
Calificarea profesională: 

ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 
 

Nivel de învățământ: Învățământ profesional/dual cu durata de 3 ani 
Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice 
Ce face un Zidar-pietrar-tencuitor?  
  

➢ Execută elemente de construcții: pereți portanți, neportanți, de compartimentare, stâlpi, arce, bolți, 
cupole, canale, cămine etc., din zidării de complexități diferite;  

➢ Aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive și utilaje necesare;  
➢ Pregătește sculele, dispozitivele și utilajele pentru lucru; 
➢ Prepară mortarele pentru zidării și tencuieli; 
➢ Pregătește suprafețele elementelor de construcții din zidărie de cărămidă sau beton în vederea 

tencuirii: verifică abaterile, curăță, trasează, umezește suprafețele etc.; 
➢ Execută tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar; 
➢ Utilizează informațiile din planuri și detalii de execuție și efectuează calcule matematice simple care se 

referă la lucrările de zidării și tencuieli: necesar de materiale, volume de zidării, suprafețe de pereți 
tencuiți etc. 

 

Ce competenţe vei dobândi  în urma 
obținerii acestei calificări? 
 

❖ Selectarea elementelor componente specifice 
pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și 
lucrărilor publice; 

❖ Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru 
prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de 
construcții, instalații și lucrări publice; 

❖ Utilizarea reprezentărilor convenționale în 
scopul realizării lucrărilor de construcții, 
instalații și lucrări publice; 

❖ Realizarea măsurătorilor specifice 
construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice; 

❖ Executarea zidăriilor simple; 
❖ Executarea zidăriilor de complexitate medie; 
❖ Executarea tencuielilor simple și decorative; 
❖ Executarea lucrărilor de reabilitare termică a 

clădirilor de locuit. 
 

 
 

 
 

Ce vei studia pentru a  dobândi această 
calificare? 
 

- Elemente componente pentru realizarea 
construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice; 

- Echipamente și utilaje pentru prelucrarea 
materialelor; 

- Desen pentru construcții și lucrări publice; 
- Desen pentru instalații; 
- Măsurători în construcții și lucrări publice; 
- Măsurători în instalații; 
- Zidării simple; 
- Zidării de complexitate medie; 
- Tencuieli simple și decorative; 
- Reabilitarea termică a clădirilor. 

 

 
 
 
 
 

 
SC COTRO CONSTRUCŢII  SRL 
SC PEDRO PREST DESIGN SRL 
SC DEMCON DESIGN SRL 
SC GINYSE CONSTRUCT SRL 
SC MARBLE&GRANITE ART SRL    
ÎI DRUGACI FLORIN MARIUS 
SC LUC STRUC CONSTRUCT SRL  
SC AMBRUS A&B CONSULTING SRL MARGHITA 

 
 

Ocupaţii ce pot fi practicate: 
 

- Zidar-pietrar-tencuitor; 
- Zidar-pietrar;                                                       

- Zidar-roșar-tencuitor. 

 

Parteneri de practică 


