Calificările necesare pentru specializarea:
“Tehnologia sistemelor gips-carton de interior”
Ocupaţia: Montator pereţi şi plafoane din ghips carton 713406

1. LISTA DE UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
No.

Unităţi de competenţă
A. COMPETENŢE TEHNOLOGICE

A-1
A-2
A-3
A-4.
A-5.
A-6.

Identificarea materialelor folosite la sistemele de gips-carton de interior
Instalarea pereţilor despărţitori
Placarea pereţilor cu plăci gips-carton
Instalarea plafoanelor suspendate
Realizarea sistemelor pentru mansardă
Realizarea sistemelor de şapă uscată de pardoseală

Unitatea de competenţă A-1: Identificarea materialelor folosite la sistemele de gips-carton de
interior
NO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

COMPETENŢE
Examinarea şi distingerea caracteristicilor de bază fizice şi chimice ale gipsului
Folosirea gipsului în construcţii
Metoda de producţie a gipsului din roca de ghips
Prepararea compuşilor pentru umplerea rosturilor şi pentru finisare
Identificarea plăcilor gips-carton folosite în sistemele de gips-carton de interior
Descrierea folosirii plăcilor gips-carton pentru sistemele de interior
Descrierea regulilor de depozitare a plăcilor gips-carton
Identificarea tipurilor şi a denumirilor profilelor de oţel folosite la sistemele de gips-carton de
interior
Analiza parametrilor profilelor în contextul siguranţei în utilizare
Descrierea folosirii diferitelor elemente pentru montare
Pregătirea profilelor de oţel şi a altor elemente necesare în montare
Identificarea tipurilor de materiale pentru izolare şi lucrări de finisare
Descrierea materialelor pentru lucrări de finisare
Prepararea materialelor pentru lucrări de finisare
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Unitatea de competenţă A-2: Instalarea pereţilor despărţitori
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

COMPETENŢE
Tipuri de pereţi despărţitori
Identificarea elementelor structurale ale pereţilor despărţitori
Identificarea tipurilor de profile de oţel folosite la pereţii despărţitori
Proprietăţile plăcilor gips-carton în conformitate cu performanţele cerute
Identificarea tipurilor de materiale de izolaţie
Descrierea paşilor de bază în montarea pereţilor despărţitori
Tipuri de profile de oţel folosite la montarea uşilor
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor la peretele despărţitor cu un singur strat
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor la peretele despărţitor cu două straturi
Selectarea tipurilor de plăci gips-carton folosite în spaţii umede
Descrierea metodelor de montaj pentru pereţii curbaţi
Descrierea regulilor de instalare a plăcilor gips-carton
Descrierea etapelor de îmbinare a plăcilor gips-carton
Montarea plăcilor în colţuri
Realizarea îmbinărilor plăcilor unui perete despărţitor
Identificarea benzilor pentru îmbinări
Descrierea etapelor de finisare
Realizarea operaţiunilor de finisare pentru unghiuri interioare

Unitatea de competenţă A-3: Placarea pereţilor cu plăci gips-carton
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

COMPETENŢE
Tipuri de sisteme de placare
Identificarea elementelor structurale pentru fixarea plăcilor de profilele de oţel
Identificarea tipurilor de profile de oţel folosite la sistemele de placare
Caracterizarea avantajelor sistemelor de placare
Identificarea tipurilor de materiale de izolaţie
Selectarea sistemului de placare corespunzător şi instalarea plăcilor gips-carton
Descrierea etapelor de instalare a plăcilor gips-carton
Identificarea profilelor de oţel folosite la placarea pereţilor
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor într-un singur strat
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor în două straturi
Selectarea tipurilor de plăci gips-carton folosite în spaţii umede
Descrierea regulilor de montare a plăcilor gips-carton
Determinarea poziţiei plăcilor gips-carton pe baza documentaţiei tehnice
Realizarea placării pereţilor cu plăci gips-carton
Descrierea etapelor de finisare
Diferenţierea între diferitele tipuri de finisare
Descrierea etapelor de instalare a plăcilor în unghi
Identificarea benzilor pentru îmbinări
Realizarea îmbinărilor între plăcile gips-carton
Realizarea operaţiunilor de finisare pentru unghiuri interioare şi exterioare
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Unitatea de competenţă A-4: Instalarea plafoanelor suspendate
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

COMPETENŢE
Diferenţierea tipurilor de tavane suspendate pe baza desenelor tehnice
Identificarea profilelor de oţel folosite la instalarea plafoanelor suspendate
Diferenţe constructive între plafoanele suspendate pe un nivel şi cele pe două nivele
Descrierea avantajelor tavanelor suspendate
Clasificarea tavanelor suspendate conform metodelor de instalare a structurii suport
Descrierea etapelor de instalare a plafoanelor suspendate cu structură pe un nivel
Deosebiri între profilele folosite pentru plafoanele suspendate
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor la plafonul cu structură pe un nivel
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor ambele nivele pentru plafonul cu
structură pe două nivele
Selectarea tipurilor de plăci gips-carton folosite în spaţii umede
Descrierea regulilor de montare a plafoanelor suspendate
Descrierea etapelor de finisare
Diferenţierea între diferitele tipuri de finisare
Descrierea etapelor de aplicare a compuşilor de finisare
Identificarea benzilor pentru îmbinări

Unitatea de competenţă A-5: Realizarea sistemelor pentru mansardă
No.

COMPETENŢE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Diferenţierea între materialele folosite pentru mansardă
Identificarea elementelor structurale pentru sistemele pentru mansardă
Descrierea regulilor de instalare a sistemelor pentru mansardă
Specificarea grosimii minime a materialelor de izolare pentru sistemele de placare a mansardei
Diferenţierea profilelor de oţel folosite în sistemele pentru mansardă
Descrierea avantajelor folosirii vatei minerale
Definirea funcţiilor membranei permeabile la vapori
Descrierea etapelor de instalare a sistemelor pentru mansardă
Selectarea profilelor de oţel corespunzătoare sistemelor pentru mansardă
Selectarea tipurilor de izolare în concordanţă cu tipul de placare a mansardei
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor în primul strat de placare al mansardei
Specificarea distanţei dintre şuruburi pentru fixarea plăcilor în ambele nivele pentru mansarda cu
două straturi placare
Selectarea tipurilor de plăci gips-carton folosite în spaţii umede
Descrierea regulilor pentru placarea mansardei
Determinarea poziţiei plăcilor pentru placarea mansardei pe baza documentaţiei tehnice
Montarea profilelor de oţel la grinzile/căpriorii acoperişului
Montarea izolaţiei termice şi a membranei permeabile la vapori între grinzile acoperişului

13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Instalarea placării mansardei printr-o fereastră de acoperiş
Descrierea etapelor de finisare
Diferenţierea între diferitele tipuri de finisare
Descrierea etapelor de instalare a plăcilor în unghi
Identificarea benzilor pentru îmbinări
Realizarea lucrărilor de finisare a unei porţiuni de mansardă printr-o fereastră de acoperiş înclinat
Realizarea măsurătorilor de toleranţă pentru un sistem de mansardă

Unitatea de competenţă A-6: Realizarea sistemelor de şapă uscată de pardoseală
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

COMPETENŢE
Descrierea avantajelor instalării şapei uscate
Caracterizarea nivelelor şapei uscate de pardoseală
Diferenţierea între materialele folosite la instalarea şapei uscate de pardoseală
Descrierea avantajelor plăcilor gips-carton folosite la şapele uscate de pardoseală
Specificarea dimensiunilor plăcilor folosite la şapele uscate de pardoseală
Descrierea metodelor de pregătire pentru pardoseala inegală
Selectarea materialelor de izolaţie pentru şapele uscate de pardoseală
Specificarea condiţiilor de începere a instalării şapei uscate
Diferenţierea între diferitele tipuri de şape uscate de pardoseală
Diferenţierea între diferitele elemente ale şapei de pardoseală
Diferenţierea între tipurile de balast de compensare pentru substrat
Diferenţierea plăcilor gips-carton folosite la şapele uscate
Determinarea aranjării plăcilor în şapele de pardoseală
Specificarea metodei de folosire a materialelor de izolare în şapele uscate de pardoseală
Descrierea avantajelor substraturilor şapei uscate
Diferenţierea între materialele de finisare folosite la substraturile şapei uscate
Pregătirea bazei pentru plăcile şapei uscate pentru pardoseală cu inegalităţi uşoare sau accentuate
Fixarea plăcilor în unul sau două straturi pe substrat
Umplerea neplaneităţilor bazei şapei uscate de pardoseală
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No.

COMPETENŢE PSIHO-FIZICE

I. Competenţe senzoriale şi motorii
1. Acuitate vizuală
2. Distingerea culorilor
3. Vedere cu ambii ochi
4. Simţul echilibrului
5. Coordonarea ochi-mână
6. Reflexe rapide
7. Dexteritate
8. Lipsa fricii de înălţime
II. Abilităţi
1. Concentrare bună pe o mare perioadă de timp
2. Abilităţi tehnice
3. Orientare spaţială şi percepţie bună
4. Simţ estetic şi artistic
III. Trăsături de personalitate
1. Răbdare şi perseverenţă
2. Echilibru emoţional
3. Disciplină şi responsabilitate
4. Perfecţiune
5. Autocontrol
6. Trecerea uşoară de la o activitate la alta
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