3.3 Devizul este redactat complet conform metodologiei. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei tehnician peisagist care lucrează în activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a  
 lucrărilor peisagistice. 
 Tipuri de lucrări peisagistice: extragerea materialului săditor din pepinieră, plantarea materialului săditor, lucrări  
 agro-tehnice (fertilizări şi mobilizări ale solului), lucrări de înierbare, îngazonare. 
 Materiale specifice:  
 vegetale: arbori, arbuşti, gazon, flori 
 îngrăşăminte, fertilizante 
  
 Utilaje specifice: motocultoare, macarale, autocamioane de transport. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări  întocmirea corectă a unui deviz pentru o temă dată pentru a asigura un preţ minim la o  
 calitate maximă a lucrării. 
 Cunoştinţe: 
 - metodele specifice de calcul 
 - metodologia de întocmire a devizelor 
  
 _ 



 Întocmirea proiectului tehnic 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizează studiul peisagistic 1.1 Studiul peisagistic este analizat cu atenţie în funcţie de tema de  
 proiectare. 
  
 1.2 Eventualele inadvertenţe sunt sesizate responsabilului de lucrare în  
 timp util. 
  
 1.3 Identifică corect soluţiile de amenajare în conformitate cu proiectul  
 peisagistic. 
2. Elaborează soluţii de amenajare 2.1 Soluţiile de amenajare sunt elaborate cu atenţie astfel încât să asigure  
 încadrarea în contextul peisagistic ambiental. 
  
 2.2 Soluţiile de amenajare sunt elaborate pe baza dimensionării corecte a  
 elementelor componente. 
  
 2.3 Soluţiile de amenajare respectă în totalitate cerinţele ecologice. 
  
 2.4 Elaborarea soluţiilor de amenajare se face ţinând cont de posibilităţile  
 tehnice de realizare. 
  
 2.5. Soluţiile de amenajare sunt elaborate astfel încât să asigure încadrarea 
  în devizul lucrării. 
3. Transpune în plan soluţiile de  3.1 Soluţiile de amenajare sunt transpuse în plan corect astfel încât să  
amenajare respecte cerinţele de reprezentare specifice desenului tehnic şi peisagistic. 
  
  
 3.2 Planurile sunt completate cu toate  notele explicative,  legendele  
 necesare şi hărţile necesare. 
  
 3.3. Transpunerea în plan se face prin corelarea soluţiilor şi integrarea  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei tehnician peisagist care desfăşoară activităţi de proiectare. 
 Soluţiile de amenajare se referă la:  
 construcţii decorative: fântâni, sculpturi, anrocamente, bănci, corpuri de iluminat 
 construcţii tehnice: hidranţi, alei pietonale, terenuri de sport şi de joacă 
  Hărţi specifice se referă la hărţi de recunoaştere a solurilor. 
 Calcule specifice se referă la: distanţe, unghiuri, cote de nivelment. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări: 
 capacitatea de a elabora soluţii de amenajare tehnică în conformitate cu cerinţele temei de proiectare şi cu  
 proiectul peisagistic 
 modul de transpunere a soluţiilor şi de întocmire a proiectului 
 Cunoştinţe: 
 tehnici grafice specifice domeniului peisagistic 
 metodologia de întocmire a planurilor de recunoaştere a solurilor 
  
 _ 



 Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întocmeşte schiţe de mână 1.1 Schiţele sunt executate respectând proporţia dintre dimensiuni. 
  
 1.2 Schiţele sunt executate corect şi cu acurateţe. 
2. Execută desene la scară 2.1  Desenele sunt executate cu ajutorul instrumentelor de desen  
 specifice. 
  
 2.2 Desenele sunt executate respectând întocmai scara de reprezentare  
 stabilită prin temă. 
  
 2.3 Desenele sunt executate cu respectarea cerinţelor de redactare  
 specifice. 
  
 2.4 Desenele sunt în conformitate cu soluţiile găsite prin calcul. 
  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică tehnicienilor din domeniul construcţii şi urbanism. 
 Instrumente de desen: trusa de desen. 
 Cerinţe de redactare: format, tipuri de reprezentări în plan, tip şi număr de secţiuni necesare. 
 Simboluri specifice: semne şi culori convenţionale specifice fiecărei ocupaţii. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se va urmări : 
 - efectuarea corectă şi cu acurateţe a schiţelor de mână şi a desenelor la scară pe o temă dată. 
 Cunoştinţe: 
 desen tehnic pentru construcţii şi urbanism. 
 _ 
 


