
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

STANDARD OCUPAŢIONAL 

 

FIERAR-BETONIST 

 

Sectorul : Construcţii 

 

Versiunea: 00 

 

Data aprobării: 15.10.2009 

 

Data propusă pentru revizuire: 30.08.2013 

 

 

Iniţiator proiect: Casa de Meserii a Constructorilor şi Comitetul Sectorial pentru Formare 

Profesională în Construcţii 

 

 

Echipa de redactare:  

 

ing. Popescu Dumitru, SC APASCO SA-  Măneciu Ungureni, jud. Prahova 

ing. Taloş Vlad, SC NV CONST, Şelimbăr, jud. Sibiu 

Petre Cristina, expert sectorial pentru standarde ocupaţionale şi calificări 

 

 

Verificator sectorial: Niţu Alexandrina, expert sectorial, SC Hidroconstrucţia SA 

 

 

Comisia de validare:  

Bogdanovici Romeo, SC Hidroconstrucţia SA, reprezentant al Asociaţiei Române a 

Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) 

ing. Provian Andrei, SC ORION CONSTRUCŢII Ploieşti, reprezentant al Federaţiei 

Sindicatelor din Construcţii FGS Familia „Anghel Saligny” 

ing. Mihai Georgel, inginer şef, COMINCO SA- Bucureşti 

 

 

Denumirea documentului  electronic: SO_Fierar betonist_00 

 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului 

Sectorial Construcţii 

 

 

 

 

Standard Ocupaţional dezvoltat în cadrul proiectului strategic CALITATE ÎN EDUCAŢIE – 

CALE, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, Axa prioritară 1 

 



  Pag. 2 din 36 

Descriere:  

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru ocupaţia Fierar betonist cod COR 712302. 

 

Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte 

diferite care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare, de căi ferate, 

drumuri şi poduri etc. 

 

Activităţile se desfăşoară numai în echipă, alături de alţi fierar betonişti, sub coordonarea 

directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier, în baze de producţie , 

ateliere sau spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe 

şantiere de construcţii, la locul de punere în operă a materialelor.  

 

Fierarul betonist lucrează în mod obişnuit în condiţii foarte variate, pe timp de zi sau de 

noapte, în funcţie de organizarea lucrărilor şi termenele de predare, pe suprafaţa solului, sub 

cota solului (fundaţii) sau la înălţime, în orice anotimp, indiferent de condiţiile meteorologice: 

ploaie, vânt, ceaţă, temperaturi scăzute sau înalte  etc., fiind supus unor riscuri diverse de 

accidentare mecanică. 

 

Lucrările se execută pe baza unor proceduri stricte, respectându-se permanent indicaţiile 

şefilor direcţi.  

Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, fierarul betonist având 

obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al 

lucrării, precum şi normativele tehnice în vigoare. 

 

În funcţie de faza de lucru, fierarul betonist colaborează cu alte categorii de muncitori: sudori, 

dulgheri, betonişti etc. 

 

Fierarul betonist manipulează materialele necesare pentru activităţile curente de muncă şi le 

transportă în majoritatea cazurilor pe distanţe mici, prin purtare directă de la locurile în care 

sunt aduse cu mijloace de transport şi de ridicare a sarcinilor. Fierarii betonişti care fixează 

materialele în dispozitive de prindere ale utilajelor pentru transport la înălţime sau pe 

orizontală sunt instruiţi şi autorizaţi ca legători de sarcină. 

 

Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, lucru în condiţii de 

înălţime, de realizare a unor activităţi repetitive, în condiţii procedurale stricte, cu autonomie 

restrânsă. 

 

Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea 

profesională, responsabilitatea şi atenţia. 
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Lista unităţilor de competenţă 
 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

 

Unităţi de competenţă generale 

 

Unitatea 1: Organizarea locului de muncă 

Unitatea 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Unitatea 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Unitatea 4: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Unitatea 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare 

Unitatea 2: Fasonarea oţelului beton 

Unitatea 3: Montarea armăturilor 

Unitatea 4: Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrările de 

armare 

 

2 

2 

2 

2 
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Titlul calificării profesionale: Fierar betonist 

 

Descriere:  

Calificarea Fierar betonist, nivel 2, este practicată de persoanele care lucrează în domeniul 

construcţiilor pentru executarea lucrărilor de armare. Fierarul betonist îşi desfăşoară 

activitatea în baze de producţie, ateliere, hale, în care execută fasonarea oţelului beton sau pe 

şantiere de construcţii unde pune în operă materialele. Fierarul betonist lucrează în echipă, pe 

baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, având un anumit grad de autonomie în 

activitate. 

Motivaţie:  

Datorită cererii de lucrări de construcţii civile şi industriale, edilitare, căi ferate, drumuri şi 

poduri, calificarea fierar betonist este foarte solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de 

muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor cerute de angajatorii din sectorul de 

construcţii. 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării fierar betonist, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucru la înălţime şi rezistenţă la efort fizic în 

condiţii meteorologice aspre ( ploaie, vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.), în orice 

anotimp. 

Nivelul de studii minim necesar 

Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii unei şcoli profesionale în construcţii sau a 

cursurilor liceale. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe 

baza standardului ocupaţional. 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă pe şantier şi prin continuarea studiilor, fierarul betonist  are 

posibilitatea să devină maistru în construcţii. 

Cerinţe legislative specifice: 

Nu este cazul. 
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Titlul calificării profesionale: Fierar betonist 

 

Cod RNC:  

Nivel: 2 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2  

 C2. Comunicare în limbi străine 1  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

2  

 C4. Competenţe informatice 1  

 C5. Competenţa de a învăţa 2  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2  

 C7. Competenţe antreprenoriale 2  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1  

 G1. Organizarea locului de muncă 2  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2  

 S1. Pregătirea materialelor pentru lucrările de 

armare 

2  

 S2. Fasonarea oţelului beton 2  

 S3. Montarea armăturilor 2  

 S4. Transportul şi manipularea materialelor pentru 

lucrările de armare 

2  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică particularităţile frontului de lucru cu 

atenţie, pe baza indicaţiilor oferite de persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul lucrării de executat şi 

graficul de execuţie, având în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

2.Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în 

vedere tipul lucrărilor de executat şi 

caracteristicile acestora. 

3.Preia cu atenţie mijloacele de muncă pentru 

activitatea curentă conform procedurilor interne 

ale companiei, având în vedere specificul tuturor 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate. 

4.Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare,în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere 

toate căile de acces, având în vedere necesităţile 

de desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de 

lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale regulamentului de ordine 

interioară cu privire la desfăşurarea 

activităţii pe şantierul de construcţii; 

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi 

de psi specifice activităţii din şantierele de 

construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul 

propriu al fierarului betonist; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului 

propriu de lucru al fierarului betonist; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în 

flux tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- categorii de muncitori cu care poate lucra 

în echipă fierarul betonist. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 



  Pag. 8 din 36 

Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  
Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2.Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform pervederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3.Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4.Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate  în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- tipuri de instructaje pe probleme de sănătate 

şi securitate în muncă; 

- particularităţi ale locului de muncă cu 

importanţă din punct de vedere al sănătăţii şi 

securităţii în muncă; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- persoane abilitate să intervină în caz de 

accident. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2.Acţionează permanent, cu atenţie şi 

preocupare, pentru prevenirea incidentelor/ 

accidentelor de mediu, conform procedurilor 

interne ale companiei, în funcţie de 

particularităţile locului de muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor  cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, în locuri special amenajate, utilizând 

echipamente specifice şi evitând poluarea 

mediului ambiant. 

 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu 

impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi 

posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi 

modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind 

protecţia mediului. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice, pe faze de 

derulare a activităţii la locul de muncă, în funcţie 

de tipul activităţii desfăşurate. 

2.Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi 

tipul lucrării de realizat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3.Verifică lucrările executate din punct de 

vedere calitativ cu exigenţă, atenţie şi 

responsabilitate, pe faze de lucru, conform 

tehnologiei de execuţie, prin compararea 

caracteristicilor tehnice ale lucrărilor realizate cu 

indicaţiile din proiectul de execuţie, prin metode 

adecvate în funcţie de tipul lucrării executate şi 

caracteristicile tehnice urmărite, utilizând corect 

dispozitivele de verificare necesare. 

4.Remediază deficienţele constatate ori de câte 

ori este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, 

prin metode adecvate, în funcţie de tipul 

acestora. 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de execuţie; 

- tipuri de materiale utilizate în pentru lucrările 

de armare; 

- cerinţe tehnice ale lucrărilor de armare; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi 

dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de 

armare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor 

de lucru având în vedere cerinţele de utilizare 

ale acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării 

lucrărilor. 

2.Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii 

de siguranţă, în locuri special amenajate, 

conform prescripţiilor tehnice specifice şi 

indicaţiilor producătorilor,  pentru menţinerea 

duratei normale de lucru. 

3.Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra 

deteriorării/defectării echipamentelor de lucru, 

conform procedurilor interne ale companiei şi 

atribuţiilor de la locul de muncă, pentru 

asigurarea continuităţii procesului de muncă, 

informarea fiind făcută cu promptitudine şi 

responsabilitate. 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind 

deteriorarea/defectarea echipamentelor de 

lucru; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Sortează oţelul beton cu atenţie, în funcţie 

de tipul necesar, conform prevederilor din 

standardele tehnice, ţinând seama de 

caracteristicile acestuia, cerinţele cuprinse în 

proiectul de execuţie şi comanda de executat. 

2.Îndreaptă oţelul beton cu precizie, prin 

metoda adecvată, în funcţie de forma de 

livrare, respectând procedura de lucru în 

corelaţie cu caracteristicile sale şi utilizând 

echipamente şi dispozitive adecvate conform 

instrucţiunilor tehnice de lucru. 

3.Depozitează oţelul beton cu 

responsabilitate, în spaţii special amenajate şi 

protejate, în mod ordonat, pe categorii de 

diametre, în funcţie de comenzile de realizat. 

- tipuri de oţel beton utilizate pentru 

confecţionarea armăturilor; 

- caracteristicile oţelului beton şi simboluri 

folosite pentru reprezentarea acestora în cadrul 

proiectelor de execuţie; 

- metode şi proceduri de îndreptare a oţelului 

beton; 

- echipamente şi dispozitive pentru îndreptarea 

oţelului beton şi modul de utilizare al acestora; 

- cerinţe privind depozitarea oţelului beton; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Fasonarea oţelului beton 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică oţelul beton pentru realizarea 

comenzii cu atenţie,  conform indicaţiilor din 

extrasul de armare, în funcţie de 

caracteristicile necesare şi tipul lucrării de 

executat. 

2.Debitează oţelul beton cu precizie şi 

responsabilitate, conform procedurii 

specifice, în funcţie de metoda aplicată şi 

tipul materialului de lucru, corespunzător 

marcajelor aplicate având în vedere 

minimizarea pierderilor de material, 

respectând cotele indicate în extrasul de 

armare şi utilizând sculele şi dispozitivele 

necesare. 

3.Realizează corect profilul armăturilor prin 

îndoire, respectând tipul şi dimensiunile 

indicate în extrasul de armare, aplicând 

metoda de fasonare adecvată în funcţie de 

necesităţile de execuţie, utilizând 

echipamentele specifice, în corelaţie cu 

metoda de lucru adoptată. 

4.Sortează armăturile cu atenţie, în funcţie de 

tipul acestora, având în vedere asigurarea 

condiţiilor de identificare rapidă a acestora 

pentru utilizare ulterioară. 

- tipuri de oţel beton utilizate pentru 

confecţionarea armăturilor; 

- caracteristicile oţelului beton;  

- semnificaţia simbolurilor şi reprezentărilor 

utilizate în planurile de execuţie; 

- tipuri de lucrări de armare; 

- echipamente şi dispozitive pentru debitarea 

oţelului beton şi a plaselor sudate şi modul de 

utilizare al acestora; 

- metode de debitare; 

- tipuri de profile de armături şi modul de 

obţinere a acestora; 

- metode de fasonare; 

- tipuri de echipamente pentru fasonare şi modul 

de utilizare al acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Montarea armăturilor 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Alege armăturile pentru lucrare cu atenţie, 

în funcţie de mărcile indicate în proiect şi 

elementul de construcţie pentru care sunt 

utilizate , având în vedere caracteristicile 

necesare în funcţie de tipul acestora. 

2. Poziţionează armăturile cu precizie şi simţ 

de răspundere conform procedurilor specifice, 

în funcţie de tipul acestora şi modul de 

dispunere necesar, respectând cu fidelitate 

repartizarea indicată în proiectul de execuţie 

şi utilizând metodele adecvate  în funcţie de 

elementul de construcţie de armat. 

3. Asamblează armăturile în poziţia indicată 

în proiect, utilizând materialele, sculele şi 

dispozitivele adecvate, respectând cu stricteţe 

ordinea de utilizare , asigurând numărul de 

prinderi proiectat şi distanţele de legare 

conform indicaţiilor de montaj, respectând 

toate cerinţele specifice în funcţie de tipul 

elementului de construcţie betonat şi modul 

de dispunere în spaţiu, asamblarea realizându-

se prin legături suficient de strânse pentru 

asigurarea unei forme stabile până la turnarea 

betonului. 

- tipuri de armături şi caracteristicile acestora; 

- semnificaţia simbolurilor şi a reprezentărilor 

din planul de execuţie; 

- tipuri de elemente de construcţie şi lucrările de 

armare aferente acestora; 

- tehnologia de montare a armăturilor; 

- metode de poziţionare şi de asamblare a 

armăturilor; 

- tipuri de scule, dispozitive, echipamente şi 

materiale necesare pentru montarea 

armăturilor;  

- proceduri de lucru; 

- terminologia de specialitate. 
 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrări de armare 

Cod:  

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Identifică materialele de transportat cu 

atenţie,  conform indicaţiilor primite din 

partea persoanelor abilitate, în funcţie de 

lucrările de executat şi faza de lucru. 

2.Realizează deplasarea materialelor pentru 

necesităţi curente de lucru, cu atenţie şi 

responsabilitate, conform indicaţiilor primite 

din partea persoanelor abilitate, prin 

modalitatea adecvată, în funcţie de 

caracteristicile acestora, distanţa de parcurs şi 

planul de deplasare, folosind tehnicile de 

mânuire adecvate şi utilizând după caz, 

echipamentele de transport din dotare.  

3.Manipulează materialele în cadrul 

procesului de muncă,cu grijă şi răbdare, în 

limita atribuţiilor, împreună cu personalul 

implicat în derularea lucrărilor,  utilizând 

tehnicile de mânuire adecvate în funcţie de 

cerinţele de utilizare, în conformitate cu tipul 

activităţilor desfăşurate.  

- tipuri de materiale necesare pentru realizarea 

lucrărilor de armare; 

- tipuri de activităţi specifice lucrărilor de 

armare; 

- tehnici de transport prin purtare directă; 

- tipuri de echipamente pentru transportul 

materialelor şi modalităţi de utilizare; 

- tehnici de manipulare a materialelor; 

- instrucţiuni de manipulare a sarcinilor; 

- terminologie de specialitate. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Organizarea locului de muncă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică 

particularităţile 

frontului de lucru  

1.1. Particularităţile frontului 

de lucru sunt identificate 

avându-se în vedere toate 

aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor.  

1.2. Particularităţile frontului 

de lucru sunt identificate în 

funcţie de tipul lucrării de 

executat.  

1.3. Particularităţile frontului 

de lucru sunt identificate pe 

baza indicaţiilor oferite de 

persoanele abilitate, în funcţie 

de graficul de execuţie. 

Identificarea particularităţilor 

frontului de lucru se realizează cu 

atenţie. 

 

2. Respectă 

organizarea de 

şantier 

2.1. Organizarea de şantier este 

respectată cu stricteţe, având în 

vedere toate cerinţele specifice 

şantierului. 

2.2. Organizarea de şantier este 

respectată în funcţie de tipul 

lucrărilor de executat şi 

caracteristicile acestora. 

2.3. Organizarea de şantier este 

respectată pe întreaga  perioada 

de desfăşurare a lucrărilor, 

conform regulamentului de 

ordine interioară al companiei. 

Organizarea de şantier este 

respectată dovedind disciplină şi 

responsabilitate. 

3. Preia mijloacele 

de muncă pentru 

activitatea curentă 

3.1. Mijloacele de muncă sunt 

preluate conform procedurilor 

interne ale companiei. 

3.2. Mijloacele de muncă sunt 

preluate având în vedere 

specificul tuturor activităţilor 

care urmează să fie desfăşurate. 

Preluarea mijloacelor de muncă se 

face cu atenţie. 
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4. Organizează 

spaţiul propriu de 

lucru 

4.1. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat urmărind 

dispunerea ordonată a 

mijloacelor de muncă din 

inventarul propriu. 

4.2. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat asigurând  

păstrarea liberă a tuturor căilor 

de acces.  

4.3. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat asigurând toate 

condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic 

a activităţilor.  

4.4. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat avându-se în 

vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi 

membrii ai echipei. 

4.5. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat în funcţie de 

amplasarea acestuia. 

Organizarea spaţiului propriu de 

lucru se realizează cu grijă şi 

preocupare. 

Contexte:  

 

- organizarea locului de muncă se realizează la începerea lucrărilor şi se menţine pe tot 

parcursul activităţilor care se desfăşoară, în schimburi de 8 ore, în condiţii variate de 

timp, ziua sau noaptea, în orice anotimp;  

- activitatea se desfăşoară în echipă, sub supraveghere directă, comportând un anumit 

grad de autonomie. 

Gama de variabile: 

 

- particularităţile frontului de lucru: amplasare, configuraţie, extindere, vecinătăţi, etc.; 

- aspecte relevante pentru desfăşurarea activităţilor: lungime, dispunerea suprafeţelor, 

mărimea, numărul şi amplasarea sectoarelor de lucru etc.; 

- tipuri de activităţi: îndreptarea oţelului beton livrat în colaci, îndreptarea barelor de 

oţel beton, fasonarea oţelului beton, depozitarea temporară a armăturilor, montarea 

armăturilor etc.; 

- tipul lucrării de executat: lucrări de fasonare a oţelului beton, lucrări de armare pentru 

elemente prefabricate din beton, lucrări de armare pentru elemente din beton armat 

monolit, lucrări de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton 

etc.; 

- persoane abilitate: şeful de şantier, şeful punctului de lucru etc.; 

- cerinţele specifice şantierului: condiţii de acces, program de lucru, spaţiul de lucru, 

spaţii pentru depozitarea materialelor, spaţiu de circulaţie, căi de acces, puncte de 

aprovizionare cu materiale, locuri de depozitare a deşeurilor, surse de energie 

electrică, apă, grupuri sanitare, etc.; 

- caracteristicile lucrărilor de executat: locul de desfăşurare (la locul de punere în operă, 

în spaţii special amenajate), succesiunea activităţilor, necesităţi de transport etc.; 

- mijloace de muncă: scule, unelte, dispozitive etc.; 

- căi de acces: drumuri, canale, scări, schele etc.; 

- condiţii pentru desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor: asigurarea circuitelor 

funcţionale, înlăturarea obstacolelor din spaţiile funcţionale , curăţenie, executarea de 
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pasarele de protecţie pentru ceilalţi lucrători sau pietoni etc.; 

- membrii echipei: fierari-betonişti, şef de echipă şi alţi muncitori, în funcţie de etapa 

lucrării (sudori, dulgheri, betonişti etc.); 

- amplasarea spaţiului de lucru: în cadrul unor întreprinderi- în spaţii în care se 

desfăşoară activităţi, în zone circulate, în locuri publice aglomerate, pe şantiere din 

afara localităţilor etc. 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- particularităţi generale ale unui front de lucru; 

- modul în care se realizează organizarea de şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- prevederi ale regulamentului de ordine interioară cu privire la desfăşurarea activităţii 

pe şantierul de construcţii; 

- norme de securitate în muncă şi de psi specifice activităţii din şantierele de construcţii; 

- tipuri de mijloace de muncă din inventarul propriu al fierarului betonist; 

- cerinţe privind organizarea spaţiului propriu de lucru al fierarului betonist; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi cerinţele de organizare specifice. 
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte normele 

de sănătate şi securitate 

în muncă 

 

 

1.1. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

pe baza informaţiilor primite în 

cadrul instructajelor specifice.  

1.2. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

în corelaţie cu specificul lucrărilor 

de executat şi particularităţile 

locului de muncă. 

1.3. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

1.4. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi 

avertizare utilizate în sectorul de 

activitate. 

Însuşirea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu seriozitate 

şi conştiinciozitate. 

2. Utilizează 

echipamentul individual 

de lucru şi de protecţie 

 

 

2.1 Echipamentul este utilizat în 

corelaţie cu specificul locului de 

muncă şi riscurile potenţiale. 

2.2. Echipamentul este utilizat în 

scopul pentru care a fost primit. 

2.3. Echipamentul este utilizat în 

conformitate cu prevederile 

producătorului.  

2.4. Echipamentul este utilizat 

conform procedurii specifice de la 

locul de muncă. 

Utilizarea echipamentului 

individual de lucru şi a 

echipamentului indivual de 

protecţie este corectă. 

3. Aplică prevederile 

legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în 

muncă 

3.1. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate permanent, 

pe întreaga derulare a activităţilor. 

3.2. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate cu stricteţe, 

pentru asigurarea securităţii 

personale şi a celorlalţi 

Aplicarea prevederilor 

referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă se face 

cu responsabilitate şi 

disciplină. 
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participanţi la procesul de muncă. 

3.3. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate conform 

procedurilor specifice pe lucrarea 

de executat. 

4. Respectă prevederile 

legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă 

 

4.1. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform cerinţelor 

formulate în instructajele 

specifice. 

4.2. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile. 

4.3. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform procedurilor 

interne specifice. 

Respectarea prevederile 

legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă se face cu 

responsabilitate. 

5. Intervine în caz de 

accident 

5.1. Intervenţia se desfăşoară 

conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în 

situaţii de urgenţă. 

5.2. Intervenţia se desfăşoară prin 

modalităţi adecvate în funcţie 

situaţia concretă şi tipul de 

accident produs. 

5.3. Intervenţia se desfăşoară 
conform procedurilor interne ale 

companiei, evitându-se agravarea 

situaţiei deja create şi 

accidentarea altor persoane. 

5.4. Intervenţia în caz de accident 

se face acordând sprijin 

personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

Intervenţia se realizează cu 

promptitudine şi se 

desfăşoară cu luciditate şi 

stăpânire de sine. 

 

Contexte: 

 

- activitatea are caracter permanent şi este obligatorie, în toate contextele de desfăşurare 

a lucrărilor, la nivelul solului, sub cota solului sau în situaţii de lucru la înălţime, pe 

timp de zi sau de noapte, în orice anotimp, în condiţii meteo variate (ploaie, ceaţă, 

vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.) conform unor proceduri specifice stricte;   

- lucrările care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în situaţii de urgenţă se desfăşoară în echipă, sub coordonarea directă a 

şefului de echipă sau a şefului punctului de lucru, cu un anumit grad de autonomie, în 

condiţiile unor riscuri de accidentare foarte diverse. 

Gama de variabile: 

 

- instructaje specifice: instructaj introductiv la începerea activităţii, instructaje periodice, 

instuctaje la schimbarea locului de muncă; 

- tipul lucrării de executat: lucrări de fasonare a oţelului beton, lucrări de armare pentru 
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elemente prefabricate din beton, lucrări de armare pentru elemente din beton armat 

monolit, lucrări de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton 

etc; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, dimensiune, configuraţie, grad de 

aglomerare, vecinătăţi etc.;  

- aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile de activităţilor desfăşurate, 

modalitatea de organizare a activităţilor, punctele de descărcare a materialelor de 

construcţie, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în 

procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de lucru, etc.; 

- mijloace de semnalizare: permanentă (panouri, culori de securitate, etichete), 

ocazională (semnale luminoase, acustice, comunicarea verbală pentru atenţionarea 

asupra unor evenimente periculoase, evacuare de urgenţă, etc.); 

- echipament individual de lucru: salopetă, tricou, pelerină, pufoaică, pantalon, vestă 

etc.; 

- echipament individual de protecţie: cască de protecţie, mănuşi, ochelari, centură de 

siguranţă, pantofi şi bocanci cu bombeu metalic şi inserţii metalice pe talpă, vestă 

reflectorizantă etc; 

- riscuri potenţiale: pericol de lovire, risc de cădere de la înălţime, pericol de alunecare, 

tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, rănire cu bare de oţel beton 

şi plase sudate, pericol de cădere de materiale şi obiecte de la înălţime, etc.; 

- situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ, etc.; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă: îndepărtarea accidentaţilor din zona 

periculoasă, degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, 

anunţarea operativă a persoanelor abilitate, etc.; 

- tipuri de accidente: traumatisme mecanice -loviri, răniri, fracturi, căderi de la înălţime 

etc.; 

- persoane abilitate să intervină în caz de accident:: şef de şantier, , coordonatori ssm şi 

responsabil situaţii de urgenţă, etc. 

Cunoştinţe: 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi de protecţie şi cerinţe generale de 

utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de intervenţie. 
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Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 (unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte normele 

de protecţie a mediului 

 

1.1. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite pe baza 

informaţiilor primite în cadrul 

instructajelor specifice. 

1.2. .Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite în corelaţie 

cu specificul sectorului de 

activitate. 

1.3. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite având în 

vedere particularităţile locului de 

muncă şi ale zonei geografice. 

Însuşirea normelor de 

protecţie a mediului se face 

cu seriozitate şi 

conştiinciozitate. 

2. Acţionează pentru 

prevenirea 

incidentelor/accidentelor 

de mediu 

2.1. Prevenirea 

incidentelor/accidentelor de 

mediu se realizează în funcţie de 

particularităţile locului de muncă. 

2.2. Prevenirea 

incidentelor/accidentelor de 

mediu se realizează conform 

procedurilor interne ale 

companiei. 

Acţiunea se realizează 

permanent, cu atenţie şi 

preocupare. 

3. Gestionează deşeurile 

rezultate din activitate 

 

3.1. Deşeurile rezultate din 

activitate sunt gestionate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile 

de mediu ale companiei. 

3.2. Deşeurile sunt gestionate în 

locuri special amenajate utilizând 

echipamente specifice.  

3.3. Deşeurile sunt gestionate 

permanent, pe parcursul 

activităţii, evitând poluarea 

mediului ambiant. 

Gestionarea deşeurilor se 

face cu responsabilitate. 

Contexte:  

 

- Activitatea se desfăşoară pe întreaga durată a procesului de lucru, în contexte variate 

de timp, anotimp, mediu geografic şi climatic, sub coordonare directă. 

Gama de variabile: 
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- specificul sectorului de activitate: tipuri de activităţi din sectorul de construcţii, 

procese tehnologice, materiale utilizate, cerinţe de organizare a şantierelor etc.; 

- particularităţile locului de muncă: amplasare, întindere, vecinătăţi, căi de acces etc.; 

- particularităţile zonei geografice: relief, ape, ecosisteme etc.; 

- tipuri de incidente/accidente de mediu: deversări de substanţe toxice, acumularea şi 

abandonarea de deşeuri care conduc la poluarea apei, aerului, solului, spargerea unor 

conducte de combustibili, acţiuni care conduc la degradarea biodiversităţii etc.; 

- tipuri de deşeuri: resturi de material metalic, moloz, gunoi menajer etc.; 

- cerinţe privind gestionarea deşeurilor: colectarea zilnică din spaţiile de lucru, 

depozitarea în spaţii special amenajate, separarea pe categorii etc.; 

- echipamente pentru gestionarea deşeurilor: tomberoane, pubele, containere pentru 

moloz etc.  

Cunoştinţe: 

 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi modul de gestionare a acestora; 

- procedurile interne ale companiei privind protecţia mediului. 
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Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Îşi însuşeşte 

tehnologiile de lucru  

1.1. Tehnologiile de lucru sunt 

însuşite pe baza indicaţiilor din 

fişele tehnologice specifice 

lucrărilor. 

1.2. Tehnologiile de lucru sunt 

însuşite  pe faze de derulare a 

activităţii la locul de muncă. 

1.3. Tehnologiile de lucru sunt 

însuşite în funcţie de tipul 

activităţii desfăşurate. 

Însuşirea tehnologiilor de 

lucru se face cu 

conştiinciozitate şi 

perseverenţă. 

 

 

2. Aplică procedurile 

tehnice de execuţie 

 

  

2.1. Procedurile tehnice de 

execuţie sunt aplicate cu stricteţe, 

în funcţie de specificul activităţii 

şi tipul lucrării de realizat. 

2.2. Procedurile tehnice de 

execuţie sunt aplicate pe întreaga 

derulare a activităţilor. 

2.3. Procedurile tehnice de 

execuţie sunt aplicate conform 

tehnologiilor specifice în funcţie 

de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

Aplicarea procedurilor 

tehnice de execuţie se face cu 

atenţie , corect şi în mod 

responsabil. 

 

3. Verifică lucrările 

executate din punct de 

vedere calitativ  

3.1. Calitatea lucrărilor executate 

este verificată pe faze de lucru, 

conform tehnologiei de execuţie.  

3.2. Calitatea lucrărilor executate 

este verificată prin compararea 

caracteristicilor tehnice  ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile 

din proiectul de execuţie. 

3.3. Calitatea  lucrărilor executate 

este verificată prin metode 

adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi 

caracteristicile tehnice urmărite. 

3.4. Verificarea calităţii lucrărilor 

executate se realizează cu atenţie, 

utilizând corect dispozitivele de 

verificare specifice necesare  

Verificarea calităţii lucrărilor 

executate se realizează cu 

exigenţă, atenţie şi 

responsabilitate. 

 

4. Remediază 4.1. Deficienţele sunt remediate Remedierea deficienţelor se 
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deficienţele constatate ori de câte ori este nevoie, pe 

parcursul derulării lucrărilor. 

4.2. Deficienţele sunt remediate 

prin metode adecvate în funcţie de 

tipul acestora. 

realizează cu promptitudine 

şi seriozitate. 

Contexte:  

 

- activitatea se desfăşoară permanent, pe parcursul procesului de muncă, în condiţii 

variate de timp, anotimp şi mediu, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare 

directă, comportând un anumit grad de autonomie. 

Gama de variabile: 

 

- tipuri de activităţi: îndreptarea oţelului beton livrat în colaci, îndreptarea barelor de 

oţel beton, fasonarea oţelului beton, depozitarea temporară a armăturilor, montarea 

armăturilor etc.; 

- tipul lucrării de executat: lucrări de fasonare a oţelului beton, lucrări de armare pentru 

elemente prefabricate din beton, lucrări de armare pentru elemente din beton armat 

monolit, lucrări de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton 

etc.; 

- tipuri de materiale puse în operă: oţel beton ob37, pc52, plase sudate etc.; 

- caracteristicile lucrărilor: numărul activităţilor distincte şi tipul acestora, complexitatea 

activităţilor etc.; 

- caracteristicile tehnice ale lucrărilor: pentru fasonarea oţelului beton- mărcile, 

lungimea barelor debitate, profilul armăturilor etc.; pentru montarea armăturilor-  

numărul de prinderi, distanţele de legare, lungimile de suprapunere, verticalitatea 

armăturilor,numărul de capre şi agrafe, numărul de distanţieri etc.; 

- metode de verificare: vizual, măsurare etc.; 

- dispozitive de măsurare: ruletă, metru liniar, fir cu plumb, nivelă(dreptar cu bulă) etc.; 

- tipuri de deficienţe: nerespectarea diametrelor barelor de oţel beton, nerespectarea 

numărului de armături şi a profilului indicat, amplasarea neconformă a armăturilor, 

nerespectarea numărului de prinderi şi a distanţelor de legare, nerespectarea lungimilor 

şi secţiunilor, realizarea de legături slabe, probleme de ancoraj pentru plasele sudate, 

deficienţe în montarea distanţierilor, a caprelor şi agrafelor etc. 

Cunoştinţe: 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- tipuri de materiale utilizate în pentru lucrările de armare; 

- caracteristicile tehnice ale lucrărilor de armare; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei şi dispozitive utilizate pentru verificare; 

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările de armare; 

- terminologie de specialitate. 
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Întreţinerea echipamentelor de lucru 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Verifică starea 

echipamentelor de lucru 

1.1. Echipamentele de lucru sunt 

verificate având în vedere 

cerinţele de utilizare a acestora. 

1.2. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată conform 

procedurilor interne ale 

companiei. 

1.3. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată permanent, 

pentru menţinerea siguranţei în 

utilizarea acestora pe parcursul 

executării lucrărilor  

Verificarea echipamentelor 

de lucru se face cu atenţie. 

 

 

2. Aplică procedurile de 

întreţinere a 

echipamentelor de lucru 

 

2.1. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în condiţii de 

siguranţă, în locuri special 

amenajate. 

2.2. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate conform 

prescripţiilor tehnice specifice 

pentru menţinerea duratei 

normale de lucru a 

echipamentelor. 

2.3. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în funcţie de tipul 

echipamentelor în conformitate cu 

indicaţiile producătorilor. 

Aplicarea procedurilor de 

întreţinere se face cu 

responsabilitate şi atenţie. 

 

3. Informează asupra 

deteriorării/ defectării 

echipamentelor de lucru 

3.1. Informarea se realizează în 

timp util, personalului abilitat, 

pentru asigurarea continuităţii 

procesului de muncă. 

3.2. Informarea se realizează 

conform procedurilor interne ale 

companiei. 

3.3. Informarea se realizează 

conform atribuţiilor de la locul de 

muncă. 

Informarea se realizează, cu 

promptitudine şi 

responsabilitate. 

 

Informarea privind 

deteriorarea/ defectarea 

echipamentelor de lucru se 

realizează clar, corect şi la 

obiect. 

 

Contexte: 

 

- Activitatea se realizează în ateliere, baze de producţie sau spaţii special amenajate şi 

protejate, în contexte diferite de timp, pe durata schimburilor de lucru, sub coodonare 
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directă, cu un anumit grad de autonomie. Operaţiile sunt repetitive şi se execută 

conform unor proceduri clar stabilite. 

Gama de varibile: 

 

- tipuri de echipamente de lucru: scule, unelte, dispozitive, maşini etc.; 

- starea echipamentelor: integritate, număr, grad de uzură, diverse defecte etc.; 

- cerinţe de utilizare a echipamentelor: integritate fizică, grad de uzură, încadrare în 

normele de securitate în muncă etc.;  

- proceduri de întreţinere: curăţire uscată, frecare cu peria, ascuţire, ungere, înlocuire 

consumabile etc.; 

- personal abilitat: şef de echipă, maistru, şef de punct de lucru, şef de şantier etc. 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi consecinţe ale  utilizării unor 

echipamente neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind deteriorarea/defectarea echipmentelor 

de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare 

 (unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Sortează oţelul beton 

 

1.1. Oţelul beton este sortat în 

funcţie de tipul necesar, conform 

prevederilor din standardele 

tehnice. 

1.2. Oţelul beton este sortat ţinând 

seama de caracteristicile  acestuia. 

1.3. Oţelul beton este sortat având 

în vedere cerinţele cuprinse în 

proiectul de execuţie. 

1.4. Oţelul beton este sortat în 

funcţie de comanda de executat. 

Sortarea oţelului beton se 

realizează cu atenţie. 

2. Îndreaptă oţelul beton 

 

2.1. Oţelul beton este îndreptat prin 

metoda adecvată în funcţie de 

forma de livrare. 

2.2. Oţelul beton este îndreptat 

respectând procedura de lucru 

specifică, în corelaţie cu  

caracteristicile sale. 

2.3. Oţelul beton este îndreptat 

utilizând echipamentele şi 

dispozitivele adecvate conform 

instrucţiunilor tehnice de lucru. 

Îndreptarea oţelului beton se 

realizează cu precizie. 

3. Depozitează oţelul 

beton 

3.1.Oţelul beton este depozitat în 

spaţii special amenajate şi 

protejate.  

3.2. Oţelul beton este depozitat în 

mod ordonat, pe categorii de 

diametre. 

3.3. Oţelul beton este depozitat în 

funcţie de comenzile de realizat. 

Depozitarea oţelului beton se 

face cu responsabilitate. 

Contexte: 

 

- activitatea de pregătire a materialelor se desfăşoară în baze de producţie, ateliere sau în 

spaţii special amenajate, separate faţă de locul de punere în operă sau şantiere; 

- pregătirea materialelor se asigură în schimburi de 8 ore, ritmic, pe parcursul întregii 

zile de lucru, în funcţie de încărcarea cu comenzi pentru uzul propriu al companiei sau 

pentru terţi şi se derulează în echipă, sub supravegherea şefului de echipă sau a 

maistrului, presupunând un anumit grad de autonomie. Operaţiile sunt repetitive şi se 

execută conform unor proceduri clar definite. 
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Gama de variabile: 

 

- tipuri de oţel beton: neted (ob37), striat (pc52); 

- caracteristicile oţelului beton: diametru, lungime, forma de livrare; 

- metode de îndreptare: îndreptare manuală, îndreptare mecanică; 

- forme de livrare ale oţelului beton: colaci, bare; 

- tipuri de echipamente şi dispozitive pentru îndreptare: maşini automate, maşini 

semiautomate de îndreptare cu role, troliu, vârtelniţe din lemn sau metal, chei, cleşte 

pentru îndreptare prin întindere, stâlpi de ancorare, banc de îndreptat bare groase etc.; 

- proceduri de îndreptare: pentru colaci- fixare în suporţi, descolăcire, întindere; pentru 

bare- prindere cu chei şi îndoire în sensul invers curburii, trecere printre rolele 

echipamentelor de îndreptare etc.;  

- spaţii de depozitare: baze de producţie, hale acoperite, spaţii acoperite în incinta 

şantierelor de construcţii; 

- tipuri de protecţie a spaţiilor de depozitare: protecţie împotriva intemperiilor, 

securizare.  

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de oţel beton utilizate pentru confecţionarea armăturilor; 

- caracteristicile oţelului beton şi simboluri folosite pentru reprezentarea acestora în 

cadrul proiectelor de execuţie; 

- metode şi proceduri de îndreptare a oţelului beton; 

- echipamente şi dispozitive pentru îndreptarea oţelului beton şi modul de utilizare al 

acestora ; 

- cerinţe privind depozitarea oţelului beton; 

- terminologie de specialitate. 
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Fasonarea oţelului beton  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică oţelul beton 

pentru realizarea 

comenzii 

1.1. Oţelul beton este identificat 

conform indicaţiilor din extrasul de 

armare. 

1.2. Oţelul beton este identificat  în 

funcţie de caracteristicile necesare şi 

tipul lucrării de executat. 

Identificarea oţelului beton 

se realizează cu atenţie. 

2. Debitează oţelul beton 

 

 

2.1. Oţelul beton este debitat 

respectând cotele indicate în extrasul 

de armare. 

2.2. Oţelul beton este debitat 

corespunzător marcajelor aplicate, 

avându-se în vedere, minimizarea 

pierderilor de material. 

2.3. Oţelul beton este debitat 

conform procedurii specifice , în 

funcţie de metoda aplicată şi tipul 

materialului de lucru. 

2.4. Oţelul beton este debitat 

utilizând sculele şi dispozitivele 

necesare. 

Debitarea oţelului beton se 

realizează cu precizie şi 

responsabilitate. 

3. Realizează profilul 

armăturilor 

3.1. Profilul armăturilor este realizat  

prin îndoire, respectând tipul şi 

dimensiunile indicate în extrasul de 

armare. 

3.2. Profilul armăturilor este realizat 

aplicând metoda de fasonare 

adecvată în funcţie de necesităţile de 

execuţie. 

3.3. Profilul armăturilor este realizat  

utilizând echipamentele specifice, în 

corelaţie cu  metoda de lucru 

adoptată.  

Realizarea profilului 

armăturilor se face cu 

corectitudine. 

4. Sortează armăturile 

 

4.1. Armăturile sunt sortate în 

funcţie de tipul acestora. 

4.2. Armăturile sunt sortate având 

în vedere asigurarea condiţiilor de 

identificare rapidă a acestora pentru 

utilizarea ulterioară. 

Sortarea armăturilor este 

făcută cu atenţie. 
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Contexte: 

 

- activitatea de fasonare se desfăşoară majoritar în baze de producţie, ateliere sau hale 

acoperite separate de şantierele de construcţii, pentru necesităţile proprii ale companiei 

sau pentru terţi. Pentru nevoi curente de completare cu armături se poate derula 

ocazional şi la locul de punere în operă; 

- munca se prestează în echipă, sub supravegherea şefului de echipă sau după caz, a 

şefului de şantier presupunând un anumit grad de autonomie. 

- operaţiile sunt repetitive şi se execută conform unor proceduri clar definite. 

Gama de variabile:  

 

- ipuri de oţel beton: neted (ob37), striat (pc52) etc.; 

- tipuri de indicaţii din extrasul de armare: mărci de oţel (diametre, lungimi), forme de 

armături, cantităţi per mărci etc.; 

- caracteristicile oţelului beton: marcă; pentru plase sudate: desimea ochiurilor, 

diametrul barelor sudate, lungime, lăţime; 

- tipuri de lucrări: armarea elementelor de construcţie pretensionate şi post-tensionate, 

armarea elementelor prefabricate din beton, armarea elementelor de beton monolit 

etc.; 

- metode de debitare: debitare manuală, debitare mecanică; 

- tipul materialului de lucru: bare de oţel beton, plase sudate; 

- tipuri de scule şi dispozitive pentru debitare: foarfecă manuală, ştanţă cu pârghii 

manuale, cleşti, patent de fierar, maşină de tăiat, polizor unghiular, bonfaier etc.; 

- tipuri de armături: etrieri, agrafe, capre, frete, toroane, fascicule de bare, bare de oţel 

beton drepte şi cu vincluri, plase sudate etc.;  

- metode de fasonare: manuală, mecanică; 

- necesităţi de execuţie: fasonare cantităţi de serie, fasonare bucăţi de completare; 

- tipuri de echipamente pentru fasonare:  

o pentru fasonare manuală: cheie de fasonat, cleşte, metru, ruletă, placă cu 

dornuri, banc de lucru, discuri, cerc gradat, pârghii cu fixatoare şi limitatoare 

pentru etrieri, placă cu dorn crestat şi plăci cu găuri etc;  

o pentru fasonare mecanică: maşină de fasonat, maşină de tăiat, maşină de îndoit 

plase sudate etc. 

- condiţii pentru identificarea rapidă a armăturilor: legare pe mărci, etichetare. 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de oţel beton utilizate pentru confecţionarea armăturilor; 

- caracteristicile oţelului beton; 

- semnificaţia simbolurilor şi reprezentărilor utilizate în planurile de execuţie; 

- tipuri de lucrări de armare; 

- echipamente şi dispozitive pentru tăierea oţelului beton şi a plaselor sudate şi modul de 

utilizare al acestora; 

- metode de tăiere; 

- tipuri de profile de armături şi modul de obţinere a acestora; 

- metode de fasonare; 

- tipuri de echipamente pentru fasonare şi modul de utilizare al acestora; 

- proceduri de lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Montarea armăturilor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Alege armăturile 

pentru lucrare 

 

1.1. Armăturile sunt alese în funcţie 

de mărcile necesare indicate în 

proiect. 

1.2. Armăturile sunt alese în funcţie 

de elementul de construcţie pentru 

care sunt utilizate 

1.3. Armăturile sunt alese având în 

vedere caracteristicile necesare în 

funcţie de tipul acestora. 

Alegerea armăturilor se face 

cu atenţie. 

2. Poziţionează 

armăturile 

2.1. Armăturile sunt poziţionate 

respectând cu fidelitate repartizarea 

indicată în proiectul de execuţie. 

2.2. Armăturile sunt poziţionate 

conform procedurilor specifice, în 

funcţie de tipul armăturilor utilizate 

şi modul de dispunere necesar.  

2.3. Armăturile sunt poziţionate 

prin metode adecvate în funcţie de 

elementul de construcţie de armat. 

Poziţionarea armăturilor se 

realizează cu precizie şi 

simţ de răspundere. 

3. Asamblează  

armăturile 

 

 

 

3.1. Armăturile sunt asamblate în 

poziţia indicată în proiect, 

respectând cu stricteţe ordinea de 

utilizare. 

3.2. Armăturile sunt asamblate 

asigurând numărul de prinderi 

proiectat şi distanţele de legare, 

conform indicaţiilor de montaj. 

3.3. Armăturile sunt asamblate 

respectând toate cerinţele 

tehnologice specifice în funcţie de 

tipul elementului de construcţie 

betonat şi modul de dispunere în 

spaţiu. 

3.4. Armăturile sunt asamblate prin 

legături suficient de strânse pentru 

asigurarea unei forme stabile până 

la turnarea betonului. 

3.5. Armăturile sunt asamblate 

utilizând materialele, sculele şi 

dispozitivele adecvate. 

Asamblarea se realizează 

corect şi cu rigurozitate. 
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4. Fixează distanţierii 4.1. Distanţierii sunt fixaţi 

respectând distanţa prevăzută în 

proiectul de execuţie  pentru 

asigurarea grosimii stratului de 

acoperire cu beton. 

4.2. Distanţierii fixaţi corespund 

normativelor tehnice în vigoare în 

funcţie de elementul de construcţie 

executat. 

Fixarea distanţierilor se face 

cu atenţie. 

5. Verifică ansamblul 

realizat 

5.1. Ansamblul este verificat 

conform procedurilor interne ale 

companiei. 

5.2. Ansamblul este verificat 

împreună cu persoanele abilitate, 

urmărind cu rigurozitate toate 

aspectele precizate în proiectul de 

execuţie. 

Verificarea se realizează cu 

preocupare. 

Contexte: 

 

- montarea armăturilor se realizează atât pe şantierele de construcţii, la locul de punere 

în operă, cât şi în baze special amenajate, conform unor proceduri clar definite, în 

condiţii meteo foarte diverse (vânt, ploaie, temperaturi înalte sau scăzute), în absenţa 

zăpezii; 

- activităţile se derulează atât la nivelul solului sau sub cota solului, cât şi la înălţime; 

- muncitorul fierar-betonist lucrează în echipă, sub supravegherea directă a şefului de 

echipă şi a şefului de punct de lucru, având un anumit grad de autonomie în execuţie. 

Gama de variabile: 

 

- tipuri de armături: etrieri, agrafe, capre, frete, toroane, bare de oţel beton, plase sudate 

etc.; 

- tipuri de elemente de construcţie:  

o elemente pretensionate: stâlpi, grinzi, ferme, traverse, fâşii,  etc; 

o elemente prefabricate: buiandrugi, plăci plane, trepte, placaje, glafuri, 

solbancuri, dale, stâlpi, plăci, panouri, copertine, pereţi etc.; 

o elemente din beton monolit: fundaţii obişnuite şi fundaţii speciale din beton 

armat (circulare, poligonale cu nervuri, precomprimate), fundaţii de grinzi, 

fundaţii de mare adâncime, plăci de rezistenţă ale rampelor, planşee, 

diafragme, podestelor, grinzilor de podest şi parapetelor, scărilor de beton, 

stâlpi, piloţi, grinzi, cornişe, solbancuri, pile, culee, canale din beton armat; 

o elemente de rezistenţă grele: stâlpii grei pentru construcţii industriale, grinzi de 

secţiuni variate, elemente tip cheson, plăci curbe din beton armat prefabricat 

etc.; 

- modul de dispunere: orizontal, vertical, înclinat, circular, curb; 

- caracteristicile armăturilor: tipul, diametre, forme, lungimi; pentru plase sudate: 

diametrul barelor, desimea ochiurilor, lungimea şi lăţimea plasei; 

- cerinţe specifice pentru asamblarea armăturilor: lungimi de prindere, verticalitatea 

armăturilor, continuitatea armării prin intermediul mustăţilor de prindere, ancorarea 

plaselor sudate etc; 

- materiale utilizate în asamblarea armăturilor: sârmă, agrafe de sârmă, manşoane etc.; 

- scule şi dispozitive: dispozitive de prindere, dispozitive cu cârlig pentru răsucit sârma, 

mâner cu cârlig pentru răsucirea agrafelor, dispozitiv pentru confecţionarea agrafelor 

cu ochiuri, banc de lucru, şablon pentru plase mari, şablon tip banc, dispozitiv reglabil 

pentru îndoirea barelor ridicate în plăci, metru, ruletă, raportor, colţar, compas, cleşte 

de fierar etc.; 
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- persoane abilitate pentru verificare: şeful de şantier, proiectantul, responsabilul pe 

probleme de calitate, responsabilul tehnic cu execuţia, reprezentantul beneficiarului, 

inspectorul în construcţii etc.;  

- aspecte verificate: poziţia armăturilor, numărul, diametrul, lungimile de ancoraj, 

lungimile de suprapunere, poziţia şi numărul distanţierilor, modul de legare a 

etrierilor, agrafe, capre etc. 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de armături şi caracteristicile acestora; 

- semnificaţia simbolurilor şi a reprezentărilor din planul de execuţie; 

- tipuri de elemente de construcţie şi lucrările de armare aferente acestora; 

- tehnologia de montare a armăturilor; 

- metode de poziţionare şi de asamblare a armăturilor; 

- tipuri de scule, dispozitive, echipamente şi materiale necesare pentru montarea 

armăturilor ; 

- proceduri de lucru; 

- terminologia de specialitate. 
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Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrări de armare 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrisă 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrisă de elementul de 

competenţă 

1. Identifică materialele 

de transportat 

 

1.1. Materialele sunt identificate 

conform indicaţiilor primite din 

partea persoanelor abilitate. 

1.2. Materialele sunt identificate în 

funcţie de lucrările de executat şi 

faza de lucru. 

Identificarea materialelor se 

face cu atenţie. 

2. Realizează deplasarea 

materialelor 

2.1. Materialele sunt deplasate prin 

modalitatea adecvată în funcţie de 

caracteristicile acestora, distanţa de 

parcurs şi planul de deplasare. 

2.2. Materialele sunt deplasate 

pentru necesităţi curente de lucru 

utilizând după caz, echipamentele 

de transport din dotare. 

2.3. Materialele sunt deplasate 

folosind tehnicile de mânuire 

adecvate. 

2.4. Materialele sunt deplasate în 

condiţii de securitate individuală şi 

colectivă, având în vedere 

caracteristicile spaţiului de lucru şi 

persoanele existente în perimetrul 

acestuia. 

2.5. Materialele sunt deplasate 

conform indicaţiilor primite din 

partea persoanelor abilitate. 

Deplasarea se realizează cu 

atenţie şi responsabilitate. 

 

3. Manipulează 

materialele în cadrul 

procesului de muncă 

3.1. Materialele sunt manipulate 

utilizând tehnicile de mânuire  

adecvate în funcţie de cerinţele de 

utilizare. 

3.2. Materialele sunt manipulate în 

conformitate cu  tipul activităţilor 

desfăşurate. 

3.2. Materialele sunt manipulate în 

limita atribuţiilor de la locul de 

muncă, împreună cu personalul 

implicat în derularea lucrărilor.  

Manipularea se realizează cu 

grijă şi răbdare 
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Contexte: 

 

Activitatea se desfăşoară pentru necesităţi curente de lucru, în baze de producţie, ateliere, 

spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe şantierele de 

construcţii, la locul de punere în operă a materialelor. Transportul se realizează majoritar prin 

purtare directă, în contexte diverse de timp, anotimp şi condiţii meteorologice, în plan 

orizontal sau vertical, de la locurile de preluare din mijloace de transport sau utilaje de 

ridicare. 

Lucrul se desfăşoară în echipă, sub coordonare directă, cu un anumit grad de autonomie. 

Activităţile de transport şi manipulare sunt repetitive şi se desfăşoară conform unor proceduri 

clar stabilite. 

Gama de variabile: 

 

- tipuri de materiale: oţel beton neted (ob37), oţel beton striat (pc52); 

- persoane abilitate: şef de echipă, şef punct de lucru, şef de şantier etc.; 

- tipuri de lucrări: lucrări de fasonare a oţelului beton, lucrări de armare pentru elemente 

prefabricate din beton, lucrări de armare pentru elemente din beton armat monolit, 

lucrări de armare pentru elemente pre- tensionate/post-tensionate din beton etc.; 

- modalităţi de deplasare: individual, în echipă; 

- caracteristicile materialelor: greutatea, lungimea, forma de prezentare (colaci, bare, 

plase sudate), volumul şi greutatea unităţilor de legare etc.; 

- planul de deplasare: orizontal, vertical; 

- echipamente de transport: motostivuitoare, electrostivuitoare, pod rulant, troliu, 

mijloace de transport diverse etc.; 

- tehnici de mânuire: preluare, apucare, susţinere, răsucire, împingere, sprijinire, 

înclinare, ridicare, aşezare etc.; 

- caracteristicile spaţiului de lucru: dimensiuni, dispunere (la nivelul solului, sub cota 

solului, la înălţime), configuraţie, căi de acces etc.; 

- tipuri de activităţi: îndreptarea oţelului beton livrat în colaci, îndreptarea barelor de 

oţel beton, fasonarea oţelului beton, depozitarea temporară a armăturilor, montarea 

armăturilor etc.; 

- personal implicat în derularea lucrărilor: încărcători-descărcători, fierar-betonişti, 

sudori, dulgheri etc. 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de materiale necesare pentru realizarea lucrărilor de armare; 

- tipuri de activităşi specifice lucrărilor de armare; 

- tehnici de transport prin purtare directă; 

- tipuri de echipamente pentru transportul materialelor şi modalităţi de utilizare; 

- tehnici de manipulare a materialelor; 

- instrucţiuni de manipulare a sarcinilor; 

- terminologie de specialitate. 

 


