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Zugrav vopsitor
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea la locul de muncă
Efectuarea unor calcule matematice simple

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrări de zugrăveli,
vopsitorii, tapetări
Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţilor zilnice şi a
timpului de muncă
Respectarea NTSM şi PSI
Utilizarea corectă a uneltelor simple manuale

Competenţe specifice

Aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea
vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor
speciale
Executarea vopsitoriilor speciale
Lucrări complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii
obişnuite în ulei
Lucrări complete de zugrăveli şi vopsitorii simple în ulei
Lucrări de tapetări
Pregătirea suprafeţelor suport pentru executarea zugrăvelilor de
calitate superioară şi a vopsitorilori obişnuite în ulei
Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrări de zugrăveli şi
vopsitorii simple
Prepararea soluţiilor simple de zugrăvit

Comunicarea la locul de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Comunică informaţii despre
sarcini, procedee de lucru,
evenimente etc.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifică şi utilizează sursele corecte de informaţii .
1.2. Informaţiile sunt selectate şi analizate corespunzător .
1.3. Dovedeşte capacitatea de a se adapta şi comunica, în funcţie
de situaţia existentă şi de raporturile în care se află cu
interlocutorul .

2. Ia parte la discuţiile în grup,
pentru a obţine rezultatele
corespunzătoare în muncă .

1.4. Alege tehnica adecvată de comunicare : discuţii, rapoarte scrise,
2.1. În comunicările legate de sarcinile de muncă foloseşte corect
terminologia specifică domeniului .
2.2 Contribuţiile constructive (soluţii, propuneri, rezolvări etc. ) se fac
în termenii procesului de producţie despre care se discută .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Efectuarea unor calcule matematice simple

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplică cele patru operaţii de bază
la numere întregi .
2. Efectuează calcule simple cu
fracţii ordinare şi zecimale .
3. Operează corect cu unităţile de
măsură fundamentale .
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Efectuează calcule simple folosind : adunarea, scăderea, înmulţirea
şi împărţirea .
2.1. Folosind cele patru operaţii aritmetice de bază, efectuează
calcule simple cu fracţii ordinare şi zecimale .
3.1. Înţelege conceptul şi efectuează calcule simple pentru aflarea :
lungimii, perimetrului, ariei, volumului, masei etc.

Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Respectă procedurile tehnice de
execuţie şi de control al calităţii .

2. Verifică rezultatele muncii.

3. Îşi asumă responsabilitatea pentru
lucrările efectuate .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Îşi însuşeşte procedurile tehnice de execuţie şi de control al
calităţii din sistemul propriu .
1.2.
prin
2.1.
este

Execută toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse
procedurile de lucru, fişe sau instrucţiuni tehnologice .
Confruntă rezultatele muncii cu cerinţele documentaţiei şi - dacă
cazul - ia măsuri de remedieri .

2.2. Raportează, în conformitate cu reglementările de la punctul de
lucru ( locul de muncă ), toate deficienţele de calitate şi cauzele lor .
3.1. Participă la instructajele periodice, efectuate de şeful punctului
de lucru .
3.2. Se preocupă continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrări de zugrăveli, vopsitorii, tapetări

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică materialele folosite la
aceste lucrări .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Foloseşte corect materialele, în baza caracteristicilor acestora .
1.2. Identifică materialele care nu corespund din punct de vedere

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţilor zilnice şi a timpului de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică sarcinile de efectuat şi
cerinţele legate de acestea .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Îşi însuşeşte corect sarcinile şi instrucţiunile referitoare la lucrarea de
executat.
1.2. Clarifică eventualele neînţelegeri, privind sarcinile şi
instrucţiunile primite, adresându - se persoanelor competente .

2. Planifică o activitate curentă .

1.3. Identifică frontul de lucru şi / sau obiectivele de realizat .
2.1. Identifică timpul necesar realizării lucrării .
2.2. Stabileşte etapele de lucru şi modul de abordare, în funcţie de
sarcinile de îndeplinit şi timpul planificat.
2.3. Planifică succesiunea fazelor, în conformitate cu cerinţele procedurii
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
1. Îşi însuşeşte regulile de protecţia
muncii şi PSI .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Îsi însuseste legislatia si normele de protectie a muncii ŞI PSI,
specifice locului de muncă .
1.2. Identifică simbolurile şi / sau semnele de protecţie a muncii şi
PSI.
1.3. Cunoaşte echipamentul şi instrumentarul de protecţie din dotare
.

2. Respectă regulile de protecţia
muncii şi PSI .

1.4. Participă la instructajul de protecţie a muncii şi îşi însuşeşte
corect prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim - ajutor, în
2.1. Desfăşoară lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu
politica firmei şi legislaţia şi normele de protecţie a muncii specifice
locului de muncă.
2.2. Respectă semnificaţia simbolurilor şi / sau semnelor de protecţie,
conform instrucţiunilor.

2.3. Întreţine şi păstrează - în condiţii de securitate - echipamentul şi
instrumentarul de protecţie din dotare .Utilizează corect echipamentul
şi instrumentarul de protecţie din dotare, în conformitate cu
reglementările locale
3. Respectă procedurile de urgenţă şi 3.1. Semnalează accidentul şi contactează imediat personalul şi serviciile
de evacuare .
de urgenţă .
3.2. Înţelege corect şi aplică la nevoie măsurile de urgenţă şi evacuare .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Utilizarea corectă a uneltelor simple manuale

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Utilizează corect uneltele simple
manuale, pentru pregătirea
suprafeţelor şi pentru lucrări de
zugrăveli - vopsitorii - tapetări .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifică uneltele simple manuale, necesare realizării acestor
lucrări .
1.2. Foloseşte corect aceste unelte .
1.3. Întreţine, în stare bună de funcţionare, uneltele simple manuale
din dotare .

Gama de variabile
Noţiunea de unelte simple manuale se referă la : bidinele, pensule, cuţite pentru tăiat tapete, şpacluri etc.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a
zugrăvelilor speciale

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Prepararea materialelor pentru
executarea straturilor suport ale
zugrăvelilor speciale.
2. Pregătirea stratului suport pentru
zugrăvelile speciale .
3. Pregătirea suprafeţelor interioare,
pentru vopsitorii cu vopsele din
polimeri sintetici .
4. Pregătirea tâmplăriei, pentru
vopsitorii în ulei .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Prepară pasta pentru şpriţ conform reţelei sau indicaţiei date de
şeful de echipă.
2.1. Executarea şpriţului cu pastă, pe suprafaţa pregătită a tencuielii .
3.1. Aplicarea grundului incolor de îmbibare, la pereţi şi tavane .
3.2. Şpacluirea integrala si executarea reparatiilor locale cu chit
special .
4.1. Grunduieşte tâmplăria .
4.2. Chituieşte local şi şpacluieşte complet cu chit tâmplăria .

5. Pregătirea tâmplăriei, pentru
vopsitorii cu vopsele din polimeri
sintetici .

4.3. Şlefuieste tâmplaria .
5.1. Execută reparaţii cu chit special şi şlefuieşte tâmplăria .
5.2. Aplicarea grundului incolor de îmbibare.
5.3. Şpacluirea integrala si chituirea tâmplariei .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Utilizarea corectă a aparatelor
mecanizate de vopsit .

2. Prepararea materialelor pentru
executarea zugrăvelilor speciale şi a
vopsitoriilor de calitate superioară .

3. Realizarea completă a
zugrăvelilor speciale .

4. Executarea vopsitoriilor de calitate
superioară .

5. Executarea vopsitorilor de calitate
superioară deosebite .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Foloseşte corect pistolul acţionat electric sau cu aer comprimat .
1.2. Întreţine, în stare bună de funcţionare, aparatele mecanizate din
dotare .
2.1. Prepară pasta de şpriţ mare, pentru zugrăveli în culori de apă .
2.2. Preparară pasta de ipsos pe bază de clei diluat, pentru zugrăveli în
culori de ulei .
2.3. Prepară sau corectează vopselele de ulei şi lacurile .
3.1. Aplică zugrăveli în culori de apă cu şpriţ mare, pe tencuieli
drişcuite - la pereţi şi tavane.
3.2. Aplicarea - prin tufuire - a zugrăvelilor în calcio vechio ( pe
tencuieli ) în culori de ulei, din pastă de ipsos pe bază de clei diluat.
4.1. Finisarea prin vopsire manuală a tâmplăriei de lemn :
a ) vopsirea manuală în culori de ulei ;
b ) şlefuirea suprafeţelor gata vopsite şi fortraibuirea sau tufuirea
vopsitoriei în ulei ;
c ) vopsirea cu lac email sau lac incolor .
4.2. Vopsirea manuală, în culori de ulei, şi şlefuirea suprafeţelor
gata vopsite ale tâmplăriei şi balustradelor metalice .
5.1. Aplicarea vopsitoriilor duco .
5.2. Aplicarea straturilor de grund colorat sau de email din polimeri
sintetici - manual sau cu pistolul - la pereţi, tavane, tâmplărie de lemn
sau metalică .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Executarea vopsitoriilor speciale

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică stiluri de arhitectură .
2. Prepară materialele pentru
vopsitoriile speciale.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Utilizează corect noţiunile despre diferitele stiluri arhitectonice .
2.1. La prepararea vopselelor, utilizează coloranţi şi diluanţi
caracteristici lucrărilor executate .

3. Realizarea lucrărilor de vopsitorii
speciale .

2.2. Utilizează corect noţiuni referitoare la influenţa agenţilor
atmosferici asupra materialelor şi la temperatura optimă (necesară
executării lucrărilor de vopsitorii speciale ) de punere în lucru a
materialelor.
3.1. Executarea vopsitoriilor în şlaiflac şi în imitaţie de lemn, de
esenţe curente .
3.2. Executarea vopsitoriilor în ulei sau în culori de apă, în
degradeuri şi în imitaţie de tapet etc.
3.3. Executarea reparaţiilor la lucrările realizate .

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lucrări complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Utilizarea sculelor manuale şi a
aparatelor simple, manuale sau
mecanizate, pentru executarea
zugrăvelilor .
2. Prepararea materialelor pentru
aceste tipuri de lucrări .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Foloseşte corect aparatele simple din dotare .
1.2. Întreţine, în stare bună de funcţionare, aparatele simple din dotare .
2.1. Prepară singur culorile de apă şi vopselele de ulei, pentru
executarea lucrărilor de finisaje de calitate superioară.
2.2. Respectă reţetele şi modul de preparare al soluţiilor pentru zugrăveli
superioare şi vopsitorii obişnuite în ulei .
2.3. Diluează şi corectează vopselele gata preparate .

3. Executarea zugrăvelilor de calitate
superioară .

3.4. Prepară soluţiile în culori de clei .
3.1. Zugrăveşte în culori de clei pereţii şi tavanele - manual sau cu
aparatul de stropit .
3.2. Aplică desene cu ruloul, peste zugrăveală .

4. Executarea vopsitoriilor obişnuite
în ulei .

3.3. Execută liniaturi simple la pereţi.
4.1. Aplică vopsitorii în ulei, la pereţi şi tavane, pe tencuială:
grunduieşte, chituieşte local, şpacluieşte complet cu chit, vopseşte în
ulei. Fortraibuieşte sau tufuieşte - după caz.
4.2. Vopseşte manual, în culori de ulei şi apoi cu lac, jaluzelele .
4.3. Execută vopsirea streşinilor, în două culori de ulei, în următoarea
succesiune : grunduieşte, chituieşte local, şlefuieşte şi vopseşte în
straturi succesive .
4.4. Vopseşte radiatoarele: grunduieşte, chituieşte şi vopseşte cu vopsele
în ulei .

Gama de variabile
Noţiunile de scule manuale şi aparate simple ( manuale sau mecanizate ) pentru executarea zugrăvelilor se
referă la : role elastice pentru executat desene pe pereţi şi aparate de pulverizat - de tip vermorel sau cu
pistol .
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lucrări complete de zugrăveli şi vopsitorii simple în ulei

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Prepararea grundurilor şi
chiturilor pentru pregătirea
suprafeţelor .

2. Prepară materialele pentru lucrări
simple de zugrăveli şi vopsitorii în
ulei .
3. Execută zugrăveli simple .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Aplică corect reţetele pentru obţinerea materialelor de grunduit şi
şpacluit .
1.2. Utilizează materialele potrivite pentru prepararea grundurilor şi
chiturilor .
2.1. Aplică corect reţetele de preparare a culorilor de apă, pentru
zugrăveli, şi a vopselelor de ulei.
3.1. Grunduieşte şi şpacluieşte suprafaţa de zugrăvit .
3.2. Şlefuieste complet suprafata de zugravit .
3.3. Curăţă de praf suprafaţa şlefuită .

4. Execută vopsitorii simple în ulei, pe
suprafeţe puţin vizibile.

3.4. Aplică manual zugrăveli în culori de var..
4.1. Grunduieşte şi şlefuieşte suprafaţa de vopsit .
4.2. Aplică vopseaua în ulei, într-o singură culoare, pe suprafeţele puţin
vizibile .

Gama de variabile
Noţiunea de suprafeţe puţin vizibile se referă la : duşumele de lemn, streşini, garduri de lemn, învelitori
de tablă, conducte etc.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lucrări de tapetări

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1 Pregătirea suprafeţelor ce urmează a
fi tapetate

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Se realizează corect operaţia de curăţire a pereţilor.
1.2 Se prepară şi se aplică ipsosul pentru reparaţii

2 Aplicarea şi prelucrarea straturilor
suport ale tapetului

1.3 Se şlefuieşte peretele cu hârtie sticlată
2.1 Execuţie amorsei (grund de ulei)
2.2 Aplicarea straturilor de maculatură se face după ungerea acestora cu
pastă adezivă
2.3 Se şlefuieşte şi se repară în etape succesive suprafeţele care vor fi
tapetate

3 Aplicarea tapetului de hârtie
4 Verificarea lucrării

2.3 Se asigură păstrarea planeităţii peretelui
3.1 Se vor respecta regulile de aplicare succesivă a fâşiilor de tapet
4.1 Se verifică lipirea corectă a tapetului
4.2 Se fac reparaţii locale sau se reface tapetarea acolo unde nu a fost
corect făcută.

Gama de variabile
Nu este specificată.
.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat

Pregătirea suprafeţelor suport pentru executarea zugrăvelilor de calitate superioară şi a vopsitorilori
obişnuite în ulei

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Utilizarea corectă a sculelor sau
aparatelor pentru curăţarea
suprafeţelor .

2. Curăţarea suprafeţelor, în vederea
executării finisajelor de calitate
superioară .

3. Pregăteşte suprafeţele pentru
executarea lucrărilor de calitate
superioară .
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Foloseşte corect lampa de benzină .
1.2. Respectă regulile de protecţia muncii şi PSI, referitoare la lucrul
cu lampa de benzină .
1.3. Întreţine, în stare bună de funcţionare, aparatele din dotare .
2.1. Curăţă, cu lampa de benzină, straturile vechi de vopsea în ulei .
2.2. Şlefuieste suprafetele peretilor si tavanelor.
2.3. Curăţă cu şpaclul şi şlefuieşte intens tâmplăria.
3.1. Grunduieşte suprafeţele ce vor fi vopsite .

Pregătirea suprafeţelor suport pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii simple

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Curăţă suprafeţele su-port pe care se 1.1. Deschide fisurile şi curăţă praful sau molozul rezultat în urma
vor executa zugrăveli şi vopsitorii
acestei operaţii .
simple .
1.2. Răzuie umflăturile sau alte denivelări ale suprafeţei suport .
1.3. Curăţă integral straturile vechi de finisaje şi scoate petele de
pe suprafeţele suport .

2. Execută mici reparaţii la
suprafeţele suport curăţate .

3. Pregăteşte suprafeţele de lemn
sau metal, pentru vopsitorii în ulei .
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

1.4. Scoate cuiele existente pe aceste suprafeţe
2.1. Chituieşte şi netezeşte suprafeţele ce urmează a fi zugrăvite sau
vopsite (astupă micile găuri şi fisurile) şi le nivelează (pentru
eliminarea diferenţelor minore de planeitate).
2.2. Şlefuieste suprafetele chituite si le curata de praful rezultat.
3.1. Curăţă - de praf sau de alte impurităţi - şi şlefuieşte suprafeţele
elementelor de tâmplărie, învelitorilor, radiatoarelor, ţevilor etc.

Prepararea soluţiilor simple de zugrăvit

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Prepară soluţii simple pentru
zugrăveli - vopsitorii, conform
indicaţiilor primite .

CRITERII DE REALIZARE
1.1. La prepararea soluţiilor, respectă reţetele şi dozajele (
proporţiile ) ce i-au fost comunicate .
1.2. Prepară soluţiile, respectând ordinea de amestecare a
materialelor de bază .

Gama de variabile
Noţiunea de soluţii simple pentru zugrăveli - vopsitorii se referă la : soluţii de clei, lapte de var, săpun,
humă etc.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

