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Anexa 2 
PROGRAMA DE PREGĂTIRE 

Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice 
 
MODULUL  1: COMUNICARE SI NUMERATIE 
 
Durata 30 ore, din care: 10 ore teorie si 20 ore practică 
 

Nr. 
crt
. 

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 
DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRTERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Formulează opinii personale pe o temă dată   Opinii personale pe o 

temă dată 
 Limbaj de specialitate 
 Interventii, reactii, 

reconsiderarea pozitiei 
personale  

discutii,  
prezentari, 
informari,  
aplicatii practice, 
jocul de rol 

 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru,   
bibliografie 

-capacitatea de 
a utiliza limbajul 
de specialitate 
-capacitatea de 
a elabora  opinii 
personale pe o 
temă dată 
-modul in care 
expune o 
intervenţie  
-modul in care  
evalueaza o 
interventi în 
funcţie de  
opinia celorlalţi 

2  Realizează o scurtă prezentare utilizând 
imagini ilustrative 

 Mijloace de ilustrare 
 Modalităţi ilustrative de 

expunere a informaţiilor 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  

documentatie 
de 
specialitate, 

-capacitatea de 
a selecta, și 
ordona 
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 aplicatii practice, 
jocul de rol 

 

fise de lucru,   
bibliografie 

informaţiile 
-capacitatea de 
a aleage 
modalităţile 
ilustrative de 
expunere a 
informatiilor 
-modul de 
prezentare a 
materialelor 
folosind mijloace 
de  ilustrare  

3 Citește şi utilizează documente scrise în limbaj 
de specialitate 

 Surse specializate 
 Reguli de redactare 
 Documentaţie de lucru 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice, 
 
 

documentatie 
de 
specialitate, 
Internet, 
registre, 
bonuri,  
bibliografie 

-capacitatea de 
a  selecta 
documentele,  
de aextrage şi  
sintetizeaza 
informaţii 
-capacitatea de 
a utiliza limbajul 
de specialitate 
-capacitatea de 
a completa 
documente 

4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele 
obţinute pe o sarcină dată 

 Formule de calcul 
 Metode grafice 
 Reprezentarea grafică  
 Interpretarea rezultatelor

  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
Internet,  
bibliografie 

-capacitatea de a 
efectua calcule 
-capacitatea dea a 
operera  cu 
mijloace grafice 
-capacitatea de a  
interpreta 
rezultatele 
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MODULUL 2  -  UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI  

Durata 45 ore, din care: 15 ore pregătire teoretică şi 30 ore pregătire practică 
 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE,M
ATERIALE DE 

INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Exploatează baze de date  Tipuri de date 

 Utilizarea bazei de 
date 

 Întreţinerea  bazei de 
date 

 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
PC, 
programe 
informatice,  
bibliografie 

-capacitatea de 
a  exemplifica 
tipuri de date 
-capacitatea de 
a descrie 
structura unei 
baze de date  
- capacitatea de 
a  utilizeze o 
bază de date 

2 Prezintă informaţii incluzând text, 
numere şi imagini 
 

 Formate de 
prezentare a 
informaţiilor  

 Editarea de texte 
 Modalitati de 

prezentare 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate 
PC, 
Programe 
informatice, 
bibliografie 

-capabil să 
completeze 
formatul de 
prezentare 
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3 Comunică prin Internet  Tehnici de căutare a 
surselor de informaţii 

 Metode de schimb a 
informaţiilor 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate 
PC, 
Programe 
informatice, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a completa 
formatul de 
prezentare 
-capacitatea de 
a realiza si 
prezenta  o 
expunere 
-capacitatea de 
intretine o baza 
de date 
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MODULUL 3 – COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 
 
Durata 30 ore, din care: 10 ore pregătire teoretică şi 20 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Receptează mesaje orale 

 
 Vorbirea standard 
 Mesaje audio 
 Tipuri de teme 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a  înţeleage 
punctele 
esenţiale şi de a  
desprinde ideile 
principale 
- capacitatea 
dea a stabili 
legături între 
mesaje 

2 Receptează mesaje scrise  Limbaj specific 
 Termeni si terminologie 

specifica 
 Coduri ligvistice 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise ded lucru, 
bibliografie 

-capacitatea dea 
aintelege  texte 
şi de a prelucra 
informaţii 
-capacitatea dea 
a decoda 
informaţii 

3 Exprimă mesaje orale 
 

 Expresii uzuale 
 Tipuri de  activităţi 
 Argumentarea opiniilor si 

proiectelor 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a utiliza expresii 
şi de a prezinte 
activităţi 
- capacitatea de 
a  enunţa şi de a 
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argumenta 
opiniile 
personale 

4 Exprimă mesaje scrise  Teme familiare 
 Corespondenta personala 
 Evenimente codtidiene 
 Experiente profesionale 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru, 
bibliografie 

-modul in  care 
redacteaza 
texte,  
-modul in carea 
elaboreaza 
corespondenţa  
-capacitatea de 
a descrie 
impresiile 

5 Participă la conversaţii  Tipuri de teme 
 Aspecte comune mai 

multor domenii de 
activitate 

 Conversatia 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru, 
bibliografie 

-modul in care 
converseaza 
-modul in care 
descrie aspecte 
comune mai 
multor domenii 
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MODULUL 4 – ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
Durata 15  ore, din care: 5 ore pregătire teoretică şi 10 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA  

1 2 3 4 5 6 
1 Aplică normele de calitate în domeniul de 

activitate 
 Norme de calitate 

specifice domeniului 
 Normative specifice locului 

de muncă 
 Cerinţe de calitate 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
standrde, 
normative, 
instructiuni de 
lucru, caiete 
de sarcini 
bibliografie 

-capacitatea de 
a  identifica şi 
utilizeze norme 
de calitate 
specifice 
domeniului său 
de activitate 
-modul in care 
prezinta 
criteriile de 
calitate din 
norme specifice 
locului său de 
muncă 

2 Utilizează metode standardizate de 
asigurare a calităţii 
 

 Metode de asigurare a 
calităţii 

 Proceduri de asigurare a 
calităţii 

 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentatie 
de 
specialitate, 
standrde, 
normative, 
proceduri, 
bibliografie 

-modul in care  
explica şi aplica 
metodele 
standardizate de 
asigurare a 
calităţii 

 
 



CLIMM Craiova 8

MODULUL 5 -  DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 
 
Durata 15 ore, din care: 5 ore pregătire teoretică şi 10 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Analizează caracteristicile personale şi 

factorii implicaţi în dezvoltarea carierei 
 

 Caracteristici personale 
 Factorilor de influenţează  
 Dezvoltarea personală  
 Potenţial de schimbare 

profesională 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice, 
auto-evaluare 

documentatie 
de 
specialitate, 
teste de 
evaluare, 
chestionare, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a analiza 
caracteristicile 
personale şi 
factorii implicaţi 
în dezvoltarea 
carierei 
- capacitatea de 
a  estima 
potenţialul de 
schimbare 
personală şi 
profesională 

2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de 
educaţie şi formare profesională  
 

 Cerinţelor de formare 
profesională  

 Trasee de educare şi 
formare profesională 

 Opţiunii de formare 
profesională 

 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentatie 
de 
specialitate, 
fise de lucru, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a  proiecta o 
opţiune de 
formare 
profesională pe 
termen scurt şi 
mediu (1 an, 2 
ani, 3-5 ani) 
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MODULUL 6 – IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 
 
Durata 33 ore, din care: 11 ore pregătire teoretică şi 22 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE  CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE 
DE 
INSTRUIRE,
MATERIALE 
DE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Aplică legislaţia şi reglementările privind 

securitatea şi sănătatea la locul de muncă,  
prevenirea şi stingerea incendiilor 

 Legislație privind 
securitatea muncii 

 Instructaje de protecția 
muncii 

 Drepturi si responsabilităţi 
la locul de muncă  

 Situaţii periculoase 
 Mijloace de protecție 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentați
e de 
specialitate, 
legislatie si 
normative, 
fise de 
instructaj, 
echipamente 
de protectie 
bibliografie 

-capacitatea de a 
recunoaște 
drepturile şi 
responsabilităţile 
-capacitatea de a 
verifica existenţa 
şi integritatea 
mijloacelor de 
protecţie la locul 
de muncă  
-modul in care 
raporteaza 
situaţiile care pun 
în pericol 
securitatea 
individuala. şi 
colectivă 

2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc 
de la locul de muncă 

 Factorilor de risc  
 Tipuri de defecțiuni 
 Metode de inlăturarea 

factorilor de risc 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice,  

documentați
e de 
specialitate, 
legislatie si 

-capacitatea de a  
identifica şi 
înlătura factorii de 
risc de la locul de 
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 normative, 
fise de 
instructaj, 
echipamente 
de protectie 
bibliografie 

muncă 
- modul in care 
raportează factorii 
de risc. 
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MODULUL 7– LUCRUL  ÎN  ECHIPĂ  
  

Durata 15 ore, din care: 5 ore pregătire teoretică şi 10 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. CRITERII SPECIFICE CONTINUT TEMATIC MRTODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Identifică sarcinile şi resursele necesare 

pentru atingerea obiectivelor 
 Tipuri de srcinile  
 Rolurile in echipa 
 Obiectivele echipei 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice  
 

documentație 
de 
specialitate, 
chestionare, 
fise de lucru  
bibliografie 

-capacitatea de 
a identifica 
obiectivele 
lucrului în echipă 
şi de a descrie 
sarcinile de lucru 
în echipă 
- capacitatea de 
a  selecta 
resursele 
necesare 
atingerii 
obiectivelor 

2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă   Pozitii in cadrul echipei 
 Acţiunile în grup  
 Tipuri de actiuni 
 Tipuri de atitudini 

 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 

documentație 
de 
specialitate, 
chestionare, 
fise de lucru  
bibliografie 

-capacitatea de 
a raporta poziţia 
individuală faţă 
de ceilalţi,  
-modul in care 
iși asumă 
promovarea 
atitudini 
constructive în 
grup,  
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-capacitatea dea 
a iniţia acţiuni în 
grup 

3 Colaborează cu membrii echipei pentru 
îndeplinirea sarcinilor 

 Grad de motivare 
 Sarcinile in carul echipei 
 Negocierea sarcinilor 
 Măsuri de eficientizare  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație 
de 
specialitate, 
fise de lucru  
bibliografie 

-capacitatea de 
a  recunoaște 
competenţele 
membrilor 
echipei 
-modul in care 
iși corelează 
propriile sarcini 
cu ale echipei 
- capacitatea de 
a adopta unele 
măsuri de 
eficientizare a 
lucrului în echipă 
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MODULUL 8  - INTERPRETAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE 
 
Durata 45 ore, din care: 15 ore pregătire teoretică şi 20 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE  CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 

MATERIALE DE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

Interpretează informaţii înscrise în 
desenele de ansamblu 

 Tipuri de cote 
 Tipuri de informatii  
 Tipuri de asamble 
 Desenul de ansamblu 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
standarde de 
reprezentare, 
fise de lucru  
bibliografie 

-capacitatea de 
a  explica și 
interpreta 
informaţiile 
cuprinse în 
desenele de 
ansamblu 

2 Interpretează desene speciale  Reprezentarea reperelor 
si ansamblurilor 

 Simbolizarea profilelor 
 Scheme electrice 
 Tipuri de ajustaje 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate,desene 
de ansamblu, 
scheme electrice 
fise de lucru  
bibliografie 

-capacitatea de 
a explica şi 
interpreta infor-
maţiile cuprinse 
în desenele de 
ansamblu ale 
unor construcţii 
metalice  
-modul in care  
interpreteaza 
informaţiile 
cuprinse în 
desenele unor 
scheme 
funcţionale 
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3 Aplică informaţiile din documentaţia 
tehnică în activitatea practică 

 Documentație 
tehnologică 

 Parametrii de calitate 
 Desenul de ansamblu 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 
 
 
 

documentație de 
specialitate, 
standarde de 
reprezentare,  
bibliografie 

-capacitatea de 
a utiliza şi 
corela  
informaţiile 
cuprinse în 
desenele de 
ansamblu sau 
în schemele 
funcţionale cu 
cerinţele 
privind 
asigurarea 
calităţii 
produselor 
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MODULUL 9 -  UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI TRANSPORTAT 
 
Durata 51 ore, din care: 17 ore pregătire teoretică şi 34 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 

DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Identifică caracteristicile funcţionale ale 

dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi 
transportat  
 

 Tipuri de dispozitive si 
instalații 

 Parametri funcţionali  
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 
 

documentație 
de 
specialitate, 
dispozitive si 
instalatii,  
bibliografie 

-capacitatea  de 
a recunoaste şi 
de a selecta 
dispozitive şi 
instalaţii de 
ridicat şi 
transportat 

2 Utilizează dispozitive şi instalaţii de ridicat şi 
transportat 
 

 Dispozitive de ridicat 
 Instalaţii de ridicat 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 
 

documentație 
de 
specialitate, 
dispozitive si 
instalatii,  
bibliografie 

-capacitatea de 
a identifica și de 
a utiliza 
dispozitive de 
ridicat şi 
transportat 
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MODULUL 10  -  PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A SUPRAFEŢELOR 
 
Durata  45 ore, din care: 15 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică  
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME 

DE ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALE 
DE INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4 5 6 
1 Indică tipurile de coroziune  Tipuri de coroziuni 

 Factori  de coroziune 
 Forme de manifestare a 

coroziuni  
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație 
de 
specialitate, 
planse,  
bibliografie 

-capacitatea de 
a  preciza 
factorii 
generatori de 
coroziune 
-capacitatea de 
a  indica formele 
de manifestare a 
coroziunii 
-capacitatea de 
a caracteriza 
tipurile de 
coroziune 

2 Precizează metodele de protecţie 
anticorozivă 

 Tipuri de acoperiri 
 tehnologii de acoperiri 

nemetalice 
 Procedee de metalizare 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație 
de 
specialitate, 
planse, 
dispozitive, 
scule, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a identifica 
tipurile de 
acoperiri 
-capacitatea de 
a descrie 
tehnologia de 
acoperiri 
nemetalice  
-capacitatea de 
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a preciza 
procedeele de 
metalizare 

3 Efectuează operaţii de limitare a coroziunii  Factori de risc 
 Metode de protecție 

anticoroziva  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație 
de 
specialitate, 
planse, 
dispozitive, 
scule, 
bibliografie 

-capacitatea de 
a stabili factorii 
de risc   
-capacitatea de 
a aleage  
metoda  de 
protecţie 
anticorozivă 
-capacitatea de 
a  executa  
protecţia  
anticorozivă prin 
vopsire 
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MODULUL 11 -  STRUCTURI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE 
 
Durata 51 ore, din care: 17 ore pregătire teoretică şi 34 ore pregătire practică 
 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALEDE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4  6 
1 Clasifică tâmplăria din aluminiu 

şi mase plastice 
 

 Tipurile de tâmplărie 
  Izolarea termică 
 Forma profilelor 
 Tipul de geam 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
dispozitive, scule, 
profile de PVC, 
monstre de geam 
bibliografie 

-capcitatea de a  
identifica criteriile 
de ierarhizare 
-capacitatea de a 
ordona tipurile de 
tâmplărie din 
aluminiu şi mase 
plastice 
 

2 Identifică componentele 
tâmplăriei din aluminiu şi mase 
plastice  
 

 Elemente componente  
 Accesorii de tamplarie 
 Documentaţia tehnică 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
bibliografie 

-capacitatea de 
aidentifica  
elementele 
componente din 
documentaţia 
tehnică,  
-modul in care 
ordoneaza 
elementele 
componente 
după rolul 
funcţional 
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3 Indică solicitările mecanice  şi 
caracteristicile geometrice 
 

 Tipuri de Solicitările  
 Caracteristicilor 

geometrice  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
bibliografie 

-este capabil să 
identifice 
solicitările 
-capacitatea de a 
prezenta 
caracteristicile 
geometrice ale 
secţiunilor 
profilelor 
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MODULUL 12 - ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU TÂMPLĂRIA DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE 
 
Durata 45 ore, din care: 15 ore pregătire teoretică şi 30 ore pregătire practică 
 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALEDE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4  6 

1 Clasifică materialele folosite la 
tâmplăria din aluminiu şi mase 
plastice 
 

 Tipuri de profile 
 Metode de obţinere a 

sistemelor de profile  
 Tipuri de materiale 
 Proprietatile materialelor 

 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
utilaje 
materie prima, 
bibliografie 
 

-capacitatea de a  
descrie metodele 
de obţinere a 
sistemelor de 
profile 
-capacitatea de a  
ordona 
materialele 
folosite după 
proprietăţi 
 

2 Recunoaşte domeniile de 
utilizare a profilelor folosite la 
tâmplăria din aluminiu şi mase 
plastice 
 

 Tipuri de coduri  
 Caracteristicile  profilelor 
 Domenii de utilizare 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
utilaje 
materie prima, 
bibliografie 
 

-capacitatea de a 
utiliza codurile 
din cataloagele 
de firmă pentru 
sistemele de 
profile şi accesorii 
-capacitatea de a 
ordona profilele 
după 
caracteristici 
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-capacitatea de a 
stabili domeniile 
de utilizare 

3 Indică profilele necesare 
realizării tâmplăriei din aluminiu 
şi mase plastice  
 

 Condiţii tehnice 
 Documentaţie de 

execuţie 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
utilaje 
materie prima, 
bibliografie 
 

-capacitatea de a   
expune condiţiile 
tehnice impuse 
tâmplăriei din 
aluminiu şi mase 
plastice şi de a 
aleage profilele 
necesare 
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MODULUL 13 -  PRELUCRAREA COMPONENTELOR TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE 
 
Durata 120 ore, din care: 40 ore pregătire teoretică şi 80 ore pregătire practică 
 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALEDE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4  6 
1 Pregăteşte materialul în vederea 

prelucrării 
 Documentaţie tehnica 
 Repere 
 Dimensiuni semifabricat 
 Operaţii pregătitoare 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
monstre de geam 
utilaje 
materie prima, 
bibliografie 
 

-capacitatea de a 
citi documentaţia 
tehnică 
-capacitatea de a 
identifica 
elementele 
componente 
-capacitatea de a  
stabili 
dimensiunile 
semifabricatului 
-capacitatea de a  
executa operaţiile 
pregătitoare 

2 Execută prelucrări prin aşchiere  Succesiunea operaţiilor 
de prelucrare prin 
aşchiere 

 SDV -uri 
 Parametrii regimului de 

aşchiere 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
profile de PVC, utilaje 
materie prima, SDV-uri 
bibliografie 
 

-capacitatea de a 
identifica 
operaţiile de 
prelucrare prin 
aşchiere  
capacitatea de a 
analiza 
documentaţia 
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tehnică 
-capacitatea de a 
pregăti SDV -
urilor prevăzute 
în planul de 
operaţii  
-capacitatea de a 
stabili parametrii 
regimului de 
aşchiere  
-capacitatea de a 
executa operaţiile 
de prelucrare prin 
aşchiere 

3 Efectuează prelucrări prin 
deformare plastică 

 Operaţii de prelucrare 
prin deformare plastică 

 SDV –uri specifice 
 Echipamente tehnologice 
 Tipuri de reglaje  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC, 
utilaje, 
materie prima, 
echipamente 
bibliografie 
 

-capacitatea de a  
identifica 
operaţiile de 
prelucrare prin 
deformare 
plastică  
-capacitatea de a 
aleage SDV -urile 
de a regla 
echipamentele 
tehnologice 
-capacitatea de a 
executa operaţiile 
de prelucrare prin 
deformare 
plastică  

4. Realizează vopsirea   Materiale de vopsire 
 Tratamente 

discutii,  
prezentari,  

documentație de 
specialitate, 

-capacitatea de a 
pregăti materialul 
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 termochimice 
 Tehnologia de vopsire 

simulari,  
aplicatii practice 
 

planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 
 

în vederea 
vopsirii în câmp 
electrostatic 
-capacitatea de a 
explicea 
tratamentele 
termochimice 
specifice 
-capacitatea de a 
respecta 
tehnologia de 
vopsire prevăzută 
în documentaţie 
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MODULUL 14 -  ASAMBLAREA STRUCTURILOR DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE 
 
Durata 90 ore, din care: 30 ore pregătire teoretică şi 60 ore pregătire practică 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALEDE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4  6 
1 Interpretează documentaţia de 

execuţie a tâmplăriei din 
aluminiu şi mase plastice 

 Componentele 
structurilor  

 accesoriile pentru 
asamblare 

 Conditii tehnice 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a 
indica în desenul 
de ansamblu 
componentele 
structurilor  
-capcitatea de a 
aleage  
accesoriile 
necesare si de a 
preciza condiţiile 
tehnice impuse 
asamblării 

2 Realizează structuri din aluminiu 
  

 Tipuri de asamblări 
 Accesorii 
 Conditii tehnice 
 Echipamente tehnologice 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a  
executa 
asamblări 
demontabile şi 
nedemontabile 
-modul de 
utilizare a 
echipamentelor 
specifice  

3 Execută structuri din mase 
plastice 

 Metode de asamblare 
 Echipamente tehnologice 

discutii,  
prezentari,  

documentație de 
specialitate, 

-capacitatea de a 
executa 
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 specifice asamblărilor simulari,  
aplicatii practice 
 

planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

asamblări 
nedemontabile 
-modul de  
utilizare a 
echipamentelor 
specifice 

4 Asamblează tâmplăria din lemn 
stratificat 
 

 Operatii de pregatire 
 Moduri de asamblare 
 Echipamente tehnologice  

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a  
pregăti reperele 
în vederea 
asamblării 
-capacitatea de a 
executa 
asamblări 
nedemontabile 
-capacitatea de a 
utiliza 
echipamentele 
specifice 
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MODULUL 15 - MONTAREA TÂMPLĂRIEI DIN ALUMINIU ŞI MASE PLASTICE 
 
Durata  90 ore, din care: 30 ore pregătire teoretică şi 60 ore pregătire practică 
 
 

Nr. 
crt. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE/FORME DE 

ACTIVITATE 

MIJLOACE DE 
INSTRUIRE, 
MATERIALEDE 
INVATARE 

CRITERII DE 
PERFORMANTA 

1 2 3 4  6 
1 Precizează condiţiile de 

exploatare a construcţiei 
 

 Caracteristicile tehnice 
 Factorii de mediu  
  Punctul de rouă 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a 
identifica 
caracteristicile 
clădirii 
-capacitatea de a  
stabili influenţa 
factorilor de 
mediu asupra 
tâmplăriei şi să 
indice zonele 
unde apare 
"punctul de rouă” 

2 Îşi însuşeşte tehnologia  de 
montaj 
 

 Caracteristici pentru 
determinarea 
dimensiunilor 

 Succesiunea operaţiilor 
de montare 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a  
stabili 
dimensiunile 
tâmplăriei 
-capacitatea de a 
explica operaţiile 
de pregătire a 
montării si de a 
ordona operaţiile 
de montaj 
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3 Execută operaţii de montaj 
 

 Golul de montaj 
 Montarea cadrului 

tâmplăriei 
 Montarea accesoriilor 
 Echipamente specifice 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a  
finisa golul de 
montaj 
-capcitatea de a 
monta cadrul 
tâmplăriei 
-capacitatea de a 
monta accesoriile 
utilizând 
echipamentele 
specifice 

4 Controlează lucrarea efectuată 
 

 Criterii de calitate 
 Accesorii de închidere 
 Operatii de reglare 
 Condiţii de 

funcţionalitate 
 

discutii,  
prezentari,  
simulari,  
aplicatii practice 
 

documentație de 
specialitate, 
planse, dispozitive, 
scule, profile de PVC,  
materie prima, 
bibliografie 

-capacitatea de a 
preciza condiţiile 
de funcţionalitate 
–capacitatea de a 
regla accesoriile 
de închidere 
-capacitatea  de 
a utiliza 
echipamentele 
specifice 

 


