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Modulul 1 

 

DESFASURAREA ACTIVITATII IN ECHIPĂ 

 
 
 

 
Conceptul de echipă şi munca în echipă 

Definiţii ale conceptului de echipă 

O echipa este alcatuita dintr-un mic numar de oameni cu abilitati complementare, care 

impartasesc acelasi scop, un set de standarde de performanta si au o abordare a muncii care le este 

comuna. 

O echipă este o colectivitate de indivizi organizaţi în vederea îndeplinirii unui scop comun, care 

sunt independenţi şi care se identifică de către ei înşişi şi de către alţi observatori (persoane) ca echipă. 

Echipele sunt în mod special propice pentru realizarea unor sarcini cu complexitate crescută şi 

care au mai multe sub-sarcini. 

Echipele există în cadrul organizaţiilor mari. Ele nu sunt izolate, ci şi interacţionează atât cu alte 

echipe din organizaţie cât şi cu organizaţia în sine. 

Echipele reprezintă pentru organizaţie singura modalitate de a colecta contribuţii de la membri ei 

şi de a oferi membrilor organizaţiei sensul implicării în vederea atingerii ţintelor organizaţionale. Mai mult, 

echipele permit organizaţiilor să fie flexibile în repartizarea membrilor la diferite sarcini şi proiecte şi de 

asemenea permit ca grupurile trans-funcţionale să apară, să se formeze. 

Pentru a lucra bine în cadrul unei echipe este nevoie de abilităţi de colaborarea eficientă. 

 
In toate structurile sarcinile se impart intre mai multi membrii ai unei echipe. 

Activitatea poate fi organizata in doua moduri: 

 unei singure persoane i se repartizeaza toate sarcinile dintr-o anumita zona 

Aceasta repartizare se face conform politicii de personal a fiecarei structuri, cu mentiunea ca este 

obligatia conducerii unitatii sa respecte prevederile Normelor generale de protectie a muncii in ceea ce 

priveste repartizarea sarcinii de munca. 

 mai multor persoane, lucrand in echipa si avand sarcinile impartite intre ele, le revine 

responsabilitatea comuna pentru o arie mai mare a unitatii. In acest caz, modul in care fiecare membru 

din echipa se dedica indeplinirii propriei sarcini va afecta activitatea in totalitatea ei, dar s-a observat ca 

cea mai mare eficienta se obtine atuci cand personalul lucreaza impreuna ca o echipa pentru rezolvarea 

sarcinilor existente . 

 
Fie ca activitatea este organizata individual sau in echipa, fiecare membru al echipei depinde de 

ceilalti pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu. De exemplu: 

 echipamentul este folosit de mai multi lucratori si este important ca fiecare sa-l lase in buna 

stare pentru cel ce urmeaza sa-l foloseasca . 

 adesea, colegii de serviciu trebuie sa se ajute intre ei, cum ar fi rezolvarea unor treburi mai 

grele. 

 cei care isi fac munca prost, ii obliga pe ceilalti sa munceasca mai mult . Asta se intampla, mai 

ales atunci cand, repartizarea sarcinilor difera de la o zi la alta si fiecare lasa treaba pe seama celorlalti . 

 fiecare lucrator are obligatia fata de ceilalti membrii ai echipei si fata de ceilalti sa fie punctual. 

Daca un lucrator incepe munca mai tarziu, asta inseamna adesea mai multa munca pentru ceilalti, ceea 

ce duce la intarzieri in realizarea sarcinilor si provoaca resentimente intre colegi . 
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Exista desigur multiple alte situatii care sa ilustreze necesitatea de a actiona in echipa, situatii 

care trebuie evidentiate in fiecare unitate dupa specificul organizarii activitatii, pentru ca este in interesul 

fiecaruia sa isi ajute colegii si la randul sau sa fie ajutat de catre colegi, pentru ca in acest fel sa fie 

satisfaute dorintele clientului. 

O buna organizare si planificare, controlul strict al stocurilor si utilizarea eficienta a timpului, nu-si 

ating scopul decat daca oamenii lucreaza bine impreuna, adica practica lucrul in echipa. 

 
Caracteristicile unei echipe performante: 

- Simtul scopului 

- Comunicare deschisa 

- Invatare continua 

- Flexibilitate si adaptabilitare 

- Incredere si respect reciproc 

- Castig din diferente 

- Modalitati de lucru eficiente 

- Conducere impartita 

 
Asupra caror factori trebuie sa ne concentram pentru a avea succes: 

• Simtul scopului: Viziune comuna asupra perspectivelor si obiectivelor . Accent puternic pe rezultate 

, simt al prioritatilor , claritate in decizii . 

• Comunicare deschisa: Oamenii isi exprima gandurile si sentimentele , conflictul nu este ascuns si 

este rezolvat . Oamenii asculta cu atentie . 

• Incredere si respect reciproc: Oamenii se apreciaza si sustin reciproc . Isi spun adevarul si ofera un 

feed-back sincer . 

• Conducere impartita: Diversi membri ai echipei isi asuma conducerea , in functie de sarcina 

curenta si de nevoia echipei . Liderul formal are rolul de supraveghetor si mentor al echipei . 

• Modalitati de lucru eficiente : Echipa stie cum sa adune , organizeze si evalueze informatia . 

Oamenii incurajeaza creativitatea , inovatia si asumarea riscurilor. Se fac planuri corespunzator . 

• Castig din diferente: Echipa optimizeaza capacitatile , cunostintele si punctele tari pe care le au 

membrii . Se cauta diferite puncte de vedere si se folosesc si persoane din afara echipei . 

• Flexibilitate si adaptabilitate: Oamenii vad diverse ocazii ca sanse . Se impart responsabilitatile si 

se doreste o imbunatatire continua . 

• Invatare continua: Membrii echipei incurajeaza intrebarile incomode si penetrante , invata din 

experiente si greseli , si incurajeaza cresterea si dezvoltarea altor membrii ai echipei . 

 
Modelul unei echipe 

Simtul scopului: Viziune Scopuri Obiective 

Omul potrivit pentru sarcina .(Abilitati si interese echilibrate) 

 
Echipa de succes 

Resurse necesare : 

• Definirea sarcinilor 

• Tehnologie corespunzatoare 

• Feed-back si evaluare 

• Metode de lucru clare 

• Disciplina si consistenta 

• Invatare 

• Managementul timpului 

• Intalniri eficiente 

• Managementul conflictului 

• Ascultare activa 

• Documentare 

Caracteristici : 

• Valori si principii comune 

• Comunicare deschisa 



5  

• Responsabilitate si conducere impartita 

• Empatie 

• Flexibilitate si adaptabilitate 

• Motivare 

 
Construirea unei echipe 

Construirea unei echipe este arta de a armoniza diferentele unor oameni de proveniente diverse , 

interese diverse , perspective diverse , in interesul realizarii unei echipe cu minim de conflicte posibile , 

avand in vedere interesul comun al echipei . 

 
Scopul principal este Echilibrul: 

• Echilibrul inseamna ca nu va trebui doar sa interactionam cu un grup de oameni foarte diferiti , 

dar este necesar sa avem varietate in interiorul echipei . 

 
Puncte cheie pentru construirea unei echipe : 

• Opening up and development of relationships ajuta la depasirea barierelor 

- ofera posibilitatea membrilor echipei de a se cunoaste la un nivel personal 

- folositor pentru grupurile care vor lucra apropiat si/sau o perioada mai lunga 

• Construirea increderii 

- necesita incredere reciproca pentru a realiza un obiectiv 

- necesita atentie daca unii din membri nu pot intra in joc 

 
• Contactul fizic 

- trece peste distantele dintre membrii echipei 

- relaxeaza si creste comfortul 

 
• Cooperarea 

- ajuta membrii sa invete cum sa lucreaza impreuna 

- ajuta membrii sa isi gaseasca locul in echipa 

 
• Activitatile in grup 

- activitati generale care sunt realizate de toti membrii grupului 

- ii implica pe toti membrii si cresc coeziunea grupului 

- deseori necesare pentru a mentine echipa 

 
Cum dezvolti lucrul in echipa? 

 
 Implica-te 

Participa activ in cadrul echipei, schimba informatii, asculta si intelege punctele de vedere ale 

celorlalti membri ai echipei. Incearca sa dezvolti idei noi pe baza celor spuse de ceilalti. Evita-l  pe “nu 

asa, stiu eu mai bine” si incearca sa intelegi si perspectiva colegilor. 

 
 Solicita feedback permanent 

Incearca sa te raportezi la parerea celor din jur. Asta nu inseamna ca trebuie sa te faci placut cu 

orice pret, dar este important sa afli ce gandesc colegii tai despre actiunile tale. Impartaseste sugestiile si 

ideile celorlalti, manifesta flexibilitate in fata punctelor de vedere diferite ale membrilor echipei. 

 
 Evalueaza-te 

Analizeaza activitatea desfasurata in cadrul echipei: cum te-ai simtit, care a fost contributia ta in 

cadrul echipei? Daca ai avut parte de rezultate foarte bune, care au fost factorii de succes? Daca ai esuat 

in alte aspecte, care a fost cauza? Cu lectiile invatate intra in urmatoarea interactiune cu cei din jur, mai 

pregatit sa contribui si sa-i ajuti sa obtina rezultate mai bune. 

Cum sa delegi: 

- Defineste sarcinile impartind munca un parti mai mici. Partile mici sunt mai usor de delegat . 

- Defineste obiectivele pentru fiecare sarcina. 
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Alege cea mai potrivita persoana pentru fiecare sarcina . “Cea mai potrivita” nu inseamna 

neaparat ca respectiva persoana trebuie sa aiba deja toate abilitatile necesare , dar trebuie sa fie capabil 

sa le invete si aplice in timp util. 

- Planifica sarcina impreuna cu persoana aleasa , asigura-te ca el sau eu intelege complet si 

accepta sarcina; ofera toata informatia de fundal despre importanta si scopul sarcinii si despre cum 

incape in contextul proiectului. 

- Asigura-te ce nu delegi doar responsabilitatea ci si autoritatea. 

- Defineste obiectivele operationale impreuna cu membrii echipei. 

- Cadeti de acor asupra continuitatii sarcinii si a modului de raportare. 

- Oferiti feed-back contructiv (in ambele sensuri) , recompensati si apreciati rezultatele obtinute 

- Asigura-te ce intreaga echipa este informata despre diferitele sarcini si persoanele 

responsabile. 

 
Unul dintre lucrurile care se pot intampla la locul de munca, unul ciudat, este acela de a se 

astepta de la tine sa conduci fara insa a ti se acorda autoritatea necesara. In ziua de astazi astfel de 

oportunitati exista, dar trebuie sa stii cum sa faci fata. 

 
Indiferent ca esti cel mai mic varsta sau cel mai tanar membru dintr-o echipa, poti avea  o 

influenta hotaratoare in orice problema. Insa retina ca, indiferent de pozitia ta in cadrul companiei, trebuie 

sa te asiguri ca ai suportul superiorului de a trece peste etape cand crezi ca este nevoie si de a lua 

hotarari rapide.Dar si daca ai acordul sefului tau, sa te descurci si sa te impui fara a avea autoritatea 

necesara va fi greu. 

Exista diferente intre oameni, dar sunt momente cand anumite proiecte au norocul de a fi facute 

in cadrul unor echipe in care exista o perfecta coordonare si asta inseamna ca vor fi un succes. 

Asadar, ce separa esecul de reusita? Cum poti face sa ai success mai mult decat sa ratezi 

obiective? In loc sa lasi lucrurile la voia intamplarii, urmeaza sfaturile de mai jos pentru a incerca sa ai 

succesul dorit, chiar si in lipsa autoritatii. 

 
Obtine increderea si respectul celorlalti 

In situatii in care lucrezi cu oameni pe care nu ii cunosti sau cand nu ai nicio autoritate asupra lor, 

este foarte important sa dai multa atentie crearii unui mediu propice dezvoltarii increderii si respectului 

intre membrii echipei. Cand lucrezi intr-o echipa cu oameni pe care nu ii cunosti si despre care nu stii  

cum lucreaza, reputatia ti-o ia inainte. Asadar, va exista o tendinta a celorlalti de a-si face o parere  

despre tine chiar inainte de a lucra impreuna. Daca observati ca exista pareri negative la adresa 

dumneavoastra incercati sa le anulati inca de la inceput, pentru ca apoi sa lucrati mai bine. 

Asigurati-va ca echipa merge pe drumul cel bun organizand deseori sedinte de feedback. 

Spuneti-va opiniile si sugestiile si lasati ceilalti membri ai echipei sa discute pe baza lor. Sa apari ca fiind  

o persoana transparenta si comunicativa este foarte bine, deoarece vei afla imediat despre anumite 

probleme sau reticente si le vei opri inca din fasa. 

Cel mai bine este ca tu sa fii primul care isi spune parerea pentru a-i lasa apoi pe ceilalti sa 

discute si eventual sa critice. Spre exemplu, daca lucrul in acea echipa nu progreseaza cum ar trebui, 

supne-le asta si arata-le cam cum ar trebui sa se intample lucrurile pentru a merge totul bine. Lasa-i sa 

accepte sau sa contreze initiativele tale sis a discute despre asta. Trebuie sa ai foarte multa rabdare, 

intelegere si bunavointa pentru a ii avea pe ceilalti de partea ta. Este foarte important sa iti tii toate 

promisiunile si sa faci tot ce ai spus cat mai bine si la timp, indiferent de importanta lor. 

 
Interesele individuale si ego-ul 

Nu poti obliga pe nimeni sa fie constiincios. Nivelul de energie si dorinta pe care unul dintre 

membrii echipei il pune in joc reflecta masura in care el este interesat de un proiect si de reusita acestuia. 

Chiar daca ai luat conducerea echipei, poarta-te ca si cum ai fi la acelasi nivel cu ceilalti, pentru ca asta 

nu va face decat sa apropie oamenii din echipa. Daca incepi sa le vorbesti de sus colegilor vei intampina 

un val de rezistenta si echipa nu va functiona. 

Fa compromisuri si sacrifica-te pentru binele echipei 

Arata mereu ca iti pasa. Cei care vor ca echipa lor sa mearga nu vor pune niciodata interesul lor 

personal mai presus decat cel al echipei. Un bun mod de a face asa ceva este acela de a-ti asuma 
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vina unui esec, chiar daca nu tu esti cel vinovat. 

In aceste situatii pline de incarcatura emotionala si profesionala, daca eziti sa faci asa ceva nu  

vei fi niciodata un lider pentru acea echipa si nu vei putea sa folosesti resursele echipei in proportie de 

100%. Membrii echipei tale trebuie sa aiba incredere in tine sis a vada ca urmaresti numai binele vostru 

comun. 

Sacrificiul personal face ca ostilitatea si reticenta, daca ele exista, sa dispara. Arata echipei ca esti dispus 

sa treci pe planul doi interesul personala si sa faci totul ca echipa sa functioneze corect. 

 
Exemplul personal 

In multe organizatii oamenii cauta lideri care sa ii conduca si sa ii ajute sa suporte mai bine 

schimbarile si problemele ce apar pe parcurs. La nivel de proiect sau echipa este acelasi lucru. 

Ocazia de a forma o echipa exista oriunde limite organizationale sau ierarhice nu ofera conditiile 

necesare pentru obtinerea rezultatelor optime . Intrebarea care se pune este : “Punandu-i pe cei mai buni 

la un loc este suficient, sau e nevoie de mai mult?” 

 
Munca în echipă 

Munca în echipă este un conceptul care descrie oameni care lucrează împreună, într-o manieră 

cooperantă, în diverse domenii ca într-o echipă sportivă. Proiectele impun adesea ca oamenii să lucreze 

împreună pentru realizarea unui obiectiv comun; aşadar, munca în echipă este factorul cel mai important 

în majoritatea organizaţiilor. 

Munca în echipă reprezintă abilitatea echipei de a lucra împreună eficient pentru atingerea unor 

obiective comune organizaţionale şi este esenţială pentru succesul afacerii. De aceea organizaţiile caută 

permanent să îmbunătăţească performanţele echipei. Organizaţiile urmăresc să creeze şi să sprijine 

echipe cu performanţe cât mai ridicate, apte să înţeleagă obiectivele afacerii organizaţiei şi să contribuie 

astfel la succesul organizaţional. 

Pentru a se auto-evalua, o echipă trebuie să folosească feedback-ul pentru a determina: 

• punctele sale forte ca echipă; 

• slăbiciunile sale. 

Pentru a-şi îmbunătăţi performanţele actuale, o echipă utilizează feedback-ul din evaluarea echipei în 

vederea: 

• identificării oricărei diferenţe dintre starea dorită, aşteptată şi cea reală; 

• elaborării unei strategii de eliminare, anulare a acestor diferenţe. 

 
În abordarea ştiinţifică a conceptului de echipă şi muncă în echipă există şi critici la adresa 

muncii în echipă. 

Există astfel o serie de dezbateri privitoare la caracteristicile negative ale muncii în echipă. În 

industrie şi servicii spre exemplu, deplasarea către munca în echipă a condus la creşterea presiunii din 

partea “superiorului”, a managementului performanţei şi la un stres crescut. Controlul managementului 

este văzut de către critici ca fiind revigorat prin transferul dimensiunii disciplinare a managementului către 

angajaţi şi membri echipei înşişi. 

Aceste studii arată deopotrivă cum membri echipe exercită o presiune unii asupra altora pentru a 

lucra mai mult. Literatura de specialitate îşi pune întrebări chiar şi asupra dominaţiei unora asupra altora, 

huliganismului şi supravegherii în asemenea contexte. 

Toate aceste aspecte au condus la o dezbatere asupra reglementării muncii în echipă şi asupra 

nevoii de stabilire a unor reguli şi proceduri clare privind atât dezvoltarea acesteia cât şi limitele. 

 
Diferenţa dintre grupuri şi echipe 

Toate echipele sunt, prin definiţie, grupuri, dar nu este necesar ca reciproca să fie adevărată, 

adică toate grupurile să fie echipe. În literatură există tendinţa de a folosi termenii de grup şi echipă unul 

în locul celuilalt şi nu este uşor să se facă o distincţie între aceste noţiuni. Echipele apar când un număr 

de persoane au un obiectiv comun şi recunosc că succesul lor personal depinde de succesul altora. 

Acele persoane sunt interdependente. În practică, aceasta înseamnă că în cele mai multe echipe oamenii 

vor contribui cu abilităţi diferite. De asemenea, înseamnă că tensiunile şi comportamentele contradictorii 

vor fi demonstrate în echipă. 
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Trăsături importante ale echipelor: 

- număr mic de persoane cu abilităţi complementare; 

- urmărirea unui scop comun; 

- urmărirea unor obiective comune de realizat; 

- urmărirea unei abordări comune; 

- se consideră reciproc responsabile. 

 
Echipa – ca structură socioprofesională – se caracterizează prin: 

- obiective comune definite cu rigoare, realism şi credibilitate; 

- sistem de norme, valori etice şi principii împărtăşite de toţi membrii; 

- responsabilităţi precise, atribuţii clare, statut şi roluri bine determinate şi distribuite celor cu calităţi 

adecvate; participare directă la adoptarea şi aplicarea deciziilor; 

- încredere, respect reciproc şi cooperare activă; 

- comunicare deschisă şi onestă; 

- climat psihosocial prielnic colaborării şi sprijinului reciproc; 

- preţuire şi recunoaştere a muncii şi rezultatelor obţinute de către membrii echipei; 

- recompensarea succeselor individuale şi de echipă. 

 
Echipele: 

- sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii şi cunoştinţe diferite; 

- reprezintă un excelent mediu de învăţare; 

- sunt mult mai orientate spre obiective decât organizaţia în ansamblu, îşi stabilesc mult mai uşor o 

viziune şi un scop propriu; 

- valorifică mai bine resursele fiecărui membru; 

- sunt mai flexibile decât grupurile organizaţionale deoarece pot fi mult mai uşor formate, dizolvate, 

reorganizate sau redimensionate; 

- cultivă loialitatea şi funcţionează pe principiul „toţi pentru unul şi unu pentru toţi‖; 

- favorizează delegarea de responsabilităţi pentru că oferă garanţia de a controla comportamentul 

membrilor săi prin norme proprii. 

Munca în echipă presupune colaborarea mai multor persoane care împart acelaşi spaţiu de lucru, 

în vederea atingerii unui ţel comun. 

Sarcinile care se pretează mai degrabă lucrului în echipă decât muncii individuale trebuie să fie 

alese în funcţie de următoarele criterii: 

- completivitate – sarcini complete; 

- cerinţe variate – sarcina presupune multiple competenţe stăpânite de diverşi indivizi; 

- necesitatea interdependenţei şi interacţiunii – sarcina presupune cooperarea, comunicarea, 

schimbul de informaţii şi dezbaterea deciziilor cu privire la metoda cea mai eficientă de lucru; 

- semnificaţia sarcinii – contribuţia importantă a sarcinii la atingerea scopurilor organizaţionale sau 

la dezvoltarea societăţii în general; 

- oportunitatea de a acumula noi cunoştinţe – asigură membrilor şansa de a-şi îmbunătăţi sau 

extinde deprinderile şi cunoştinţele; 

- posibilităţi de executare a sarcinii – sarcina poate fi executată astfel încât să constituie o 

provocare pentru membri, cerându-le mai multă responsabilitate şi deprinderea unor noi aptitudini 

pe parcurs; 

- autonomie – gradul de libertate pe care îl au echipele cu privire la felul în care îşi fac treaba, de la 

ceva neînsemnat precum momentul pauzelor de lucru, la luarea deciziilor privitoare la noi 

produse sau alt personal. 

 
Etapele dezvoltării echipei 

Modelul cel mai cunoscut şi mai răspândit de evoluţie a echipei (Tuckman, 1965) presupune 5 

stadii: formarea, etapa de agitaţie, normarea, etapa de funcţionare şi întreruperea activităţii. 

1. Formarea 

La acest nivel apare adesea un grad ridicat de anxietate. Membrii echipei pun întrebări care 

reflectă interesul cu privire la rolurile atribuite şi la resurse. Indivizii din cadrul echipei caută informaţii 
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despre alţi membri, mai ales legate de background-ul acestora şi experienţa în tipul de sarcină pe care 

echipa trebuie să o execute. 

Etapa este caracterizată de încercări repetate de a identifica sarcinile în termeni de parametri 

relevanţă şi de a stabili cum anume se vor realiza, precum şi de stabilirea tipului de informaţii necesare şi 

a modului în care vor fi utilizate. 

Cea mai importantă sarcină este stabilirea clară şi de comun acord a obiectivelor. 

Tipuri de comportamente 

disfuncţionale în echipele aflate 

în tranziţie 

 
La membrii echipei 

 
 

La conducătorul echipei 

 
 

La întreaga echipă 

Anxietate evidentă faţă de 

perspective 

Tentative de a se face neobservaţi 

Reevalură ale carierei profesionale 

Bucuria / regretul faţă de 

schimbarea conducătorului 

Stare de confuzie temporară 

Sabotaj 

Lipsă de încredere sau reproş 

Testarea noului conducător 

Panică 

 
Tentative de preluare a 

controlului 

Schimbări aparent aleatorii 

Evaluări incorecte ale 

personalului 

Idei preconcepute negative 

Nepotism 

Aşteptări exagerate / 

frustrare 

Reacţii la stres 

Creşterea / scăderea stimei de sine 

Comportament competitiv 

Redefinirea domeniului 

Scăderea nivelului de ingenuitate 

Neclarităţi în ceea ce priveşte 

obiectivul/priorităţile grupului 

Suspendarea lucrului 

Un număr excesiv de şedinţe / 

întrevederi 

Formarea de noi coaliţii 

Renunţarea la proiectele inovante 

 
2. Etapa de agitaţie 

În timpul acestui stadiu apar conflictele între indivizi şi subgrupuri. Sunt vizate alegerile, 

autoritatea şi/sau competenţa coordonatorului, iar membrii nu acceptă eventuale încercări de dominare 

din partea conducerii. 

Acest stadiu se caracterizează prin onestitate şi deschidere în rezolvarea divergenţelor. 

 
3. Normarea 

În timpul normării are loc rezolvarea conflictelor, iar echipa începe să abordeze sarcina din 

perspectiva unei cooperări pozitive. Se întocmesc planuri şi se stabilesc standarde. Apar norme sau  

reguli acceptate şi modalităţi de lucru referitoare la comportamentul individual şi colectiv. 

Normele trebuie impuse în conformitate cu nevoile organizaţiei. 

 
4. Etapa de funcţionare 

Membrii echipei încep să vadă rezultatele date de concentrarea constructivă a energiei asupra 

sarcinii comune. Se stabileşte o structură de lucru eficientă, în mijlocul căreia indivizii se simt bine şi 

încep să colaboreze mai relaxaţi. 

La acest nivel trebuie organizate sisteme de revizuire regulată pentru ca echipa să dea randament în 

continuare şi să fie în legătură cu mediul în care acţionează. 

 
5. Întreruperea activităţii 

La acest stadiu nu ajung, de regulă, toate echipele, dar, în timp, membri importanţi vor părăsi 

grupul, iar proiectele majore vor fi finalizate sau întrerupte. 

Nu toate grupurile urmează schema propusă de Tuckman. În unele cazuri se constată reluarea 

unor etape pentru a le parcurge gradat, la diverse niveluri. 

 
Implicaţiile statutului de membru al grupului 

Deoarece în primele faze rezultatele sunt minime, există tentaţia de a le parcurge în viteză sau  

de a le scurt-circuita, sperând că prin aceasta, grupul va atinge productivitatea maximă. 

Deşi tentantă, acestă idee nu dă rezultate. La fel ca şi oamenii, care trec prin stadii de evoluţie în 

funcţie de vârstă, experienţă, maturitate şi alţi factori, echipele trec şi ele prin etape previzibile, a căror 

durată depinde de factori precum: maturitatea indivizilor şi a echipei, complexitatea sarcinilor, conducerea 

acesteia, climatul organizaţional şi cel extern. 
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Grupurile îşi pot înceta evoluţia la diferite etape; unele nu ajung niciodată pe deplin funcţionale. 

Dat fiind caracterul inevitabil al acestor etape, timpul necesar pentru ca echipa nou constituită  

sau cea modificată să devină pe deplin productivă se poate reduce prin împărtăşirea preocupărilor şi 

aşteptărilor legate de grup, ceea ce duce la reducerea tensiunilor, a îngrijorării sau anxietăţii tipice 

etapelor de formare şi antrenare. Membrii grupului se pot înţelege între ei pentru a evita „surprizele‖ şi 

astfel se poate accelera realizarea unei atmosfere de încredere, care permite renunţarea la aspectele 

interpersonale în favoarea celor legate de sarcinile profesionale, echipa putând acum să meargă înainte 

şi să funcţioneze. 

 
Apartenenţa la echipă 

În ceea ce priveşte componenţa echipelor, e necesar să existe o combinaţie de persoane cu 

abilităţi şi caractere diferite. Dacă sunt prea asemănătoare, crearea de noi idei va fi limitată şi toată lumea 

va dori să joace aceleaşi roluri şi să îndeplinească aceleaşi sarcini. 

Pentru a creaşi menţine echipe performante trebuie luate în considerare toate elementele care 

influenţează eficacitatea grupurilor. Printre aceste elemente diversitatea membrilor are un loc aparte. 

Atunci când membrii echipei sunt omogeni există o serie de avantaje: uşurinţa de a crea relaţii sociale 

între membriişi începutul interacţiunii necesare pentru a munci împreună. Pe de altă parte omogenitatea 

poate să limiteze punctele de vedere, ideileşi creativitatea. Din diversitate provine o bază mai mare de 

talente, informaţiişi perspective variate care pot să îmbunătăţească procesul de luare a deciziilor sau de 

soluţionare a unor probleme. Aceste aspecte sunt importante atunci când echipa lucrează la sarcini 

complexe. 

Cercetările au arătat că diversitatea poate crea probleme în stadiile iniţiale de formare a 

echipelor. Aceasta apare atunci când conflictele interpersonale care pornesc din diversitate vin să 

încetinească procesele de grup cum ar fi construirea relaţiilor, definirea problemei şi partajarea 

informaţiilor. Chiar dacă echipele ar putea întâmpina dificultăţi în a rezolva aceste probleme, se poate 

dezvolta un potenţial de performanţă o dată aceste probleme au fost rezolvate. 

Trebuie să ne asigurăm că membrii echipei sunt trataţi egal. Într-o echipă de până la 6 membri 

este probabil ca toţi să devină implicaţi. Cei mai tăcuţi nu vor fi dominaţi de personalităţile mai puternice, 

iar aceia care nu doresc să muncească nu se pot ascunde atât de uşor. În general, aceasta este  

mărimea ideală. Grupurile mai mari, de până la 10 persoane, cuprind adesea una sau două persoane 

care nu contribuie foarte mult, dar care pot fi productive. În cele mai mari, se observă o implicare redusă. 

Odată ce au fost stabiliţi membrii echipei, aceştia trebuie să înveţe să lucreze împreună. Munca 

în echipă poate avea legătură cu persoane din afara grupului; de exemplu, pot fi implicaţi agenţi 

economici sau organizaţii comunitare. 

 
Claritatea sarcinii 

Trebuie să ne asigurăm că sarcina este clară pentru toţi. Acest aspect nu ar trebui să se limiteze 

doar la a le spune în ce constă; trebuie să le permitem să se gândească la ea şi să pună întrebări pentru 

clarificare. Aceasta nu numai că le va furniza informaţii concrete, ci le va şi permite să-şi formeze o 

viziune mai clară în privinţa sarcinii şi a ceea ce ar trebui să realizeze. 

Pe parcursul unei activităţi mai îndelungate în echipă, fixarea unor termene face sarcina mai uşor 

de abordat, poate contribui la creşterea motivaţiei, fiecare etapă poate fi realizată cu succes, iar progresul 

va fi mai uşor de monitorizat. 

 
Implicarea membrilor echipei 

Pentru ca o echipă să funcţioneze cu succes, membrii săi ar trebui să fie complet dedicaţi 

finalizării sarcinii şi realizării obiectivelor. Ei trebuie să sprijine procesul şi produsul muncii în echipă. 

Realizarea unui consens şi asumarea sarcinii de către fiecare membru al echipei este foarte 

importantă, atât în vederea obţinerii succesului în echipă, cât şi în vederea dezvoltării fiecărui membru. 

Competiţia dintre membrii unei echipe joacă rar un rol  într-o  muncă  de  echipă  eficace.  

Membrii trebuie să devină camarazi, să-şi ofere sprijin, să-şi împartă echitabil munca, într-o manieră care 

să promoveze eficacitatea. 

Construirea unei echipe eficiente presupune un bun design al lucrului în echipă, în care sunt 

specificate obiectivele care trebuie îndeplinite, strategia şi succesiunea paşilor, sarcinile specifice, 
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numărul necesar de oameni, rolurile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească şi abilităţile pe care 

trebuie să le posede. 

Tipuri de abilităţi de care o echipă trebuie să ţină cont pentru a ajunge la rezultate bune pe plan 

profesional: 

- are nevoie de oameni cu expertiză tehnică; 

- echipa trebuie să includă persoane capabile să identifice problemele şi persoane cu abilităţi de 

rezolvare a problemelor; 

- să decidă competent. 

Factorii de personalitate nu pot fi ignoraţi. În mod ideal, membrii unei echipe de succes 

înregistrează scoruri înalte la dimensiunile: extraversie, agreabilitate, conştiinciozitate şi stabilitate 

emoţională. 

Echipele eficiente tind să aibă dimensiuni reduse – mai puţin de 10 membrii. Când este vorba de 

numărul membrilor unei echipe, experţii propun abordarea „Think small‖, respectiv o echipă să fie formată 

din cel mai mic număr de membrii care pot realiza sarcina cerută. 

O echipă performantă necesită un leadership eficient, care să fie în măsură să traseze direcţii 

clare şi să genereze un climat de încredere membrilor săi. 

Echipele au un ţel sau un obiectiv spre care tind toţi membrii săi, însă liderul trebuie să aibă grijă să 

menţină energia şi concentrarea acestora, menţinându-i orientaţi spre ţelul colectiv, chiar dacă 

circumstanţele se schimbă permanent. 

Dacă avem câteva persoane care lucrează împreună, se ajută reciproc şi stau în acelaşi birou,  

nu putem vorbi de o echipă, ci doar de câteva persoane care împart acelaşi spaţiu şi fac acelaşi tip de 

activitate. Pentru a vorbi de o echipă, trebuie identificat acel „ceva‖ în jurul căruia s-a format colectivul‖ 

. În practică, impactul pe care aceste grupuri de lucru îl au asupra performanţei organizaţiei sunt 

următoarele: 

1. eficienţă sporită: o echipă sudată poate fi coordonată mai eficient şi va urmări coerent sarcinile; 
2. comunicare mai bună: datorită existenţei unui scop comun, barierele de comunicare se 

estompează, iar membrii grupului dialoghează deschis şi degajat despre probleme şi soluţii; 

3. grad ridicat de motivare: existenţa colaborării şi comunicării cu cei din echipă în vederea 

realizării obiectivelor comune reprezintă pentru fiecare membru al grupului de lucru un motiv de a 

veni la muncă „din plăcere‖; 

4. retenţie sporită: nimeni nu-şi doreşte să plece dintr-o echipă în care se simte bine; 

5. profit pentru companie: existenţa unor angajţi eficienţi şi motivaţi are în timp efecte benefice 

asupra profitului companiei. 

Esenţa construirii unei echipe rezidă în clarificarea speranţelor despre scopuri şi roluri. O echipă 

este un eco-sistem. Dezvoltarea echipei şi a individului se petrece dinăuntru în afară. Indivizii participanţi 

se concentrează mai întâi asupra schimbării pe care trebuie să o facă în ei înşişi şi apoi asupra extinderii 

la alte domenii de influenţă din echipă15. 

Alcătuirea unei echipe performante reprezintă o activitate foarte complexă. Avem de-a face cu 

indivizi diferiţi, cu profiluri psihologice diferite, cu interese şi aşteptări diferite; din scopurile echipei trebuie 

delimitate obiectivele de urmărit pentru fiecare membru, iar acestea trebuie percepute ca fiind scopuri 

proprii. Iniţial, echipa se  prezintă ca un grup în formare în care au loc fenomene psihosociale specifice  

de relaţionare a persoanelor, de acomodare a unora cu altele, de asimilare a statutelor şi rolurilor lor 

Membrii echipei trebuie sa aiba : 

- puterea şi deprinderea de a sesiza disfuncţiile, cauzele acestora şi de a propune soluţii pentru 

îmbunătăţirea muncii; 

- abilităţi relaţionale pentru a instaura şi menţine raporturi interumane corecte; 

- forţă morală pentru eventualele eşecuri; 

- tăria de a-i comunica nemijlocit şefului ce aspecte din actul de conducere sunt deficitare, de a 

formula şi avansa metode de lucru noi; 

- creativitate, spirit inovator, preocupare pentru implementarea elementelor de noutate, pentru 

schimbări radicale atunci când necesităţile muncii o cer. 

 
Echipa eficientă – caracteristicile membrilor : 

Scop şi direcţie clare şi comune 

Energie şi entuziasm 
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Umor şi bună dispoziţie 

Procese bine definite şi gestionate 

Întrebări ingenioase şi suport 

Roluri clare 

Hotărâre 

Devotament şi implicare 

Concentrare şi perseverenţă 

Gândire şi planificare 

Învaţă din greşeli 

Creativi şi flexibili 

Feedback şi ajustare 

Deschişi şi oneşti 

Comunicare internă 

Produc performanţe semnificative 

 
Indicaţii cu privire la înfiinţarea unei echipe eficiente: 

1. Echipele trebuie să aibă de executat sarcini interesante. 

Indivizii vor lucra mai intens dacă sarcinile impuse îi motivează, fiind interesante, provocatoare şi plăcute 

în acelaşi timp. Când sarcina e interesantă, indivizii devin mult mai angajaţi, mai motivaţi şi mai 

cooperanţi în îndeplinirea ei. 

2. Indivizii trebuie să simtă că au un rol important în soarta companiei. 

Fenomenul de „lene socială‖ apare mai ales când indivizii cred că nu au o contribuţie semnificativă la 

realizarea sarcinii. O modalitate de a-i face pe membri să se simtă importanţi pentru echipă este utilizarea 

strategiilor de negociere şi clarificare a rolului. Examinarea atentă a îndatoririlor fiecărui participant şi 

identificarea obiectivelor individuale şi de echipă fac ca membrii să înţeleagă şi să demonstreze celorlalţi 

contribuţia personală la succesul echipei. 

3. Indivizii trebuie să aibă de executat sarcini semnificative. 

Sarcinile individuale trebuie să fie semnificative şi să aducă satisfacţii. La fel cum pentru o echipă este 

important să aibă o sarcină interesantă de realizat 

 
Avantajele muncii în echipă 

Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce politicile de resurse umane 

au evoluat, iar companiile au început să ţină cont de nevoia de comunicare şi contact uman a propriilor 

angajaţi, conştientizând valoarea motivaţională superioară a dialogului şi susţinerii reciproce într-o  

echipă. În orice activitate, succesul este de cele mai multe ori rodul efortului comun, al muncii în echipă. 

Într-o echipă ideală, oamenii au posibilitatea de a-şi fructifica propriile atuuri. Relaţia dintre membrii 

echipei are un impact considerabil asupra performanţelor ei. Crearea unor raporturi calde între membrii 

depinde de: comunicare (deschisă şi onestă), încredere şi respect reciproc, valorile împărtăşite, 

cooperare şi colaborare, folosirea în comun a informaţiilor şi cunoştinţelor, un mediu sigur şi stimulativ în 

care oamenii să se simtă încurajaţi şi să nu se teamă de acuzaţii în caz de eşec şi nu în ultimul rând, 

depinde de umorul acestora. 

Munca în echipă reprezintă calea succesului şi a performanţei. 

Un alt avantaj al muncii în echipă este dezvoltarea empatiei. Manifestarea empatiei în cadrul 

echipelor este esenţială pentru că fiecare membru are posibilitatea de a se dezvolta şi de a-şi folosi 

propriul potenţial. Empatia ajută echipele să-şi clădească încrederea şi să colaboreze cu eficacitate. 

Dezvoltarea unor interacţiuni empatice depinde de o strânsă colaborare între lider şi membrii 

echipei, care să stimuleze: 

- o abordare constructivă şi pozitivă a comunicării la nivel interpersonal, mai ales în situaţii 

neplăcute; 

- sprijin oferit pentru învăţare şi pentru depăşirea situaţiilor dificile de îndată ce acestea apar; 

- asigurarea accesului egal al tuturor membrilor la exprimarea opiniilor şi preocupărilor lor; 

- un tratament echitabil pentru toţi; 

- preţuirea în egală măsură a tuturor membrilor echipei; 

- înţelegerea indicatorilor emoţionali din cadrul interacţiunilor; 

- capacitatea de a controla emoţiile în cadrul interacţiunilor personale; 
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- grija reciprocă arătată de membrii echipei şi capacitatea lor de a-şi înţelege sentimentele. 

Printre avantajele muncii în echipă se mai numără cele legate de climatul afectiv pozitiv. Membrii 

unei echipe ajung să se cunoască foarte bine, conlucrând la depăşirea dificultăţilor curente. În plus, 

diversitatea şi varietatea soluţiilor oferite creşte aritmetic cu fiecare membru. De aceea, lucrul în echipă 

poate fi extrem de motivant, fiecare proiect aducând cu sine experienţa contactului cu ceilalţi şi bucuria  

de a beneficia de sprijinul acestora. Dacă aceste legături ajung să fie puternice, confortul afectiv poate 

suplini şi compensa alte lipsuri, inclusiv cele legate de salarizare. 

Lucrul în echipă este folosit adesea ca mijloc de combatere şi diminuare a rutinei zilnice. Nu 

salariul se constituie în cel mai important factor de motivare, ci conţinutul muncii, natura sarcinilor curente 

şi modul în care această activitate, prestată 8-10 ore/zi, corespunde cel mai bine necesităţilor interne de 

dezvoltare. 

Munca în echipă presupune încredere. Interacţiunea este un plus al echipelor. Lucrul în echipă îi 

determină pe membrii săi să interacţioneze, să se susţină şi să nu gândească individualist. 

O echipă bine construită permite membrilor săi să se concentreze pe valorificarea propriilor 

talente şi competenţe. Membrii echipei îşi pot acorda sprijin reciproc şi în privinţa nivelului de motivare, a 

direcţionării activităţii spre atingerea obiectivelor dorite şi conştientizării strategiilor greşite. 

Prin confruntarea unor idei diferite, echipa generează mai multă inovaţie şi creativitate decât o 

persoană izolată. Prin combinarea experienţei şi abilităţii lor de învăţare, membrii unei echipe bine 

construite pot oferi mai multă flexibilitate. 

 
Alte avantaje ale lucrului în echipă: 

- stabilirea unor scopuri clare, agreate de toată lumea; 

- rolurile fiecărui membru sunt bine definite, având în vedere abilităţile de expertiză şi capacităţile 

fiecăruia; 

- resursele sunt utilizate optim; 

- există un înalt grad de motivare al persoanelor; 

- sprijinul şi încurajarea membrilor echipei îl ajută pe fiecare să-şi rezolve sarcinile; 

- relaţiile personale se îmbunătăţesc; 

- creşte participarea la actul decizional; 

- realizarea deplină a potenţialului individual; 

- sunt mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii şi cunoştinţe diferite; 

- valorifică mai bine resursele fiecărui membru; 

 
Dezavantajele muncii în echipă 

Deşi munca în echipă are avantajul de a fi mai eficientă prin faptul că le permite membrilor săi să 

îşi completeze reciproc abilităţile, trebuie avut în vedere faptul că nu orice proiect poate fi relizat în 

echipă. Atunci când avem de-a face cu o astfel de activitate şi când se doreşte realizarea ei în echipă, 

apar anumite dezavantaje. 

Un aspect negativ al muncii în echipă este acela că rezistenţa la schimbare este în general mai 

mare decât în cazul persoanelor separate. 

Practica ne demonstrează că nu e suficient ca un grup profesional să fie format din personalităţi 

puternice, competente şi cu experienţă. Dacă între acestea nu există compatibilităţi, înţelegere reciprocă, 

viziuni şi motivaţii comune centrate pe acceptarea scopului propus, solidaritate şi camaraderie, nu se pot 

obţine performanţe apreciabile. Valorificarea potenţialului de muncă al fiecăruia, evoluţia în cariera 

profesională nu se îndeplinesc fără a respecta cerinţele formării şi menţinerii spiritului de echipă. La 

această stare, care potenţează calitatea şi randamentul muncii fiecăruia, se ajunge numai atunci când 

oamenii înţeleg că întregul nu este egal cu suma părţilor, ci cu ceva mai mult, care se naşte din 

interacţiunea cu grupul, din armonia relaţiilor interpersonale, din identificarea oamenilor cu valorile şi 

scopurile grupului. 

A lucra într-un grup dezbinat, în care certurile şi neînţelegerile sunt frecvente, se manifestă 

orgoliile şi antipatiile, atitudinile de izolare, de desconsiderare sau indiferenţă, în care fiecare încearcă pe 

cont propriu să-şi rezolve problemele, în care denigrarea celuilalt este practicată în mod  curent, 

reprezintă fără îndoială un obstacol serios pentru a munci cu plăcere în echipă. 

Nu toţi oamenii pot lucra în echipă; lucrul în echipă cere angajaţilor să coopereze unii cu alţii, să 

schimbe informaţii, să se confrunte cu diferenţele, să le accepte şi să-şi sublimeze interesele personale în 
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favoarea interesului de grup. Rolul şi eficientizarea muncii în echipă sunt recunoscute, însă drumul către 

atingerea performanţelor profesionale poate fi alunecos. De aceea, managerii trebuie să acorde o 

importanţă desăvârşită la crearea a ceea ce se cheamă „echipă de succes‖. 

În cadul echipei pot apărea conflicte. Faptul de a depinde de cineva poate fi destul de frustrant 

pentru unii, mai ales atunci când partenerii nu-şi respectă angajamentele, termenele sunt depăşite în lanţ, 

întârzierea se amplifică continuu, motiv pentru care se acordă atât de multă importanţă prezenţei unor 

calităţi absolut necesare acestui tip de organizare a muncii. 

Echipa înseamnă comunicare directă, obligând la asumarea constantă a responsabilităţii 

propriilor sarcini, deoarece neîndeplinirea acestora este imediat sancţionată de grup. 

De obicei, la început oamenii se declară ca fiind buni jucători de echipă, gata să facă faţă oricăror 

sarcini şi gata să dialogheze cu oricine, deschişi la ideile şi sugestiile altora. Un test psihologic de 

extraversie şi comunicare poate infirma aceste declaraţii, profilând o persoană care lucrează mai bine 

individual şi care preferă solitudinea. Iată de ce disponibilitatea exprimată trebuie să fie reală. 

Dincolo de aparenţe pot exista nemulţumiri în colectiv. Dinamica grupului conţine şi factori 

ascunşi, unii inconştienţi, alţii neexprimaţi, care alterează procesul de realizare a acţiunilor în vederea 

atingerii obiectivelor comune. 

Teama de conflict şi de implicare (inamicii interacţiunii) reprezintă un alt dezavantaj. 

Desfăşurarea activităţii în echipă poate genera anumite probleme, lipsa încrederii reciproce poate da 

naştere unor neînţelegeri între membrii. De aici generează teama de conflict. Încercarea de evitare a 

conflictului conduce la autocenzurarea comunicării. 

O altă consecinţă negativă a lucrului în echipă poate fi şi sentimentul redus de satisfacţie 

personală la finalul unui proiect, în cazul specialiştilor care dau rezultate mult mai bune dacă lucrează 

singuri. Într-o echipă pot interveni şi momente mai dificile cauzate de conflicte determinate de cele mai 

multe ori de probleme interpersonale, de lipsa de comunicare, de persoane dificile în echipă, de roluri nu 

prea bine definite. Aceste momente dificile i-ar putea detrmina pe unii să spună că singuri ar fi reuşit mai 

bine, că unele activităţi au avut de suferit din cauza unor colegi de echipă mai slab pregătiţi sau mai puţin 

implicaţi. 

Automatizarea excesivă a echipelor poate afecta coordonarea eforturilor cu cele ale altor echipe. 

Pe considerentul că cei care deţin aptitudini dezvoltate multilateral pot desfăşura mai multe activităţi, s-ar 

putea ajunge la desfiinţarea unor posturi şi la supraîncărcarea personalului cu activităţi suplimentare. 
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Modulul 2 

 

IDENTIFICAREA SARCINILOR DIN PLANIFICAREA 
ACTIVITATII 

 

 
DEZVOLTAREA PROFESIONALA PERSONALA 

 
Conducerea propriei dezvoltari personale inseamna a fi capabil de a: 

o Evalua propriile performante in comparatie cu cerintele slujbei voastre prezente I 

viitoare prin solicitarea perrnanenta a unui feedback din partea colegilor si/sau a 

c1ientilor. 

o Identifica un stil personal de invatare pentru directionarea dezvoltarii competentelor 

voastre. 

o Elabora un plan de dezvoltare personala si a-l aplica. 
o Utiliza diverse metode de investigare a intereselor personale in scopul dezvoltarii sau 

imbunatatirii cunostintelor si competentelor. 

o Identifica si exploata oportunitatile de dezvoltare personala. 

 
Cateva informatii de baza: 

Dezvoltarea personal a inseamna sa iti intelegi propriile puncte forte si puncte slabe, sa iti 

identifici obiectivele si cum poti sa te ajuti pe tine insuti sa Ie atingi. 

Pe parcursul definirii competentelor din cadrul acestui modul privind experienta de munca vi 

se va solicita sa identificati in fiecare etapa punctele forte si imbunatatirile pe care Ie puteti aplica in 

afara experientei de munca, in viitoarea voastra cariera. 

Dezvoltarea profesionala proprie a capatat o importanta tot mai mare in ultimele decenii. In 

prezent este mult mai probabil sa aveti mai multe cariere in cadrul mai multor organizatii, iar ceea ce  

in trecut era cunoscuta drept .scara unei cariere", este astazi o expresie invechita. 

Acum, tendinta s-a indepartat de la ideea de urmare a unei cai prestabilite de promovare 

lucrand pentru acelasi angajator, in schimb este mult mai posibil sa castigati experienta dintr-o 

varietate de functii in diferite organizatii, transferand competentele si experiente de la una la alta. 

Probabil veti recunoaste din experientele pe care le-ati avut in cadrul scolii ca sunteti mai buni 

la anumite lucruri decat la altele. Unele vi se par usoare, la altele trebuie sa petreceti mai mult timp 

cercetand, invatand si exersand. 

Acelasi principiu se aplica si carierei voastre. Identificarea unei competente sau a unui 

domeniu de cunostinte pe care doriti sa Ie imbunatatiti reprezinta un pas, dar cu toate acestea merita 

sa petreceti o perioada de timp analizand cum voi, ca persoane ati putea invata cel mai eficient. 

Prin aceasta puteti sa va directionati modul de abordare catre invatare si imbunatatirea 

competentelor, fie ca acest lucru inseamna cercetare sau strangerea de informatii de pe Internet sau 

participare la cursuri de instruire interactive. 

 
Dezvoltarea personala nu trebuie realizata independent. Dimpotriva, feedbackul din partea 

colegilor, a prietenilor si mentorilor are un rol vital in a va ajuta sa identificati care sunt punctele slabe 

si zonele care trebuie dezvoltate. 

Solicitarea unui feedback nu trebuie sa faca parte doar din procesul anual de revizuire, ci 

trebuie sa fie o constanta de-a lungul intregii voastre activitati. Deschiderea catre feedbackul pe care il 

primiti reprezinta de asemenea o abilitate esentiala, la fel ca si disponibilitatea de a actiona conform 

acestuia, in cazul in care considerati necesar. 

Planurile de dezvoltare personala (PDP) sunt un instrument folositor pentru construirea unei 

structuri in spatele obiectivelor fiecaruia, iar acestea pot fi cat de simple sau detaliate doriti. Este 

ilustrat un exemplu de baza prin care se identifica pasii si oportunitatile pentru atingerea scopurilor 

voastre, suportul necesar pentru indeplinirea obiectivelor si se specifica perioada de timp in care Ie 

yeti obtine. 

Autocunoasterea 
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Fiecare tanar isi pune uneori intrebari de felul: 

Cine sunt eu? 

Prin ce rna deosebesc de cei din jur? 

Care sunt punctele mele tari si slabe? 

Care sunt posibilitatile mele? 

Cum as putea sa lrni dezvolt calitatile si sa imi depasesc slabiciunile? 

 
Raspunsurile la intrebarile de acest gen vor proveni din cunoasterea insusirilor de 

personalitate definitorii, a aptitudinilor, a abilitatilor de comunicare si relationare interpersonala si a 

posibilitatilor de gestionare a emotiilor. 

Autocunoasterea te aiuta sa iti dezvolti, in primul rand propriul potential, sa-ti identifici 

piedicile, dar si resursele si posibilitatile de realizare. 

Aceste etape se pot realiza atunci cand acorzi timp dezvoltarii relatiilor tale cu cei din jurul tau, 

atunci cand identifici ce este cu adevarat important pentru tine si atunci cand iti mentii un echilibru 

interior. Imediat ce iti vei stabili aceste lucruri, solutiile vor veni de la sine chiar si In cele mai dificile 

momente. 

Autocunoasterea te ajuta sa iti recunosti unicitatea ca individ, sa identifici mijloace de a face 

fata cu succes situatiilor zilnice cu care te confrunti, sa afli mai multe despre tine tnsuti. 

Iti poti cunoaste astfel valorile, comportamentele, reactiile In anumite situatii si poti tnvata cum sa iti 

folosesti eficient resursele de care dispui, astfel incat sa utilizezi mai bine timpul, sa comunici eficient 

si sa faci fata conflictelor. 

Cel mai important aspect este dezvoltarea personala ce creeaza conceptul de sine, ea fiind 

benefice si necesara pentru a activa potentialul interior, astfel incat sa atingi succesul pe care iI 

doresti. 

Autocunoasterea se poate timbunatatii prin formarea obisnuintei de a ne observa 

comportamentele, modalitatea de a interactiona cu cei din jur, de a actiona si de a reactiona in diferite 

situatii. De asemenea este important sa ne dezvoltam capacitatea de a ne constientiza propriile 

ganduri, emotii, sentimente, motivatii. 

Nu trebuie sa neglijarn importanta inforrnatiilor verbale si nonverbale primite de la cei din jur si 

mai ales irnportanta opiniilor persoanelor semnificative pentru noi. 

Constientizarea intereselor si a sistemului de valori reprezinta un alt aspect al autocuncasterii. 

Interesele reprezinta preferintele unei persoane pentru anumite domenii de cunostinte sau de 

activitate si au un rol esential in luarea deciziilor privind cariera. 

Formarea intereselor depinde de factori genetici (potentialul aptitudinal) si de experientele de 

viata pe baza carora individu invata sa prefere unele activitati si sa evite altele. 

Asadar o buna autocunoastere de sine nu va face decat sa-ti usureze drumul catre cariera pe 

care doresti sa o urmezi pe viitor si sa te ajute sa-ti construiesti propria identitate. 

 

ROLUL AUTOCUNOASTERII IN DEZVOLTAREA PERSONALA Si PROFESIONALA 

 
Autocunoasterea te ajuta sa iti dezvolti propriul potential, sa identifici piedicile, dar si resursele 

si posibilitatile de realizare; sa poti obtine starea de congruenta cu tine insuti si cu ceilalti; sa identifici 

ce este cu adevarat important pentru tine si pentru ceilalti; cum sa fii in acord cu tine si cu ceilaltj; sa 

poti gasi solutii inovatoare chiar si in cele mai dificile momente din viata personela si protesionela; te 

invata cum sa-ti dezvolti creativitatea si spontaneitatea. 

Exista situatii in care nu ai o problema deosebita, insa ai dori sa “cresti", sa ”evoluezi" ca 

persoana, sa te cunoasti mai bine, sa te dezvolti din punct de vedere psihologic. 

Dezvoltarea personala te ajuta sa iti recunosti unicitatea ca individ, sa identifici mijloace de a 

face fata cu succes situatiilor zilnice cu care te confrunti, sa afli mai multe despre tine insuti . Iti poti 

clarifica valorile, comportamentele, reactiile In anumite situatii si poti invata cum sa iti folosesti eficient 

resursele de care dispui, astfel incat sa utilizezi mai bine timpul, sa comunici eficient, sa faci fata 

conflictelor. 

Cel mai important aspect este dezvoltarea personala, benefica si necesara pentru a activa 

potentiatul interior, astfel incat sa atingi succesul pe care il doresti. Reprezinta primul pas pentru 

profesionistii care au in vedere specializarea ca si consilieri psihologici sau psihoterapeuti. Metodele 

psihodramatice au o larga aplicabilitate In cadrul lucrului cu grupuri de copii, adolescenti sau adulti; in 

cadrul firmelor, institutiilor, scolilor; cu obiective diverse ale activitatilor: consiliere, terapie, educatie, 

formare/training. 
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Autocunoasterea: 

 Constientizarea aptitudinilor; 

 Constientizarea intereselor si a sistemului de valori; 

 Conceptul de sine (imagine de sine, stima de sine). 

 Autocunoasterea presupune formarea conceptului de sine (Self-concept) care cuprinde 

totalitatea ideilor si sentimentelor pe care o persoana Ie are despre ea insasi. 

 Conceptul de sine are doua aspecte: imaginea de sine si stima de sine. 

 Imaginea de sine (Self-image) reprezinta parerile despre calitatile si defectele pe care Ie avem 

- sau credem ca Ie avem (de ex. o adolescents se poate considera fiica  ascultatoare, 

studenta buna, prietena fidela, talentata la desen etc.). 

 Stima de sine (Self-esteem) reprezinta modul In care ne autoapreciem, cum ne evaluam in 

raport cu propriile noastre asteptari si asteptarile celorlalti. 

 Imaginea de sine si stima de sine se forrneaza incepand cu primii ani de viata. 

 
Formarea unei imagini de sine realiste si a unei stime de sine ridicate depinde in primul rand 

de atitudinea celor din jur, in special a parintilor, fratilor, prietenilor, cadrelor didactice. 

Ei sunt cei care prin cuvintele, comportamentele, reactiile lor ne ofera o "oqlinda", in care se 

reflecta comportamentele noastre si prin intermediul careia incepem sa ne construim propria imagine. 

Multi parinti gresesc prin faptul ca, dorind sa isi motiveze copiii, Ie impun cerinte exagerate in 

raport cu posibilitatile lor. In acest fel copilul va suferi numeroase esecuri !?i va avea senti mente de 

vinovatie pentru ca nu se poate ridica la nivelul asteptarilor parintilor. 

o alta greseala frecventa este etichetarea copilului ca fiind rau, prost, incapabil etc., pentru niste 

comportamente gresite. In aceste cazuri parintii fac o confuzie intre comportament si personalitate, ei 

devalorizeaza intreaga personalitate a copilului pentru un singur esec. 

Aceste greseli de natura educationala duc la conturarea unei imagini negative de sine, la 

scaderea stimei de sine, cu numeroase consecinte negative pentru viitorul copilului. 

Cresterea stimei de sine are o mare irnportanta si se poate realiza prin diferite metode. 

Daca stima de sine scazuta se datoreaza unor cornpetente deficitare, este necesara 

tmbunatatirea acestor cornpetente (de exemplu, daca un student are o stima de sine scazuta din 

cauza unor esecuri la examene, este importanta imbunatatirea tehnicilor de invatare). 

Daca cineva iti impune niste standarde exagerate in raport cu posibilitatile sale si are esecuri 

din acest motiv, va fi necesara adoptarea unor standarde mai realiste. 

Pentru cresterea stimei de sine este esential ca individul sa tsi constientizeze calitatile, 

cornpetentele, sa acorde atentie succeselor sale, sa invete sa se autovalorizeze. 

Incepand cu perioada pubertatii copilul depune in mod constient eforturi pentru a se autocunoaste. 

Dorinta de autccunoastere devine si mai accentuate in adolescents si tinerete. 

Autocunoasterea se poate imbunatati prin formarea obisnuintei de a ne observa 

comportamentele, modalitatea de a interactiona cu cei din jur, de a actiona si de a reactiona in diferite 

situatii. De asemenea este important sa ne dezvoltam capacitatea de a ne constientiza propriile 

ganduri, emotii, sentimente,motivatii . Nu trebuie sa neqliiam irnportanta informatiilor verbaIe si 

nonverbale primite de la cei din jur, simai ales importanta opiniilor persoanelor semnificative pentru noi 

(prieteni, membrii familiei etc.). 

 
Aptitudinile 

Autocunoasterea presupune si constientizarea aptitudinilor. Spunem ca o persoana are 

aptitudini intr-un domeniu daca are posibilitatea de a obtine performante superioare in acel domeniu. 

Obtinerea reala a acelor performante depinde de multi alti factori: motivatie, invatare, exersare, 

atitudinea parintilor si a cadrelor didactice, conditii materiale, sanatate etc. 

 
Interesele si sistemul de valori 

Constientizarea intereselor si a sistemului de valori reprezinta un alt aspect al autocunoasterii. 

Interesele reprezinta preferintele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunostinte 

sau de activitate. Interesele au un rol esential In luarea deciziilor privind cariera. Formarea intereselor 

depinde de factori genetici (potentialul aptitudinal) si de expertentele de viata pe baza carora individul 

tnvata sa prefere unele activitati si sa evite altele. 

 
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR 
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Pentru a identifica activiatile zilnice, pentru a Ie programa sau pentru a Ie prioritiza eficient, putem 

apela la un managment al timpului eficient, acesta presupune un set de reguli care trebuiesc sa fie 

respectate: stabilirea unei rutine zilnice, valorificarea momentelor In care te simti plin de energie si 

stabilirea pauzelor pentru momentele de energie scazuta, respectarea termenelor lirnita, rezolvarea 

problemelor importante, omiterea chestiunilor neimportant, fixarea unor perioade de timp grupate 

pentru finalizarea proiectelor, gruparea activitatilor similare, abordarea unei situatii In ansamblu, fara 

sa te pierzi in detalii,alocarea unei perioade mai mari de timp decat estimate initial, pentru fiecare 

sarcina, pentru situatiile neprevazute. 

 
Jurnal de activitate 

Managementul timpului incepe cu autodisciplina; in acest sens este util sa stim cum ne 

petrecem de fapt timpul pe perioada unei zile. Pentru acest lucru trebuie sa tinern cateva zile un jurnal 

de activitate, In care sa notam fiecare activitate In parte -fie ca este vorba de cititul mail-urilor, o barfa 

cu colega, servirea pranzului sau lucrul la un proiect. In plus, la fiecare activitate trebuie sa notam 

timpul petrecut si starea de spirit - enerqica, letarqica, etc 

Jurnalul de activitate este un instrument important In managmentul timpului si te va ajuta sa 

aflii cat timp mai exact acorzi activitatilor importante si celor neimportante, de cate ori pe parcursul zilei 

ai simtit ca "iarna: fara timp", perioadele zilei in care te simti mai energic si esti activ, precum si 

perioadele in care nivelul de energie este scazut, calitatea alirnentatiei, raportul intre lucru efectiv si 

pauze. Sunt toate sansele sa fii surprins: memoria te poate insela, insa faptele scrise pe hartie spun 

adevarul. Dupa cateva zile In care ai inregistrat fiecare activitate, analizeaza jurnalul. 

Pentru a eficientiza timpul petrecut In cadrul activitatilor zilnice trebuie sa faci urmatoarele 

lucruri: 

Elimina activitatile care nu intra pe fisa de lucru - cu alte cuvinte sarcinile pentru care nu esti 

platit.lncluslv activitati personale, cum ar fi e-mail-uri ce nu au leqatura cu serviciul. 

Programeaza sarcinile mai dificile pentru perioadele zilei in care te simti mai plin de energie. 

Astfel vei lucra mai bine si intr-un timp mai scurt. 

Incearca sa reduci numarul de schimburi intre sarcini diferite. De exemplu, citeste si raspunde 

la mai multe e-mail-uri odata, de cateva ori pe parcursul zilei, in loc sa rezolvi cate un e-mail printre 

alte activitati. 

Reduce timpul alocat activitatilor precum facutul cafelei - daca sunteti mai multi colegi, puteti 

face cafeaua cu randul, pentru toata lumea; astfel veti economisi timp si veti intari spiritul de echipa. 

 
 

DEFINIREA CONCEPTULUI DE PROCES DE PRODUCŢIE 

SI DE PLANIFICARE A ACTIVITATII 

 
CONCEPTUL DE PROCES DE PRODUCȚIE 

Obţinerea bunurilor materiale, ca rezultat al desfăşurării procesului de producţie industrial, 

constituie activitatea principală a întreprinderilor industriale. 

Activitatea de obţinere a bunurilor materiale presupune existenţa unui ansamblu de materii 

prime şi materiale, numite şi obiecte ale muncii, preluate din natură sau reprezentând rezultatul altor 

activităţi. Prin prelucrarea lor cu ajutorul mijloacelor de muncă acţionate sau supravegheate de om, 

acestea devin bunuri economice destinate satisfacerii nevoilor de consum ale societăţii. 

Activitatea de producţie cuprinde: 

- fabricaţia propriu-zisă a bunurilor materiale industriale, activitate realizată prin intermediul 

procesului de producţie industrial; 

- lucrările de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie a noilor produse, activităţi legate 

în mod direct de fabricaţia propriu-zisă. 
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Fig. 1. Condiţionările procesului de producţie 

 
Se constată că factorii care condiţionează desfăşurarea procesului de producţie sunt: 

- acţiunile conştiente ale oamenilor, respectiv forţa de muncă; 

- obiectele muncii, respectiv resursele naturale; 

- mijloacele de muncă, respectiv capitalul; 

- procesele naturale. 

Sub raport tehnico-material, prin proces de producţie se înţelege totalitatea proceselor 

tehnologice, a proceselor de muncă şi a proceselor naturale ce concură la obţinerea produselor sau la 

executarea lucrărilor şi serviciilor ce reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii. 

 
Rezultă că, în funcţie de modul în care omul acţionează asupra obiectelor muncii, în cadrul 

procesului de producţie se disting următoarele tipuri de procese: 

- procese tehnologice; 

- procese de muncă; 

- procese naturale. 

 
Activitatea de producţie se realizează prin intermediul procesului de producţie, a cărui 

desfăşurare este condiţionată de diverşi factori, conform reprezentării din figura 1. 

 
Procesul de producţie dintr-o întreprindere industrială exprimă totalitatea acţiunilor conştiente 

ale oamenilor care acţionează cu ajutorul mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii, potrivit unui 

anumit flux tehnologic dinainte stabilit, în vederea transformării lor în bunuri materiale destinate 

consumului individual sau consumului productiv, dar şi a proceselor naturale care au ca scop 

transformarea obiectelor muncii. 

Procesul tehnologic este format din ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează 

un produs sau repere componenţe ale acestuia. Procesul tehnologic modifică atât forma, cât şi 

structura şi compoziţia chimică a materiilor prime pe care le prelucrează. 

Procesul de muncă este procesul prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor muncii 

cu ajutorul mijloacelor de muncă, în vederea transformării lor în bunuri materiale. 

Procesul natural reprezintă acel proces în decursul căruia se produc modificări fizice, chimice, 

biologice ale materiilor prime, sub acţiunea factorilor naturali. 

Procesele naturale sunt specifice anumitor ramuri industriale, precum industria alimentară, 

industria de prelucrare a lemnului, industria chimică. 
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Modulul 3 

COMUNICAREA INTERACTIVĂ 
LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

 
Forme de comunicare 

Comunicarea organizationala 

Organizaţia ca spaţiu al comunicării 
 

Comunicarea este fluxul vital care face posibile performanţele unei organizaţii. De calitatea şi 

funcţionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele şi sunt atinse scopurile. Eficienţa unei 

organizaţii se bazează pe specializarea funcţiilor la nivel de compartimente şi de indivizi şi pe 

complementaritatea acestor funcţii. Din aceste caracteristici de bază ale activităţii organizaţionale 

rezultă necesitatea schimbului de informaţii între compartimente, între indivizi, între organizaţie şi 

mediul său socio-economic. 

Munca în cadru organizaţional necesită coordonarea eforturilor participanţilor în realizarea 

unei performanţe. Conducerea comunică angajaţilor deciziile sale, controlează executarea lor, iar 

deciziile sunt bazate la rândul lor pe fluxul de informaţii. 

 
Funcţiile organizaţionale ale comunicării sunt următoarele: 

a) Control - să clarifice îndatoririle, să stabilească autoritatea şi responsabilităţile. 

b) Informare - să furnizeze baza deciziilor. 

c) Coordonare - să facă posibilă acţiunea comună eficientă. 

d) Motivare - să stimuleze cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor. 

e) Emoţională - să permită exprimarea trăirilor sentimentelor etc. 
 

Comunicarea se realizează atât interpersonal, cât şi intraorganizaţional (între subunităţi ale 

aceleiaşi organizaţii) şi extraorganizaţional (cu persoane sau organizaţii legate funcţional de activitatea 

organizaţiei: furnizori, clienţi, public, etc.). Fiecare dintre aceste niveluri are grade de complexitate 

diferite şi presupune restricţii legate de rolurile organizaţionale (superior /subordonat, compartimente 

de decizie /execuţie), norme specifice şi structura organizaţiei. Informaţia circulă prin reţele de 

comunicare, cuprinzând mai multe persoane, grupuri, compartimente, care îndeplinesc atât roluri de 

emiţător cât şi de receptor. 
 

1. Reţelele de comunicare în organizaţie 
 

Modul de organizare al activităţii (natura sarcinilor) determină şi organizarea comunicării între 

participanţii la activitatea de grup. Reţeaua de comunicare poate fi definită ca o structură prin care 

sunt stabilite modalităţile de circulaţie a informaţiei şi rolurile pe care le joacă fiecare participant. Tipul 

de reţea de comunicare influenţează eficienţa comunicării, prin accesibilitatea canalelor pentru 

participanţi: există reţele restrictive care permit contactul unei persoane numai cu o anumită parte a 

reţelei şi implicit accesul la un fragment şi nu la întreaga informaţie şi reţele flexibile, în care 

participanţii au o mai mare libertate (acces practic nelimitat) de a folosi canalele. 

Structura reţelelor de comunicare în organizaţie este mult mai complicată decât cea reprezentată 

în figura de mai jos. În funcţie de natura lor (reţele formale sau reţele informale), structura lor este mai 

mult sau mai puţin bine definită, dar legităţile pe baza cărora funcţionează comunicarea sunt aceleaşi. 

In cazul reţelelor restrictive care au grade de centralizare diferite, accesul participanţilor este 

inegal, persoana centrală având la dispoziţie mai multă informaţie decât persoanele de la periferia 

reţelei; mai mult, ea poate controla circulaţia informaţiei servind ca punte de legătură între participanţi. 

În timp, prin controlul exercitat asupra circulaţiei informaţiei în reţea, persoana centrală va acumula o 

putere suplimentară – va putea controla pe ceilalţi participanţi la reţea prin acordarea / refuzul 

accesului la informaţie, adoptând rolul unui lider (informal) în raport cu grupul. Ca atare persoana 
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centrală va avea un grad mai mare de satisfacţie derivată din comunicare decât cele periferice, a căror 

satisfacţie este invers proporţională cu distanţa faţă de centru. 

Reţelele flexibile sunt descentralizate, nici o persoană neavând o poziţie favorizată, care să-i 

permită monopolizarea informaţiei. Accesul la informaţie este egal, nici unul din participanţi nu are 

posibilitatea de a face din gestionarea informaţiei o sursă de putere individuală, ceea ce are ca efect o 

mai mare satisfacţie a participanţilor decât în cazul reţelelor restrictive. Moralul grupului este mai 

ridicat decât în cazul anterior. 

 
2. Modalităţi de comunicare organizaţională 

 
Comunicarea organizaţională poate fi formală (realizată pe canale impuse de structura 

organizaţiei, de normele existente şi de relaţiile funcţionale dintre persoane, grupuri, compartimente, în 

conformitate cu reguli explicite şi, uneori, implicite) şi este preponderent legată de activitatea comună; 

şi informală (informaţie fără legătură directă cu activitatea, cu o puternică tentă afectivă), canalele 

folosite sunt altele decât cele formale, regulile de comunicare sunt mai puţin stricte. Reţelele de 

comunicare formale şi informale sunt coexistente şi uneori interferente, în sensul că cele informale pot 

bloca circulaţia informaţiei în reţeaua formală, o pot distorsiona în funcţie de relaţiile şi interesele celor 

implicaţi, sau, dimpotrivă, pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea formală. 

 
Comunicarea formală. Reţelele formale de comunicare sunt prescrise prin organigramă, 

document care reprezintă organizarea funcţională a activităţilor şi natura relaţiilor de subordonare şi 

coordonare dintre compartimente şi persoane. Derularea comunicării formale scrise sau orale este 

guvernată de o serie de reguli implicite şi explicite privind conţinutul (ce fel de informaţie se transmite), 

responsabilitatea (cine emite şi cine controlează şi semnează – în cazul mesajelor scrise), 

Comunicarea poate fi unidirecţională E R, mai facilă şi mai rapidă, sau bidirecţională E R, mai lentă, 

necesitând răbdare, timp alocat, abilităţi comunicaţionale, dar ducând la decizii mai bune şi la 

acceptarea mai largă a acestora de către executanţi. Tehnicile de comunicare diferă după sensul de 

circulaţie al informaţiei: 

Comunicare descendentă poate avea loc în sensul cererii de situaţii, date, etc. sau al 

emiterii de decizii, dispoziţii, instrucţiuni, informaţii. Formele concrete folosite de o organizaţie pot fi 

decizii, circulare de informare, broşuri sau manuale cu norme şi instrucţiuni, ziare de întreprindere, 

scrisori către fiecare angajat, mesaje la staţia radio, dări de seamă, rapoarte în faţa adunării generale 

a salariaţilor sau acţionarilor. 

Comunicarea ascendentă poate fi un răspuns la cererile de situaţii şi date ale conducerii 

sau emiterea unor cereri, plângeri, opinii. Formele folosite pot fi note de serviciu, rapoarte, dări de 

seamă, reglementate prin normele de organizare şi funcţionare. Pe lângă acestea conducerea poate 

folosi la fundamentarea deciziilor sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini, forme de 

colectare a propunerilor şi sugestiilor salariaţilor. 

 
Comunicarea organizată, informarea şi comunicarea organizaţională 

Pentru a putea fi caracterizată drept organizată, comunicarea organizaţională trebuie să 

prezinte următoarele caracteristici: 

 să fie orientată spre finalitate (scop), adică să reflecte un plan de ansamblu şi obiectivele 

pe care şi le asumă organizaţia 

 să fie multidirecţională, adică să se realizeze de sus în jos, pe orizontală, pe verticală etc. 

 să fie instrumentală, adică să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie de obiectiv 

 să fie adaptată, adică să folosească sistemele de informare specifice fiecărui sector de 

activitate şi să concorde cu cultura organizaţională promovată 

 să fie flexibilă pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea structurile care o 

favorizează 

Drept urmare, comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. Ea trebuie 

proiectată în aşa fel încât să permită: 

 coordonarea: proces ce are în vedere atingerea unui obiectiv prestabilit, necesar pentru 

realizarea scopului final al organizaţiei 

 armonizarea: activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun. 

După cum se poate observa, trăsăturile proprii comunicării organizate merg în paralel cu cele 

ale organizaţiei comunicante. Acest lucru este foarte firesc pentru că procesul de comunicare trebuie 

să fie proiectat în aşa fel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Comunicarea 



22  

trebuie să fie gestionată în conformitate cu un plan strategic de ansamblu al activităţii specifice 

organizaţiei. Dacă acest plan nu există, comunicarea se desfăşoară aleatoriu; în cazul în care apar 

efecte pozitive în urma desfăşurării unui astfel de proces, atunci sunt cu totul şi cu totul întâmplătoare. 

Greşeala cea mai frecventă care se face în acest context este aşa numitul mit tehnicist. Se consideră 

că suporturile comunicaţionale, mai ales dacă este vorba de tehnologii informaţionale de ultimă oră, 

sunt suficiente pentru a asigura un proces de comunicare permanent, fluent şi eficient. Acest lucru nu 

se întâmplă însă, decât foarte rar. Dacă tehnologiile comunicaţionale nu sunt puse în relaţie cu un  

plan strategic de ansamblu, folosirea lor este irelevantă pentru atingerea scopurilor asumate de 

organizaţie. Mai mult decât atât, prezenţa lor nu garantează exploatarea în folosul organizaţiei. Nu în 

ultimul rând, trebuie să se ţină seama de contextul social şi de cultura proprie fiecărei organizaţii. 

În mod evident, co-existenţa comunicării organizate şi a organizaţiei comunicante reprezintă 

un caz ideal de eficienţă. Pentru ca el să devină realitate trebuie acţionat în două direcţii principale: 

favorizarea fluxurilor de comunicare la toate nivelurile şi ameliorarea funcţionării organizaţiei. 

În  acest  context,  se  impune  distincţia  dintre  informare  şi  comunicare, termeni adesea 

confundaţi. Astfel, informarea ţine exclusiv de transferul de conţinut (emisie şi receptare), în timp ce 

comunicarea se referă la schimburile de structuri cognitive ce vizează schimbarea comportamentului 

celuilalt. Adesea, comunicarea este coborâtă de obicei la nivel de simplă informare, rezultatul fiind 

absenţa unui feedback adecvat din partea receptorilor. În lipsa feedbackului, deciziile se iau exclusiv  

la nivelul managerial, fără consultarea celor implicaţi direct în realizarea scopurilor organizaţiei. 

Altfel spus, termenul de informare se referă la situaţiile în care rolul activ îi revine exclusiv 

receptorului, în timp ce comunicarea vizează un sistem de relaţii interactive. Informarea constă deci, în 

relaţionarea oamenilor cu faptele, iar comunicarea în relaţionarea interpersonală. Informarea 

funcţionează într-un singur sens, de la emiţător către receptor. Dimpotrivă, comunicare se realizează 

în mai multe direcţii, fiecare emiţător devenind la rândul lui receptor şi invers, în cadrul aceleiaşi 

secvenţe de comunicare. 

În acest context, organizaţia trebuie să îşi regleze atât fluxurile informaţiile, cât şi pe cele 

comunicaţionale. În primul caz, ea emite mesaje în interior sau în exterior şi receptează şi analizează 

mesaje provenind din exterior şi din interior. În al doilea caz, organizaţia este pe de o parte vectorul 

schimburilor interactive cu mediul extern (mai ales cu clienţii), iar pe de lată parte cea care reglează 

schimbul de informaţii între salariaţi, atât la nivel formal cât şi informal. Trebuie menţionat că acesta 

este un alt punct sensibil al organizaţiilor aflate în plin proces de tranziţie. Dacă importanţa relaţiei cu 

exteriorul a fost mai mult sau mai puţin conştientizată, pentru că în fond de ea depinde supravieţuirea 

organizaţiei, legătura cu interiorul este constant neglijată. Mesajele care provin din interior (mai ales 

dacă ajung la factorii de decizie prin intermediul canalelor informale) sunt aproape întotdeauna 

ignorate. 

Abordările clasice ale comunicării se înscriu în general în două categorii: teoriile  care 

plasează comunicarea în relaţie cu tehnologiile folosite drept suport (Shannon, Wiener) şi cele care o 

tratează din perspectivă psihosociologică (Şcoala de la Palo Alto). 

Pentru o gestionare eficientă a comunicării organizaţionale, trebuie să avem în vedere ambele 

aspecte pentru că: 

 în planul inovaţiilor tehnologice care afectează comunicarea, organizaţia se situează la 

intersecţia noutăţilor apărute în informatică, în telecomunicaţii etc. 

 în planul relaţiilor interpersonale organizaţia se confruntă zi de zi cu problemele de 

comunicare ce apar între diversele categorii de personal care lucrează în interiorul său: între 

salariaţi şi persoanele aflate în funcţii de conducere, între directori şi sindicate, între angajaţi 

etc. 

 în planul politicilor şi strategiilor manageriale organizaţia trebuie să îşi formuleze atât 

obiectivele de receptare, cât şi pe cele care privesc emisia de mesaje pentru a atinge 

maximum de eficienţă în domeniul respectiv 

 
Această a treia dimensiune este în general, cel mai adesea ignorată. Dacă în cazul adoptării 

inovaţiilor tehnologice care constituie suportul comunicării, majoritatea întreprinderilor în tranziţie se 

confruntă în primul rând cu lipsa de fonduri necesare achiziţionării unor astfel de tehnologii, formularea 

unei strategii comunicaţionale este o idee relativ nouă şi în Occident. Începând cu anii ’70, în Occident 

a început să se resimtă din ce în ce mai mut necesitatea comunicării externe pentru a se promova în 

exterior o anumită imagine (pozitivă) a organizaţiei. Cu toate acestea, şi în spaţiul Europei Vestice 

comunicarea internă este o preocupare destul de recentă. Când acest tip de comunicare există, el are 

trei caracteristici de bază, care sunt de obicei alternative: 
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 se sprijină pe suporturi informative, canalele de comunicare fiind revistele, ziarele, 

reuniunile, computerele, avizierele 

 afişează o dimensiune strategică, afirmând necesitatea de a comunica eficient, deşi în 

cele mai multe cazuri nu există nici un plan strategic de comunicare 

 consideră informaţiile provenind din exterior drept una resursele strategice ale 

organizaţiei. 

 
În organizaţiile aflate în tranziţie, de cele mai multe ori lipsesc toate cele trei dimensiuni ale 

comunicării interne, enumerate mai sus. Comunicarea computerizată este încă un lucru considerat 

scump, ca atare numai anumite sectoare de activitate sunt dotate cu astfel de tehnologii. Singurele 

forme de comunicare interne sunt reuniunile şi avizierele, care mediază exclusiv comunicarea formală, 

sub forma indicaţiilor şi rapoartelor de activitate. 

În plus, se confundă foarte des noţiunile de sistem de informare şi plan de comunicare. Cel 

mai adesea, organizaţia construieşte sisteme de informare, crezând că astfel asigură o bună 

comunicare internă, când de fapt nu face altceva decât să reglementeze rolurile de emiţător, respectiv 

receptor. Aceste sisteme de informare la rândul lor suferă de anumite patologii, cauzate de o 

proiectare defectuoasă. Ele pot fi grupate în trei categorii, fiind de fapt problemele legate de: 

 volumul informaţiei 

 calitatea informaţiei 

 propagarea informaţiei 

Volumul informaţiei. Sistemele de informare procesează de obicei o cantitate uriaşă de 

informaţie, ceea ce are ca efect imposibilitatea exploatării tuturor datelor pe care le emite / receptează 

organizaţia. Se produc de asemenea, blocaje de informaţie sau intermitenţe în fluxurile 

comunicaţionale. 

La fel de posibil este să se producă şi cazul invers: sistemele procesează o cantitate 

insuficientă de informaţii sau privilegiază anumiţi actori din spaţiul organizaţional. Cazul tipic este cel al 

directorului care ia decizii de unul singur, pornind de la informaţii parţiale. 

Calitatea foarte scăzută a informaţiei. De foarte multe ori datele sunt imprecise sau irelevante 

pentru obiectivele sau aşteptările organizaţiei. Informaţiile sunt foarte greu accesibile, acest lucru 

nedatorându-se neapărat precarităţii tehnologice, ci lipsei de dinamism a rolurilor de emiţător/receptor. 

O altă problemă foarte frecventă este lipsa de adecvare între momentul în care este nevoie de 

anumite date şi momentul în care acestea sunt efectiv furnizate/primite. De obicei, informaţiile ajung 

prea târziu la beneficiar, ceea ce are un impact negativ asupra eficienţei organizaţiei. 

Propagarea defectuoasă a informaţiei. Viteza de difuzare a informaţiilor este în general prea 

lentă. Există şi cazuri în care este prea rapidă şi atunci anumite date care pot avea o importanţă 

considerabilă sunt iremediabil pierdute. Nu se realizează propagarea informaţiilor pe orizontală, ci 

numai pe verticală. În această situaţie, persoanele implicate direct în îndeplinirea scopurilor 

organizaţiei sunt private de accesul la informaţie, ceea ce evident, afectează funcţionarea eficientă a 

întreprinderii. O altă problemă este decodarea incorectă de către anumite persoane, care conduce la 

greşeli de interpretare. 

Acest ultim punct este esenţial pentru desfăşurarea normală atât a activităţii organizaţiei, cât  

şi a procesului de comunicare. Comunicarea de orice tip, nu numai cea organizaţională este în  

general afectată de dificultăţile cu care se confruntă receptorul în înţelegerea mesajului transmis de 

emiţător. Aceste dificultăţi nu ţin neapărat de terminologia utilizată, ci de resorturile psihologice ale 

individului care influenţează decisiv relaţiile internaţionale. În compensaţie, fenomenul de feed-back 

transformă informarea în comunicare. Problema care se pune automat este dacă acest proces rezidă 

în simpla verificare a corectitudinii receptării sau dimpotrivă, dacă are ca efect influenţarea reciprocă, 

cu posibilitatea de a determina emiţătorul să-şi modifice punctul de vedere iniţial. Această distincţie 

este foarte importantă pentru activitatea managerială. Într-adevăr, formele moderne de management ( 

în special managementul de tip participativ pun accent pe promovarea comunicării nestânjenite între 

directori şi subordonaţi. Astfel de politici de resurse umane privesc feed-back-ul şi comunicarea în 

general drept un proces de inter-influenţare. În caz contrar, există pericolul de a crea numai aparenţa 

comunicării, când de fapt este vorba de o activitate de conducere dominatoare sau chiar de 

manipulare. 

Toate aceste vicii comunicaţionale afectează logica de ansamblu a sistemului. Ideea de 

comunicare organizată presupune evitarea unor astfel de situaţii printr-o analiză prealabilă a 

necesităţilor şi obiectivelor organizaţiei, care vor fi reflectate într-un plan strategic de ansamblu. 
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Comunicarea în contextul schimbării organizaţionale 

Schimbarea mediului în care funcţionează organizaţia atrage după sine reproiectarea  

activităţii interne, introducerea de noi strategii, împreună cu setul corespunzător de relaţii de 

comunicare şi cu construirea unei noi culturi organizaţionale. În general, nevoia de restructurare a 

organizaţiei este percepută de salariaţi ca un factor de stress şi de frustrare. În aceste condiţii, pe 

canalele de comunicare neformale încep să circule informaţii declanşatoare de panică (de obicei sub 

forma zvonului), care afectează în mod necesar funcţionarea de ansamblu a organizaţiei. Este o iluzie 

că acest flux informaţional poate fi pe deplin controlat. El poate fi însă limitat şi contracarat într-o 

oarecare măsură de transmiterea de informaţii pertinente şi exacte despre schimbările ce au loc în 

organizaţie. Mai mult decât atât, acest tip de mesaj trebuie însoţit permanent de ideea că schimbarea 

nu trebuie să provoace nici un fel de reacţii negative din partea salariaţilor, pentru că ea este 

inevitabilă într-un context concurenţial. Restructurarea nu este nicidecum sinonimă cu penalizarea sau 

cu concedierea, ci un proces normal de adaptare la mediu, necesar supravieţuirii organizaţiei. 

Atât comunicarea formală, cât şi cea neformală trebuie să scoată în evidenţă faptul că 

schimbarea este benefică nu numai pentru organizaţie în ansamblul ei, ci şi pentru angajaţi. Dacă 

acest mesaj este transmis şi receptat în această formă, rezultatul va fi reducerea tensiunilor, 

fidelizarea membrilor faţă de strategiile alese de companie, adoptarea mai relaxată a noilor modificări 

de climat şi de cultură organizaţională, şi nu în ultimul rând, transmiterea de mesaje favorabile către 

exterior. Acest lucru este foarte important pentru că, venind pe o cale neoficială, dar confirmând  

poziţia publică a organizaţiei, informaţia despre schimbările pozitive din interior devine mult mai 

credibilă. 

Revenind la precizările anterioare, acum este mult mai clar de ce salariaţii trebuie să ştie şi să creadă 

pentru a voi să transmită informaţii pozitive despre organizaţie în mediul acesteia. 

 
Misiunea comunicării interne constă în: 

 asigurarea ca angajaţii să înţeleagă şi să sprijine schimbările ce au loc în organizaţie 

 formarea şi influenţarea culturii organizaţionale în procesul de adaptare la schimbările ce au 

loc mediu 

 influenţarea atitudinii şi comportamentului angajaţilor privind calitatea şi clientul 

O astfel de strategie de comunicare poate fi realizată numai prin intermediul unui proces 

managerial de tip participativ. Un management autoritar, care nu încurajează feedback-ul şi 

participarea, care promovează relaţii relativ rigide între palierele şi departamentele organizaţiei nu are 

suficiente resurse pentru schimbarea mentalităţilor salariaţilor, schimbări absolut esenţiale pentru 

construirea unei culturi organizaţionale calitative. În acest context, comunicarea devine instrumentul 

de bază al reproiectării. Pentru aceasta, ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să aibă loc fără încetare şi folosind toate suporturile care există în organizaţie. Când se pune 

problema reproiectării, nu poate fi vorba de prea multă comunicare. Reproiectarea trebuie 

anunţată, explicată şi introdusă prin comunicare 

 să fie simplă şi clară. Conceptele de bază şi motivarea legate de reproiectare trebuie 

exprimate pe înţelesul tuturor 

 să acţioneze mai degrabă la nivel emoţional decât la nivel raţional 

 să fie dramatică 

 să sugereze importanţa şi urgenţa procesului de reproiectare 

În paralel, comunicarea externă trebuie să transmită publicurilor ţintă aceeaşi imagine pozitivă 

a schimbării organizaţiei, accentuând aspectul pozitiv al schimbării pentru beneficiari (clienţi, furnizori, 

investitori) ca şi importanţa ei pentru comunitate, mass media, publicul larg. 

Comunicarea organizată presupune deci, punerea de acord cu obiectivele organizaţiei prin 

realizarea unui dozaj optim între formal şi informal, între comunicarea internă şi comunicarea externă. 

În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că problemele de comunicare ce apar inevitabil într-o 

organizaţie nu pot fi rezolvate printr-o reţetă unică sau printr-un anumit tip de reacţie. Identificarea 

clară a obiectivelor şi trebuinţelor organizaţiei ţine, oricât ar părea de ciudat, de domeniul comunicării 

şi nu de departamentele de marketing. Tot comunicarea facilitează înţelegerea aspectelor socio- 

psihologice ale funcţionării organizaţiei, reconsiderarea tehnicilor utilizate, realizarea concertării şi 

coerenţei care sunt de fapt, aşa cum arătam de la început, obiectivele majore ale procesului de 

comunicare. 

Comunicarea nu reprezintă un scop în sine. Existenţa ei nu poate fi concepută în afara sprijinirii unei 

politici generale, orientată spre atingerea scopurilor asumate de organizaţie. În această situaţie, 

organizaţia şi comunicarea trebuie privite ca instrumente complementare şi nu ca tehnici 
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independente. Acesta este motivul pentru care organizaţia trebuie sa fie comunicantă iar 

comunicarea organizată. 

Comunicarea interpersonala 

Comunicarea intre angajati 

Comunicarea internă se referă la schimbul de mesaje ce se realizează în interiorul 

organizaţiei, atât pe verticală cât şi pe orizontală. Comunicarea este formală atunci când mesajele  

sunt transmise pe canale prestabilite. Atunci când informaţiile circulă prin canale ce nu se înscriu în 

sfera relaţiilor de subordonare, este vorba de comunicare neformală. 

 
a) Comunicarea formală 

Canalele formale de comunicare sunt create în mod deliberat prin stabilirea unui sistem formal 

de responsabilităţi care respectă structura ierarhică a organizaţiei. Ele sunt proiectate şi gestionate 

pentru a permite transferul de informaţii între nivelurile (pe verticală) şi departamente (pe orizontală). 

După cum se poate observa, direcţiile formale de comunicare respectă cu fidelitate relaţiile stabilite în 

organizaţie, comunicarea desfăşurându-se în general, pe trei direcţii principale: de sus în jos, de jos în 

sus, pe orizontală. Aceasta este situaţia ideală de comunicare. De cele mai multe ori, în cazul 

organizaţiilor aflate în plin proces de schimbare, comunicarea orizontală lipseşte cu desăvârşire sau 

este foarte lentă şi ineficientă. De cele mai multe ori, comunicarea pe orizontală respectă exclusiv 

canalele informale, ceea ce duce în mod inevitabil la scăderea exactităţii informaţiilor. Această situaţie 

se datorează în mare parte faptului că, pe de o parte, nu se conştientizează necesitatea circulaţiei 

neîntrerupte a informaţiilor între departamente, ca fiind vitală pentru supravieţuirea organizaţiei în 

condiţii concurenţiale, şi pe de altă parte faptului că în organigramele acestui tip de companii nu există 

posturi pentru specialişti în comunicare. 

Comunicarea de sus în jos este iniţiată de manageri (care de cele mai multe ori sunt de 

formaţie tehnică şi nu se preocupă de aspectele legate de comunicare şi de modul în care circulă 

informaţiile) şi este îndreptată către eşaloanele subordonate. De obicei, este folosită pentru 

transmiterea de dispoziţii şi directive, pentru explicarea regulamentelor şi practicilor specifice 

organizaţiilor, ca şi pentru delimitarea responsabilităţilor salariaţilor. În organizaţiile eficiente 

comunicarea formală de sus în jos are ca scop şi motivarea angajaţilor ca şi punerea lor periodică la 

curent cu politica, scopurile şi strategia aleasă de organizaţie. Ideea de periodicitate este de maximă 

importanţă pentru că asigură o anume permanenţă şi fluiditate a comunicării. Din nefericire, în cadrul 

organizaţiilor în tranziţie, chiar şi comunicarea de sus în jos suferă de sincope, ea îndreptându-se 

preferenţial spre anumiţi salariaţi (care au responsabilităţi considerate prioritare sau  care dimpotrivă 

au anumit nivel de incompetenţă). Mai mult decât atât, ea nu are loc decât atunci când managerul 

consideră că are de transmis ordine şi directive subordonaţilor, fără a se preocupa de informarea 

acestora cu privire la deciziile luate de eşaloanele de conducere cu privire la activităţile, politica şi  

strategiile organizaţiei. 

În mod normal, mai ales dacă avem de-a face cu o organizaţie în schimbare (lucru inevitabil 

ţinând cont de contextul concurenţial), comunicarea formală de sus în jos ar trebui folosită în principal 

pentru a influenţa opiniile, pentru a schimba atitudinile, în conformitate cu noua politică a organizaţiei, 

pentru a diminua teama şi reticenţa generate de dezinformare sau de insuficienţa informaţiei, pentru a 

pregăti salariaţii pentru schimbările din organizaţie. 

Comunicarea de sus în jos trebuie folosită cu prudenţă pentru că prezintă pericolul 

desprinderii managerilor de realităţile din organizaţie, datorită lipsei de feed-back. Din acest motiv, 

comunicarea de sus în jos trebuie să fie completată de comunicarea de jos în sus, care are ca 

emiţători salariaţii şi ca destinatari pe manageri. Angajaţii îşi comunică în acest mod părerile şi măsura 

în care au înţeles comunicarea de sus în jos, fapt ce are rolul de a dezamorsa tensiunile emoţionale şi 

de a crea sentimentul de valoare personală. În acest sens, receptorul (managerul) trebuie să 

cântărească foarte atent informaţiile primite pe această cale, pentru că tendinţa firească a 

subordonaţilor este de a filtra foarte puternic conţinutul mesajului pentru a apărea într-o lumină cât mai 

favorabilă în faţa şefilor. În plus, în cazurile cele mai rele, poate apărea fenomenul dezinformării 

intenţionate. Pentru a contracara toate aceste posibile efecte managerii trebuie să promoveze un flux 

comunicaţional constant care să favorizeze crearea unei culturi organizaţionale flexibile, centrată pe 

sentimentul valorii personale a salariaţilor şi pe cel al apartenenţei acestora la valorile şi normele 

organizaţiei. 

Un alt palier al comunicării formale îl constituie comunicarea pe orizontală, ce se realizează fie 

între managerii aflaţi pe poziţii similare în interiorul organizaţiei, fie între alte persoane din cadrul 
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diverselor departamente. În general, acest tip de comunicare are rolul de a realiza coordonarea 

activităţilor dintre departamente, mai ales dacă acestea sunt interdependente. În ceea ce priveşte 

comunicarea orizontală ( în cazul fericit în care aceasta există şi nu este numai simulată), este 

constant trecută cu vederea ideea transmiterii concluziilor la care s-a ajuns în urma discuţiilor purtate 

de şefii de departamente. În plus, de obicei comunicarea între departamente este mediată (pe cale 

formală), aproape în exclusivitate de manageri. Acestea sunt greşeli grave care provin din ignorarea 

faptului că salariaţii sunt de fapt purtătorii valorilor organizaţiei în exterior. Insuficienţa comunicării 

formale nu are ca efect numai slaba coordonare a activităţilor interne şi lipsa de eficienţă la nivel 

global, ci şi crearea unei imagini negative a organizaţiei în exterior. Acest lucru se datorează faptului 

că, fiind greşit sau insuficient informaţi asupra scopurilor, politicii şi valorilor pe care organizaţia 

doreşte să le promoveze în exterior, salariaţii nu se pot constitui în purtători ai acestora. 

 
b) Comunicarea informală 

Comunicarea informală se poate defini drept schimbul de informaţii care are loc în afara 

canalelor de comunicare oficiale. Comunicarea informală se desfăşoară în general prin canale create 

spontan. Acestea apar şi există în mod necontrolat, se modifică permanent şi operează la toate 

nivelurile. Se poate spune că merg în paralel cu canalele de comunicare formale, mai ales dacă 

acestea din urmă sunt ineficiente sau dacă informaţia care ajunge pe această cale este săracă. Este 

din nou important de subliniat faptul că direcţiile formale de comunicare trebuie să funcţioneze fără 

greş pentru că informaţia circulă oricum. Dacă ea însă este mediată de canalele neformale de 

comunicare, există pericolul ca ea să se transforme în zvon sau în bârfă ceea ce nu este de dorit nici 

pentru mediul intern de lucru, nici pentru funcţionarea de ansamblu a organizaţiei. 

Ceea ce trebuie avut în mod special în vedere este că aceste canale nu pot fi nici interzise, 

nici desfiinţate. Pentru buna funcţionare a organizaţiei ele trebuie pe de o parte contracarate de 

informaţiile transmise prin intermediul canalelor oficiale, iar pe de altă parte trebuie încurajate pentru 

că oferă un feed-back optim. Este evident că şi canalele de comunicare formală de jos în sus sunt  

purtătoare de feed-back. Aceasta însă are o altă natură, oferind date despre activitatea organizaţiei, 

despre eficienţa sau lipsa de eficienţă a acesteia, despre rezultatele obţinute în urma adoptării unei  

noi strategii etc. Salariatul oferă un feed-back “profesional”, omul şi satisfacţiile sau frustrările sale 

nefiind inclus în această ecuaţie. Dimpotrivă, canalele neformale au cel mai activ rol, mai ales în 

situaţii de reproiectare a organizaţiei. Managerii trebuie să le folosească pentru a cunoaşte şi a putea 

contracara zvonurile nereale şi dăunătoare pentru activitatea organizaţiei. 

Comunicarea informală oferă un dublu avantaj: pe de o parte ea are o valoare utilitară pentru 

organizaţie, contribuind la fluidizarea contactelor între salariaţi, iar pe de altă parte are un rol 

terapeutic. Detaliind puţin, contactele de tip informal sunt cele care asigură în modul cel mai eficient 

legătura dintre salariaţii aceluiaşi departament sau între departamente diferite. Comunicarea informală 

în acest caz merge în paralele cu canalele transversale de comunicare, îndepărtându-se însă de 

circuitele complexe şi lente ale comunicării formale. Salariatul va căuta informaţia de care are nevoie 

acolo unde ştie că o poate găsi, fără a apela la reţelele formale pentru a ajunge la interlocutorul 

potrivit, care nu este întotdeauna acelaşi cu cel stabilit de organigramă. Comunicarea neformală 

permite deci, în acelaşi timp exploatarea ocaziilor de comunicare eficientă care se pot ivi şi evitarea 

unor anumite riscuri legate de incompatibilitatea dintre organigramă şi situaţia de fapt din organizaţie. 

Acest tip de comunicare se asociază cel mai bine cu o politică managerială care încurajează 

iniţiativa şi autonomia, lărgind spaţiul de joc al fiecărui actor al organizaţiei. Promovarea comunicării 

informale reduce riscurile legate de conflictele de muncă, de greve, de fenomene de tipul contraputerii, 

generate de obicei de excesul de formalism. 

În concluzie, pentru a funcţiona eficient comunicarea organizaţională trebuie să acopere atât 

registrul formal, cât şi pe cel informal. Dacă informalul este încurajat, el poate deveni sursă de inovaţie 

pentru formal, lucru foarte profitabil mai ales în momente de restructurare a organizaţiei. Invers, 

promovarea exclusivă a comunicării formale va avea ca efect dezordinea, dezorganizarea, 

imposibilitatea formulării de obiective pe termen lung. În aceste condiţii, trebuie în primul rând create 

cadre formale de comunicare, suficient de suple însă, pentru a putea permite fluxurile informale 

purtătoare de feedback şi de noutate. 

Comunicarea in interiorul organizatiei are si o logica sociala. Nu se poate mobiliza un grup de 

oameni pentru indeplinirea unui scop comun fara a arata tinta, obiectivul si motivele care trebuie sa se 

ajunga acolo. Comunicarea este singurul proces prin care se comunica cu alte persoane. Este 

procesul prin care le aratam celorlalti ce stim si ce fel de persoana suntem. Este de asemenea , 

procesul prin care acestia isi formeaza opinii personale despre noi. 
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De fiecare data cand colaboram cu ceilalti, folosim comunicarea interpersonala. Aceasta 

poate fi verbala sau non- verbala. Cand comunicam nonverbal, printr-o privire incruntata, 

incrucisandu-ne bratele, etc., aceste actiuni formeaza adeseori o imagine mai clara a ceea ce 

vorbitorul doreste sa comunice decat ar forma cuvintele. 0 persoana cu abilitati bune de comunicare 

este o persoana care poate utiliza si adapta aceste tehnici astfel incat sa fie adecvate in situatia 

respectiva. 

In procesul de comunicare pot aparea deseori deficiente, generate fie de manageri, fie de 

subordonati. 

 
Deficientele generate de manageri apar in una din situatii: 

a) insuficienta documentare; 

b) supradimensionarea informatiilor introductive ; 

c) transformarea dialogului in monolog ; 

d) stereotipia in eomunieare ; 

e) folosirea unui ton iritat ; 

f) folosirea unui limbaj inacdevat partenerului de discutii ; 

g) lipsa de coerenta in exprimare; 

h) lipsa de respect fata de interlocutor . 

 
Deficientele de comunicare generate de subordonati, apar atunci cand: 

a) nu exista abilitati de comunicare ; 

b) nu exista siguranta locului de munca; 

c) temperament nepotrivit . 

 
Pentru imbunatatirea comunicarii atat intre membrii echipei cat si intre manager si subordonati 

este necesar sa existe: 

a) concizie in exprimare; 

b) motivarea comunicarii; 

c) claritatea exprimarii ; 

d) un numar strict-necesar de instructiuni . 

Comunicarea intre membrii echipei este de multe ori lipsita de acuratete deoarece acestia nu 

verifica pentru a vedea daca se inteleg reciproc. Parafrazarea reprezinta reformularea, cu propriile 

dvs. cuvinte a ceea ce ati auzit ca a spus cealalta persoana. Este o modalitate de a dezvalui felul in 

care intelegeti comentariile vorbitorului si de a afla daca remarca dvs. este la fel cu cea a vorbitorului. 

De exemplu, luati in calcul urmatorul exemplu de parafrazare: "Ar putea fi acesta un exemplu al 

punctului de vedere pe care tocmai l-ai exprimat ? " si apoi spuneti care ar fi exemplul. 

 
MIJLOACE DE COMUNICARE 

 
In timpul orelor de serviciu un sudor intra in relatie directa cu ceilalti colegi din departamentul 

propriu, fiind necesara comunicarea dintre ei pentru a indeplini sarcinile incredintate, sau cu colegi din 

alte departamente pentru a comunica sau a primi anumite informatii, de asemenea, primeste 

instructiuni sau raporteaza sefilor anumite probleme sau intra in contact cu clientii care isi exprima 

anumite cerinte sau nemultumiri. 

Prin urmare, activitatea zilnica implica comunicarea: 

 cu seful / sefa departamentului; 

 cu lucratori, colegi, din acelasi departament; 

 cu lucratori, colegi, din alte departamente; 

 cu clientii. 

 
Surse de informatii. Analiza informatiilor 

In cadrul organizatiei economiee, importanta comuniearii rezida in necesitatea de a corela 

activitatea tuturor angajatilor, in vederea functionarii optime a unitatii operationale . 

Astfel , cand seful de echipa comunica muncitorilor informatii despre 

sarcini, procedee de lucru, evenimente, este necesar : 

 sa se exprime in termeni pozitivi; 

 sa se exprime in termeni coerenti; 

 sa coordoneze obiectivele; 
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 sa evalueze consecintele viitoare. 

 
Alegerea suporturilor de comunicare 

Suportul concret de comunicare se alege tinand seama de cele cinci criterii esentiale: 

 intelegerea: mesajul va fi bine inteles? 

 deformarea: exista riseuri de "parazitare " a mesajului? 

 memorarea: va fi retinut mesajul? 

 pastrarea: poate fi mesajul pastrat si regasit la nevoie? 

 costul: eostul unitar de revenire a suportului? 

 
Facand o apreciere globala a celor trei moduri de comunicare, ajungem la urmatoarea concluzie:  

 
 

Intelegere Deformare Memorare Pastrare Cost 

SCRIS B FB FB FB B 

ORAL M M M M FB 

AUDIOVIZUAL FB B B B M 

Legenda: FB = foarte bine 

B = bine 

M= mediu 

 
 

Suportul de informare 

SCRIS Nota 

Rapoarte 

Rezumat 

Afisaj 

ORAL Discutie 

Sedinta 

Informatii telefon 

AUDIOVIZUAL Mesaje prin statii audio 

Retroproiector 

Film 

 
Comunicarea la locul de munca. Adaptarea la situatii neprevazute 

 
Comunicarea reprezinta un proces biunivoc in care doua sau mai multe persoane sau grupuri 

devin altemativ emitatori sau receptori , fac schimb de idei, ganduri sau mesaje, in scopul de a se 

informa reciproc, de a se pune de acord asupra unei probleme sau de a-si corela actiunile. 

Principalele componente ale comunicarii: 

 emitentii 

 receptorii 

 canalele de comunicare 

 suporturile materiale de comunicare. 

 
Faza critica a comunicarii este interpretarea deoarece informatia transmisa risca sa capete o 

semnificatie diferita pentru receptori, fie datorita faptului ca interlocutorii traiesc in sisteme de referinta 

diferite, fie datorita aparitiei unor factori perturbatori. 

In cadrul organizatiei economice, importanta comunicarii rezida in necesitatea de a corela si 

coordona activitatea tuturor angajatilor, in vederea asigurarii functionarii optime a unitatii operationale. 

 
Principalele suporturi de comunicare utilizate in mod curent sunt: 

Aceasta comunicare se realizeaza in diferite feluri: 
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 oral- prin discutie fata in fata sau la telefon; 

 in scris - mesaje, formulare, liste etc. care trebuie scrise sau citite; 

 printr-o anumita atitudine - prin expresia fetei, privire, gesturi, adica prin limbajul corpului. 

 
Comunicarea orala 

Aceasta implica vorbirea si ascultarea. 

 
Vorbirea 

Aceasta are mai multe caracteristici care afecteaza mesajul oral, si anume: 

 intensitatea (volumul) vorbirii - se poate vorbi tare, autoritar, sau incet, abia auzit; 

 inaltimea (timbrul vocii) - voce cu sunete ascutite, acestea producandu-se mai ales in stari de 

agitatie si nervozitate, fiind iritante si neplacute pentru ascultatori, sau voci cu sunete grave, 

joase, uneori greu de inteles (timbrul vocii, fiind nativ, este mai greu de modificat, dar trebuie 

controlat in situatii de stres si emotii, pentru a nu provoca situatii conflictuale); , 

 tonul vorbirii - ton cald, dar care, exagerat, poate suna lingusitor, sau ton rece, distant, adesea 

perceput ca neplacut, nepoliticos; 

 ritmul - vorbire repezita, greu de inteles, sau vorbire prea lenta, cu pauze mari intre cuvinte, 

care poate crea impresia ca ascultatorul este incapabil sa inteleaga ce i se spune, devenind 

jignitoare. Vorbirea trebuie sa fie clara, cuvintele sa fie bine articulate, fara afectare, astfel 

incat sa poata fi inteleasa de toata lumea. 

 
Ascultarea 

Oamenii se simt satisfacuti si respectati daca constata ca se asculta cu atentie ceea ce spun. 

Ei vor sa li se dea toata atentia si sa constate dorinta si capacitatea de a le cunoaste necesitatile. 

Ascultatorul (interlocutorul) are si el de castigat, el afla mai multe despre persoana respectiva, isi 

stabileste relatii mai bune cu colegii si of era servicii mai bune clientilor. Ascultand cu atentie, se evita 

neintelegerile, se economiseste timp si se previn disfunctionalitati care pot provoca frustrari (stari de 

nemultumire cand ceva nu reuseste) tuturor, stricand atmosfera de lucru in echipa. 

A asculta inseamna mai mult decat a auzi si retine ce s-a spus, este un proces activ care 

presupune: 

 acordarea intregii atentii vorbitorului; 

 interesul sa fie indreptat spre ceea ce spune vorbitorul, iar acesta sa nu fie 

intrerupt sau grabit in comunicare; 

 sa se retina aspecele importante si sa se ignore cele irelevante; 

 sa se faca notite daca este nevoie; 

 sa se stabileasca masurile ce trebuie luate. 

 
In cadrul organizatiei economice, probleme de comunicare apar atunci cand: 

 angajatii nu sunt constienti sau convinsi de necesitatea comunicarii; 

 angajatii nu stiu ce sa comunice; 

 angajatii nu stiu cum sa comunice; 

 angajatii nu au acces la mijloacele de comunicare. 

 
Cauzele aparitiei acestor probleme sunt: 

 dorinta de a receptiona doar acele informatii care nu contravin mentalitatii 

 receptoriIor; 

 imposibilitatea de a receptiona informatii diferite de cele dorite ; 

 prejudecati manifestate fata de persoana emitatorului; 

 detumarea sau distorsionarea intentionata de catre anumite grupuri de influenta a 

informatiei; 

 utilizarea unor cuvinte ce pot avea intelesuri diferite pentru diversi interlocutori; 

 utilizarea unor cuvinte in jargon sau a unor termeni de stricta specialitate care nu pot fi 

intelesi de nespecialisti; 

 interpretarea gresita a unor mesaje de tip" body-language "; 

 greseli de interpretare datorate starilor emotionale ale interlocutorilor. 

 
Principalele cai de contracarare a acestor cauze sunt: 

 utilizarea comunicarii corecte (fara intermediar); 
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 utilizarea limbajului simplu, direct, adecvat atat problemei cat si interlocutorului; 

 dimensionarea corecta a retelei de comunicatii in raport cu cerintele organizatiei; 

 
Reclamatii din partea clientilor 

Trebuie discutat si analizat care a fost motivul reclamatiilor, cum puteau fi ele evitate, ce se 

mai poate face pentru a-i multumi pe client, pentru ca, de regula, clientii retin si spun mai departe mai 

ales disfunctionalitatile decat lucrurile placute pe care le-au vazut in structura respectiva, micile 

nemultumiri ramanand mai puternic in memorie. 

 
Solutionarea nemultumirilor sau reclamatiilor clientului 

 Fiti calm. Meseria dv. este sa indreptati lucrurile, nu sa va eschivati, adica sa evitati situatiile 

mai dificile. 

 Ascultati cu solicitudine. Acordati atentie la tot ce spune clientul SI clarificati to ate detaliile 

importante. Nu-l intrerupeti, ati putea ajunge la concluzii gresite, fiindca nu ati auzit toate 

detaliile. 

 Multumiti clientului ca v-a comunicat nemultumirile sale. Asta este important, intru-cat 

majoritatea clientilor nu se complica sau nu se incumeta sa-si exprime nemultumirile, dar 

pentru a nu avea in viitor astfel de experiente neplacute, nu vor mai apela la serviciile d- 

voastra si i-si va avertiza si prietenii sa nu va contacteze. 

 Cereti scuze clientului. Este foarte important, chiar daca credeti ca nu dv. ar trebui sa va 

scuzati. Astfel clientul observa ca nemultumirea lui este luata in serios si se va calma. 

 Luati masuri ca lucrurile sa fie indreptate. Daca nu e treaba dv. sa rezolvati problema sau 

credeti ca nu veti reusi s-o rezolvati, trebuie sa explicati clientului ce veti face si apoi sa 

transmiteti toate detaliile persoanei in sarcina careia cade executarea. Nu va eschivati si nu 

promiteti ceea ce nu puteti rezolva. 

 Verificati daca totul s-a rezolvat, mai ales daca ati transmis altcuiva sarcina. Luati masuri ca 

aceasta problema sa nu se repete, iar la nevoie cereti ajutorul sefului direct. 

 Tineti cont ca un client care se plange este suparat. Nu complicati situatia prin faptul ca va 

suparati sau va enervati si dv. si apoi sunteti prost dispus. Vorbiti calm si clar si incercati sa nu 

uitati ca problema se refera la o situatie si nu la persoana dv. 

Toate aceste relatii de serviciu dintre lucratorii aceleiasi echipe sau cu cei din alte echipe sau cu clienti 

reprezinta, dincolo de regulamente si instructiuni de serviciu, relatii interpersonale si depind de 

personalitatea fiecarui lucrator. 

 
Definirea rolurilor specifice ale muncii 

Rezultatele activitatii productive pot fi din cele mai bune numai daca, pe langa respectarea 

disciplinei muncii, intre membrii echipei exista relatii de comunicare . 

In cadrul organizatiei economice, importanta comunicarii rezida din necesitatea de a corela si 

coordona activit ate a tuturor angajatilor, in vederea functionarii optime a unitatii operationale. 

Este important ca indeplinirea sarcinilor de serviciu sa se realizeze in conditiile colaborarii cu 

intregul colectiv, membrii echipei cunoscand sarcinile pe care le are fiecare dintre ei. 

 
COMUNICAREA INTERPERSONALĂ 

 
Comunicarea formală (oficială) se realizează prin canale formale constituita de către 

conducere, în baza sistemului de relaţii dintre diversele dapartamente şi servicii. In procesul de 

comunicare formală se respectă ierarhiile şi uzanţele specifice, regulile şi tehnicile de comunicare 

stabilite. Informaţiile comunicate sunt de natură profesională şi au ca scop buna desfăşurare a 

activităţilor. 

Comunicarea informală (neoficială) se realizează prin canale de comunicare neformală, 

constituite în mod liber, având ca sursă liderii informali. Prin aceste canale  informaţia circulă adesea 

cu o viteză mai mare şi de cele mai multe ori anticipează sau intuiesc informaţiile care sosesc pe cale 

oficială , dar conţin, de obicei, omisiuni sau distorsionări. 

 
 Comunicarea interpersonală între şeful de recepţie şi subalterni 

Şeful departamentului poate să comunice cu subalternii săi în mod individual sau în grup, pe 

canale formale sau informale. Adoptarea unei anumite maniere de comunicare este determinată de 
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natura şi complexitatea informaţiilor, precum şi de scopul urmărit. Pentru a putea comunica optim cu 

subalternii săi, şeful va trebui să acorde importanţa următoarelor aspecte: 

- să reprezinte un etalon de competenţă 

- trebuie să se constituie într-un lider formal şi informal 

- trebuie să fie corect şi cinstit 

- trebuie să respecte şi să aprecieze munca angajaţilor 

- trebuie să informeze corect şi la timp angajaţii asupra modificărilor apărute în activitatea specifică 

- nu trebuie să ceară subalternilor să facă lucruri care contravin normelor şi legislaţiei specifice 

- trebuie sa ia atitudine atunci când angajaţii nu respectă regulile de comportament şi Regulamentul 

de ordine interioară 

- trebuie să facă observaţii în mod individual angajaţilor, evitând ca alţi colegi sau clienţi să fie de 

faţă 

- trebuie să aducă la cunoştinţa întregului colectiv abaterile grave ale celor din subordine sau să 

prelucreze în scop preventiv, cazurile de abateri grave semnalate la alte departamente 

- nu trebuie să limiteze în mod abuziv competenţa subalternilor 

- trebuie să apere interesele colectivului în relaţiile cu celelalte departamente. 

 
 Comunicarea interpersonală între colegi 

 

In cadrul departamentului se creează un sistem de relaţii mai apropiate. Membrii colectivului 

ajung să se cunoască mai bine, fapt ce poate constitui deopotrivă un factor pozitiv, cât şi unul negativ. 

Comunicarea între colegi, fie între cei din acelasi departament, fie din alte departamente, trebuie să se 

caracterizeze prin: 

- colegialitate 

- respectarea statutului profesional 

- corectitudine 

- solidaritate 

- solicitudine 

- profesionalism 

- spirit de echipă 

 
Participă la discuţii în grup pentru obţinerea rezultatelor corespunzătoare. 

 
Comportamentul profesional 

 
În domeniul serviciilor efectele comportamentului profesional se răsfrâng direct asupra calităţii 

serviciilor, respectiv asupra percepţiei clienţilor privind calitatea acestora. De aceea comportamentul 

profesional este o necesitate obiectivă în organizarea şi functionarea tuturor activităţilor cu 

implicaţii majore şi pondere mare în rezultatele acestora. Spre deosebire însă de componentele  

de natură materială ale serviciilor, efectele comportamentului profesional sunt greu previzibile şi 

totodată greu reversibile în timp, pentru că acestea sunt generate de numărul, structura, nivelul de 

pregătire şi de motivaţia personalului în ansamblul său. 

 
Comportamentul profesional reprezintă manifestarea integrată şi integratoare a persoanei fată de 

mediu şi procesul de muncă, totalitatea reacţiilor îndividuale la sarcinile profesionale. 

Acesta implică: 

 componente intelectuale: pregatirea profesională, experienţa de muncă, nivelul aptitudinilor 

 componente structurale: setul deprinderilor şi obişnuinţelor 

 componente intentionale: motivaţia, interesele, aspiraţia 

 componente emoţionale: dragostea pentru muncă şi profesie 

 componente etice: atitudinile morale manifestate în procesul muncii şi profesionalismul. 

Comportamentul profesional se educă în familie, şcoala şi în colectivul de muncă, reprezentând 

un factor esenţial al integrării psiho-socio-profesionale şi al succesului în muncă. 

 
Din ultima afirmaţie rezultă că o persoană dobândeşte un anumit comportament profesional  

ca rezultat al evoluţiei sale în timp, în urma unor acumulări cantitative şi calitative, ca rezultat al 

efortului propriu şi al înteracţiunii cu factori externi reprezentaţi de: familie, societate, grupurile de 

referinta şi locul de muncă. 
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Comportamentul individual reprezintă baza în care, în timp, prin însuşirea şi 

respectarea normelor şi regulilor specifice activităţii, generează comportamentul profesional. 

 
 

 Calităţile personale – baza comportamentului profesional 
 

Cheia succesului oricarei unitati constă în calitatea personalului, aceasta fiind generatoare de 

efecte pozitive atât pentru client, cât şi pentru unitate. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o 

persoană sunt exprimate prin: 

 cerinţe fizice (înfăţisare, abilităţi senzoriale, starea sănătăţii) 

 cerinţe întelectuale (grad de înteligenta şi capacităţi intelectuale) 

 cerinţe educaţionale (studii, calificare, cunostinţe de cultură generală, limbi straine) 

 cerinţe psihice (capacităţi psihice, trăsături de temperament) 

 cerinţe morale (trăsături de caracter) 

 
 

 Elementele comportamentului profesional 
 

Comportamentul profesional se formează, se modelează şi se perfectionează de-a lungul 

timpului printr-un proces amplu de învăţare şi prin experienţa profesională. Primele elemente de 

comportament se formează în familie, apoi se însuşesc în procesul de educaţie şi formare 

profesională, în cadrul înstituţiilor specializate. Urmatoarea etapă se realizează în cadrul unitati atât 

prin înstruirea la locul de muncă şi familiarizarea cu specificul acestuia, cât şi prin activitatea directă în 

relaţiile cu colaboratorii şi şefii direcţi. 

Comportamentul profesional reprezintă o sumă de atitudini pozitive, care se manifestă în 

relaţiile cu clienţii, colegii şi personalul de conducere. Acestea au la baza reguli, norme şi principii 

generale şi specifice. 

 
 
 

Dintre normele şi regulamentele care stau la baza comportamentului profesional, amintim: 

 
- statul de functii şi organigrama unitatiii – prezintă poziţia fiecarui angajat în organizaţie, 

respectiv relaţiile de colaborare şi subordonare 

- fişa postului – cuprinde cerinţele specifice postului, atribuţiile şi sarcinile specifice, nivelul 

de competenţă 

- contractul îndividual de muncă – defîneşte poziţia angajatului, drepturile şi obligatiile 

angajatului, normele de conduită generală 

- regulamentul de ordine înterioară – cuprinde norme generale de comportament valabile 

pentru toţi angajaţii 

- regulamentul intern – cuprinde elemente generae si elemente specifice de politică 

hotelieră, modalităţi de soluţionare a diferitelor situaţii speciale 

- standardele operationale de servicii şi de calitate – specifice unitatii. 
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MODULUL 4 
EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE 

 
 
 
 
 
 
 

1. SUPRAFATA TRIUNGHIULUI : A=BxH/2 
 
 
 

 

A = (2m x 3m) / 2 = 3 mp 
 
 

2. SUPRAFATA DREPTUNGHIULUI : A=BxH 
 
 
 
 

 

A = 2m x 3m = 6 mp 
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3. SUPRAFATA TRAPEZULUI : A=(b+B)xh/2 
 
 
 
 

 

 
 

 
A = ( 2m + 4m ) x 1m /2 =3 mp 

 
 
 

 

4. SUPRAFATA CERCULUI : A=3.14xDxD/4 
 

 

A = 3.14 x 1 x 1 / 4 = 0.785 mp 
 

5. LUNGIMEA CERCULUI : L=3.14Xd 
 

 

L = 3.14 x 1m = 3.14m 
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6. Cate placi de rigips se folosesc pentru cei 2 pereti fara goluri cu lungimea de 3m , ai 

unei incaperi cu h=2.6m (placi cu dim. 2.6m x 1.2m) 
 
 
 

nr. Placi = 2.5 buc x 2 pereti = 5 buc 
 

7. O grinda falsa are L = 3.5m , h = 0.4m si l = 0.2m. Aflati suprafata de rigips (cu 

grosimea de 1cm) folosita pentru mascarea grinzii stiind ca inaltimile petrec baza iar 

la partea superioara se afla placa (nu se foloseste rigips) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.4m x 3.5m x 2 = 2.8 mp 
0.18m x 3.5m = 0.63 mp 
TOTAL = 3.43 mp 
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8. O camera are dimensiunile in plan de Lxlxh ( 5mx3mx2.6m) Pe laturile de 5m are 

cate o usa de 2mx1m iar pe una din laturile scurte are o fereastra de l=1.5m si 

h=0.5m. 

Calculati suprafata cea mai economica de rigips folosita la placarea peretilor stiind ca 

o placa are dimensiunea de 2.6mx1.2m. 

 
 
 

 

14 placi intregi + ½ placa x 2buc = 15 placi 

Rest: 

2buc x 2m x 1m = 4mp 

1buc x 3.5m x 0.5m = 1.75mp 

 

9. Tavanul unei camere are dimnesiunile de 6mx6m, pe mijloc o grinda cu H=0.5m , 

l=0.35m Cate placi de rigips cu dimensiunile 2.6m x 1.2m se utilizeaza in cel mai 

economic calcul. 

 
S1 = 6m x 6m = 36mp 
S2 = 2buc x 0.5m x 6m = 6mp 
S total = 36mp + 6mp = 42mp 
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Modulul 5 

 
APLICAREA NORMELOR NTSM SI PSI 

 
lntroducere 

Protectia muncii are drept scop asigurarea celor mai bune conditii pentru prevenirea 
accidentelor de munca si a bolilor profesionale . 
Normativele care reglementeaza masurile de protectia muncii sunt : 

 Constitutia Romaniei:; 

 Codul Muncii; 

 Legea Securitatii si Sanatatii in munca 319/2006 

 Normele generale de protectia; 

 Normele specifice de de securitate a muncii pentru pentru fabricarea mobilei ; 
Masurile de protectia muncii sunt asigurate prm respectarea normelor generale si normelor 

specifice de protectia muncii. 
 

Norme generale de protectia muncii: 

Normele generale de protectie a muncii cuprind principalele masuri de prevenire a 
accidentelor de munca si bolilor profesionale general valabile pentru orice activitate . Masurile de 
prevenire au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de rise de accidentare si/sau imbolnaviri 
profesionale existenti in sistemul de munca. 

 

Accidentele de munca; 

Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta 
profesionala care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si 
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces . 

Pentru a fi calificat drept accident de munca, accidentul trebuie sa se produca intr-un moment 
si intr-un loc in care activitatea persoanei incadrate in munca sa se incadreze in exercitarea atributelor 
prevazute in Contractul de munca. 

Persoana accidentata trebuie sa execute o sarcina de munca, reprezentand, fie obligatia 
principala, fie activitati secundare referitoare la pregatirea uneltelor, curatarea masinilor si a locului de 
munca. 

De asemenea, se considera accidente de munca si accidentele produse in urmatoarele 
imprejurari: 

 Accidentul suferit de elevi, studenti sau ucenici In timpul efectuarii practicii profesionale; 
Accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor 
activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini; 

 Accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni din proprie initiativa pentru 
prevenirea sau inlaturarea unui peri col ce ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti 
omenesti; 

 Accidentul suferit de persoane incadrate in munca in timpul si pe traseul normal deplasarii de 
la locul de munca la domiciliu si myers; 

 Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produc la 
sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, ori in alt loc de munca organizat de acestea in 
timpul programului de munca. 

 

Elementele accidentului de munca sunt: 
Vatamarea organismului trebuie sa aiba o cauza exterioara, sa fie violenta si involuntara. 

Dupa natura factorilor care le provoaca vatamarile pot fi: mecanice, termice, electrice, 
chimice, prin iradiere sau combinate. 

 Vatamarile mecanice se materializeaza in contuzii, taieturi, striviri, fracturi, intepaturi si 
sunt cauzate de diferite corpuri in rniscare, de suprafete alunecoase la deplasare, de obiecte ascutite 
sau taioase, de animale. 

 Vatamarile termice se manifesta sub forma de arsuri si sunt cauzate de contactul victimei 
cu flacara deschisa, cu obiecte calde, de radiatii calorice sau de temperatura ridicata a aerului din 
spatiul de lucru. 

 Vatamarile electrice se datoreaza trecerii prin organism a unui curent electric de 0 
anumita tensiune si intensitate si se concretizeaza in arsuri si electrocutari. 

 Vatamarile chimice se manifesta sub forma intoxicatiilor acute provocate de substantele 
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toxice sau a arsurilor chimice provocate de substantele caustice. 

 Vatamarile prin iradiere sunt datorate expunerii organismului la radiatii. 

 Vatamarile combinate sunt produse de mai multi factori de natura diferita. Exemplu: la o 
explozie vatamarea organismului se produce atat sub efectul socului mecanic, cat si al celui termic. 

 

Timpul producerii accidentului: 

Accidentul trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele perioade de timp: 
 in timpul procesului de munca; 
 in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu ; 
 inaintea inceperii sau dupa incetarea lucrului; 
 in timpul pauzelor ce au loc in desfasurarea procesului de munca; 
 in timpul deplasarii de la domiciliu la serviciu si invers; 
 in timpul programului oficial de lucru, pentru activitati ce nu au legaturi cu procesul muncii, 

daca evenimentul s-a produs la un loc de munca; 
 in timpul indeplinirii practicilor pentru elevi, studenti, ucenici sau a vizitelor cu caracter didactic. 

 

Locul producerii accidentului: 

Pentru a se incadra in categoria accidentelor de munca, un accident trebuie sa se produca la 
locul de munca. Prin loc de munca se intelege incinta unitatii respective si punctele de lucru care 
apartin aceleiati unitati dar sunt dispersate in alte locuri din aceeasi localitate sau din alte localitati. 

Se accepta prin lege ca accident de munca si evenimentele produse pe traseul de deplasare 
de la locul de munca la domiciliu si invers, daca se incadreaza in intervalul de timp suficient  
parcurgerii acestuia. 

 

Calitatea victimei: 

Se considera accident de munca acea situatie in care 0 persoana a fost vatamata prin 
participarea la procesul de munca, 

Aceste persoane pot fi: 

 persoane angajate cu contract de munca, conventie civila sau orice alta forma legala; 

 elevi, studenti, ucenici - in practica sau in timpul vizitelor cu caracter didactic. 
 

Accidentele de munca pot fi evitate prin deservirea corecta a utilajelor si instalatiilor, prin 
respectarea programului de reparatii a acestora, a normelor lor de intretinere, prin instituirea unei 
severe discipline la fiecare loc de munca si prin acordarea, de catre muncitor, a intregii atentii in 
executarea sarcinii de productie 

 
Pregatirea si instruirea personalului: 

Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii 
profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate. 

 
Instructajul de protectia muncii la nivelul persoanelor juridice si fizice cuprinde trei faze: 

 instructajul introductiv general; 
 instructajul la locul de rnunca; 
 instructajul periodic. 

 

Aceste instructaje contin notiuni despre : 
 procesul de constructie ; 
 organizarea locului de munca ; 
 prevenirea si stingerea incendiilor ; 
 pregatirea in vederea inceperii lucrului ; 
 pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca ; 
 reguli de igiena personala . 

Instructajul introductiv general 
Se face: 
a) noilor incadrati in munca; 
b) celor transferati de la o unitate la alta; 
c) celor veniti in unitate ca detasati; 
d) elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor pentru practica profesionala; 
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. Scopul instructajului 
introductiv general este de a informa despre activitatile spacifice unitatii respective si 

principalele 
masuri de protectia muncii care trebuie respectate in timpullucrului. 

 

Durata instructajului introductiv general 
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Depinde de specificul activitatii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de 
mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire a noilor incadrati. 

Aceasta durata va fi stabilita prin instructiuni proprii si nu va fi mai mica de 8 ore. In cadrul 

instructajului introductiv general se vor expune, in principal, urmatoarele probleme: 
 riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii; 

 legislatia de protectia muncii in vigoare; 

 conseclntele posibile a necunoasterii si nerespectarii legislatiei de protectia muncii. 
Dupa terminarea instructajului introductiv general, personalul va fi supus verificarii 

cunostintelor de protectia muncii pe baza de teste. 
Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instructajului 

introductiv general. 
 

Instructajul la locul de munca 

Se face dupa instructajului introductiv general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor 
de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. 

Instructajul la locul de munca se face de catre conducatorul direct a locului de rnunca 
respectiv. 

Durata instructajului la locul de munca depinde de complexitatea utilajului sau locului de 
munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de proba, 

Instructajul la locul de rnunca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a 
muncii, pre cum si a instructiunilor proprii, elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana 
respectiva, 

Instructajul la locul de munca va cuprinde informatii privind: 
 riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca; 
 prevederile normelor specifice de securitate a muncii si a instructiunilor proprii. 

Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe 
care persoana respectiva 0 va desfasura, 

Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic 
superior celui care a facut instructajul a verificat daca persoana supusa instructajului si -a insusit 
cunostintele de protectia muncii. 

 

Instructajul periodic 

Se face intregului personal si are drept scop sa aprofundeze normele de protectia muncii. 
Acest instructaj se va completa In mod obligatoriu si cu demonstratii practice.Instructajul periodic se 
face de catre conducatorul locului de munca respectiv. Intervalul intre doua instructaje periodice 
pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi 
mai mare de 6 luni. 

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si in urmatoarele cazuri: 

 cand un salariat a lipsit peste 30 zile calendaristice din productie; 

 cand s-a modificat procesul tehnologic ori s-au schimbat utilajele si sculele; 

 cand au aparul rnodificari a normelor de protectia muncii; 

 la reluarea activitatii dupa un accident de munca; 

 la executarea un or lucrari speciale. 

 Instructajul de protectia muncii (introductiv general, la locul de rnunca si periodic) se va 
consemna in mod obligatoriu in fisa indtviduala de instructaj, stabilita conform modelului tipizat 
elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei si Solidaritatii, cu indicarea materialului predat, duratei si 
datei instruirii. 

 
 
 
 
 

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR. 
 

A. Acordarea măsurilor de prim ajutor: 
 

Prin acordarea primului ajutor sanitar înţelegem îngrijirea urgentă a unui rănit sau infectat 
înainte de a fi posibilă acordarea unei asistenţe medicale calificate. 

In anumite imprejurări, când nu este posibil să se acorde în timp util ajutorul sanitar, se  
impune ca raniţii să-şi acorde singuri primul ajutor (pansament sumar, oprirea unei hemoragii prin 
apăsare pe artera care sângerează). 

De asemenea, răniţii işi pot acorda şi între ei (unul altuia) primul ajutor sanitar. 
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La acordarea primului ajutor, trebuie respectate următoarele reguli 
: 
 să se indepărteze persoanele din jur; 
 să se examineze complet şi rapid raniţii ; 
 cel care dă primul ajutor să aibă grijă să nu agraveze starea 
răniţilor. 
Pentru a îndeparta pericolul şocului, trauma sau pentru a evita agravarea lui, accidentatul trebuie 
menţinut în condiţii cât se poate mai liniştite, în poziţie culcat, cu capul ceva mai jos decât restul 
corpului. În anotimpul rece rănitul va fi acoperit cu o pătură, cu un palton etc. 

Rănitului trebuie să i se adreseze cuvinte de încurajare şi trebuie impiedicat să-şi vadă rana. 
În nici un caz nu i se va da să bea alcool. 

Primul ajutor de urgenţă se acordă chiar la locl unde este descoperit rănitul (hemostază 
provizorie, imobilizarea fracturilor, calmarea durerilor etc.). 

 

B. Triajul răniţilor este urmatorul: 
 

B.1. Prima urgenţă – răniţi cu hemoragii interne (abdominale, 
toracice),hemoragii mari externe (cap, gât, braţ, coapsă), răni penetrante toraco- 
abdominale, plăgi craniene profunde, arsuri întinse, soc grav, fracturi mari (deschise 
sau ichise). 

B.2. Urgenţa a doua- răniţi cu hemoragii arteriale care pot fi oprite prin 
aplicarea garoului, membre zdrobite, fracturi de mai mare importanţă (deschise sau 
închise ), plăgi profunde. 

B.3. Urgenţa  a  treia  –ceilalţi  răniţi cu fracturi închise , plăgi superficiale, 
contuzii puţin importante . 

Prin rană sau plagă se înţelege o leziune a pielii însoţită sau nu de o 
atingere a ţesuturilor profunde (muschi, oase, organe, artere, nervi etc.). 

Primul ajutor în răni constă în curaţirea rănii care se face cu tampoane de 
tifon luate cu pensa sau direct cu mana, dezinfectată cu alcool, îndepartând din 
rană resturile mai însemnate de imbrăcăminte, aschii de lemn, moloz etc. fără a 
mobiliza cheagurile de sânge care opresc provizoriu hemoragia în rană. 

Se mai poate folosi apa bine fiartă în prealabil. 
Dezinfecţia rănii propriu-zise se face cu apă oxigenată, solusie rivanol etc iar a 
zona din jur, cu tinctura de iod, alcool etc. 

După curaţirea rănii, se execută dezinfecţia cu tinctură de iod sau cu apă 

oxigenată, când plaga sângerează abundent. Pansarea rănii constă din: 
 aplicarea compreselor sterile; 
 aplicarea unui strat de vată; 
 infăşarea (bandajarea) rănii. 

Nu se atinge cu mâna faţa compreselor care se aşează pe rană pentru 
a se evita infecţia. Putem folosi feşi de tifan sau materiale improvizate, ca 
ştergare, basmale, cearşafuri din care se rup fâşii. Aceste materiale trebuie să 
fie spălate şi dezinfectate prin călcare cu fierul încins. 

 
 

C. Infăşarea rănilor capului; 
 

Există mai multe tehnici de înfăşare a capului şi anume: 
 

C.1. Infăşarea în formă de cruce. După câteva ture de fixare pe frunte 
şi ceafă, faşa se trece sub bărbie. De aici este dusă vertical peste creştetul 
capului, apoi, sub bărbie spre a fi dusă din nou orizontal de sub bărbie la ceafă 
şi apoi pe frunte; 

C.2. Infaşărea în formă de nod. Se foloseşte în rănile la frunte cu 
hemoragii. Se ia o faşă care se aplică cu mijlocul pe una din tîmple. Capetele sunt 
trecute pe tâmpla opusă, unde se încrucişează sub formă de nod. De aici unul din 
capete trece peste creştet, celalalt - pe sub bărbie şi se încrucişează, de unde sunt 
duse iar spre tâmpla opusă. Se termină printr-o circulară pe frunte şi pe ceafă . 

C.3. Infăşarea unui ochi. Se începe cu câteva circulare peste frunte şi 
ceafă, apoi faşa este trecută peste ureche şi de acolo, oblic în sus,peste ochiul 
bolnav. Se face o noua tură peste funte şi ceafă, repetând-se toate mişcările de 
câteva ori. Se termină printr-o circulară pe frunte şi pe ceafă . 
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e 

 
 
 

, 

Pentru nas se foloseşte o faşă în formă de praştie; o faşă lungă de un metru, bifurcată la 
capete. Mijlocul praştiei se aplică peste pansamentul care acoperă rana. Ramurile de jos ale feşii se 
trec deasupra urechilor şi se leagă pe creştetul capului; ramurile de sus se încrucişează pe cele de  
jos, se trec pe sub ureche şi se leagă la ceafă. 

Pentru bărbie, mijlocul praştiei se fixează de barbie. Ramurile de jos se ridică 
prin faţa urechilor legându-se pe creştetul capului; ramurile de sus se trec pe ceafă şi 
de acolo, după ce se încrucişează sunt duse pe frunte unde se înnoadă. 

 

D. Infaşarea trunchiului: 
 

D.1. Pentru torace, înfăşarea se începe prin o serie de ture, de jos în sus, 

menţinute în această poziţie prin una sau doua treceri peste unul din umeri. 
D.2. Pentru abdomen, se fac circulare, se trece apoi faşa oblic peste coapsă, 

se fixează prin câteva ture şi se readuce pe abdomen unde ,după câteva ture se  
înnoadă. 

D.3. Pentru perineu, anus, organe genitale, se întrebuintează faşa în forma 
de T. Ea se compune din două părţi: prima, lungă, care înconjoară circular 
abdomenul, iar a doua care încalecă în spate prima circulară de pe abdomen şi care 
va trece printre picioare în sus pe faţa abdomenului, unde fiecare cap al feşii se leagă p 
circulara abdominală. 

 

E. Infăşarea membrelor: 
 

Înfăşarea în formă de 8, se foloseşte pentru menţinerea unor pansamente la mână 
talpă, cot şi genunchi. 

E.1. La mână, se începe cu două-trei ture pe mână, apoi faşa este trecută pe 
antebraţ, unde se fac încă doua-trei ture, după care se reîntoarce pe mană, 
încrucişând prima mişcare în spirală. 
Se termină printr-o circulară pe mână. 

E.2. La cot, membrul superior este îndoit, în unghi drept. Bandajul începe pe 
antebraţ cu câteva ture, revine la antebraţ şi se termină prin câteva circulare pe cot. 

E.3. La genunchi, este bine ca bandajul să se aplice pe genunchiul întins. 
Începem prin câteva ture pe gambă după care trecem deasupra genunchiului. 

E.4. Infăşarea coapsei, se procedează astfel: după o serie de ture pe 

coapsă, se trece faşa pe şale, se fac una sau mai multe circulare pe abdomen,  
se revine cu faşa pe coapsă unde se termină prin câteva ture. Dacă rana se află 
la rădăcina coapsei, facem o spică, revenind cu faşa de pe coapsă pe abdomen 
şi de pe abdomen pe coapsa de mai multe ori. Faşa se opreşte pe abdomen. 

 

F. Primul ajutor în hemoragii: 
 

Orice ruptură a unui vas sanguin este urmată de o pierdere de 
sânge numită hemoragie. După felul vasului care sângerează, hemoragia poat fi: arterială, 
venoasă sau capilară. 

După locul unde se produce, hemoragia este externă şi internă. În hemoragia 
internă, sângerarea are lac într-o cavitate închisă (de exemplu, cavitatea abdominală, 
toracică, craniană). Hemoragiile arteriale sunt mai periculoase decât cele venoase. 

0 hemoragie externă poate fi oprită provizoriu astfel: 
a) 0 hemoragie capilară mică, prin simpla spălare a plăgii cu apa oxigenată şi 

tamponare cu compresă sterilă; 
b) 0 hemoragie mijlocie printr-un pansament comprex ; 
c) 0 hemoragie arterială mai importantă, prin apăsarea manuală. Se apasă 

artera deasupra plăgii la punctul de compresiune cel mai apropiat, în rănile membrelor 
sau pe capătul dinspre inimă a arterei în răniIe gâtului şi ale capului. 

 

G. Oprirea hemoragiilor mari ale membrelor: 

 
Se face cu ajutorul unui garou. Garoul poate fi improvizat din tub elastic 

de cauciuc, dintr-o cameră de bicicletă, o cravată, o curea etc. Se aplică numai 
în rănile membrelor şi întotdeauna deasupra cotului şi a genunchiului,  la 
distanţă de plagă, acolo unde se simt pulsaţiile 
arterei respective şi unde aceasta poate fi mai 
bine comprimată. 
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Garoul se strânge până la oprirea hemoragiei. În caz de exerciţiu practic, el trebuie să fie 
strâns până la oprirea pulsului. 

Intre garou şi tegument se aplică o faşă sau o bucată de pânză pentru a nu se  produce  
leziuni ale pielii. De haină se prinde un bilet pe care sânt trecute numele rănitului, ora  şi minutul 
punerii garoului. Garoul poate fi păstrat maxim o oră şi jumatate, întru-cât datorită opririi circulaţiei 
sângelul se poate produce cangrenarea membrului respectiv. Din aceste motive, la fiecare 20 de 
minute vom slăbi garoul pentru restabilirea circulaţiei, după care îl vom strânge din nou şi continuam 
transportul. 

In cazul când nu se poate folosi garoul (hemoragia la cap, piept, abdomen) se aplică 
pansamente compresive, adică pansamente strânse puternic. 

Prin îndoirea la maximum a membrelor şi prin aşezarea la îndoitura încheieturii respective a 
unui rulou de tifan sau vată, se obţine, de asemenea, oprirea unei hemoragii. 

Hemoragiile nazale se opresc introducând în nas bucăţi de tifon sau de vată îmbibate în apă 
oxigenată. 

 

H. Primul ajutor în fracturi: 

Ruperea unui os se numeste fractură. 
Fracturile sunt : 

  închise, când se rupe numai osul, iar pielea 
ramâne nevătămată. 

 deschise, când capetele osului rupt ies prin 
piele formând o rană. Un rănit la care bănuim o fractură,nu trebuie ridicat în 
picioare, cu cât mai mult dacă se bănuieşte o fractură a membrelor 
inferioare, a bazinului sau a coloanei vertebrale. 

Fracturile închise se imobilizează pe cât posibil în axul membrului, 
evitând mişcările brutale. De o parte şi de alta a osului rupt se pune câte o 
scândurică (atelă) care să cuprindă atât incheietura de deasupra cât şi pe 
cea de dedesubt . 

Atelele vor fi căptuşite cu vată, cârpe, câlţi etc. Se fixează solid cu 
câteva ture de faşă sau cu 3-4 legaturi din  prosoape sau  fâşii late de  
pânză care se înnoadă deasupra şi desubtul fracturilor. 

Nu se va încerca niciodată îndreptarea unei deformaţii. Readucerea 

corectă şi imobilizarea fracturii se execută numai la spital de către medic. 
Pentu prevenirea şocului, bolnavul trebuie culcat şi învelit într-o pătura. El va fi însoţit 

până la spital, transportul facându-se în poziţia culcat. 
H.1. Fractura braţului. Înainte de imobilizare, îndoim membrul superior din cot, apoi 

punem o atelă pe partea externă a braţului, acoperind umărul şi depăşind cotul, şi o atelă, pe 
faţa internă a braţului, de la axilă (subsuoară) până la cot. 

H.2. Fractura antebraţului. Oasele se imobilizează cu două atele care acoperă 
încheieturile cotului şi ale pumnului. Degetele se lăsa libere. 

H.3. Fractura oaselor mâinii. Mâna se înfaşoară în vată şi se imobilizează pe o 

scândară, care se întinde de la cot până dincolo de vârful degetelor. 
In toate cazuriie, membrul superior accidentat se susţine printr-o eşarfă, prinsă de gât. 
H.4. Fractura osului coapsei (femurului). Întâi se scoate încălţămintea din picior, la 

nevoie tăind-o (numai dacă rănitul nu poate fi dus curând la spital) apoi se aplică două atele 
peste îmbrăcăminte. 

0 imobilizare provizorie rapidă se poate face prin fixarea (legarea) piciorului fracturat de 
cel sănătos. 

H.5. Fractura oaselor gambei. Se imobilizează cu doua atele care se 
trec la încheietura genunchiului, iar în jos la talpa piciorului. Dacă imobilizarea 
este corectă, rănitul nu poate îndoi genunchiul. 

H.6. Fractura craniului. Răniţii cranieni vor fi transportaţi de urgenţă la 
spital, în poziţia culcat, preferabil cu capul şi trunchiul ridicat mai mult decât 
restul corpului. în caz de plagă a pielii capului, se pune un pansament 
compresiv. 

H.7. Fractura coloanei vertebrale. Rănitul 

trebuie mişcat 
cât mai puţin. Singura mobilizare admisă este 
ridicarea sa de către mai multe persoane, pentru a  
se introduce dedesubt o scândură, o uşa, un oblon 
sau o targă de care va fi bine legat şi apoi va fi 
transportat urgent la spital. 
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I. Primul ajutor în arsuri: 
Arsurile sânt de trei feluri: arsuri de gradul I, de gradul II, de gradul III. 
I.1. Arsurile de gradul I se caracterizează printr-o înroşire uşoară a pieIii. 
I.2. Arsurile de gradul II se deosebesc prin apariţia unor başici pline cu un Iichid alb- gălbui. 
I.3. Arsurile de gradul III prezintă, de regulă, pe lângă leziunile arătate la primele două 

grade, necroză (mortificarea) şi, în cazuri grave, chiar carbonizarea tesuturilor. 
Primul ajutor constă în scoaterea hainelor de pe suprafaţa arsă a corpului după care se  

procedează diferit, în funcţie de gradul arsurii. La arsurile de gradul II şi III se aplică pe suprafaţa arsă 
un pansament steril uscat, evitiându-se cu grijă spargerea başicilor cu lichid, fapt care creează 
pericolul de infectare: apoi rănitul este transportat la spital. Pentru preîntâmpinarea stării de soc, arşii 
vor fi încălziţi şi dacă e posibil, Ii se va da ceai cald îndulcit. Arsurile pot produce socul când suprafaţa 
lor depaşeşte 10 cmp, iar peste 30 cmp cazurile sunt foarte frecvente. 

Gravitatea socului în arsuri depinde în primul rând de întindere şi în mod secundar de 
adâncime. Carbonizarea unui membru este mai putin periculoasă decât dacă sunt numai arsuri de 
gradul doi. 

 

J. Primul ajutor în caz de electrocutare: 

Electocutatul este un mare accidentat, un şocat cu mari tulburări hemodinamice şi metabolice, 
care necesită reanimare intensivă şi de mare urgenţă. In cazul accidentelor de acest gen, se iau 
următoarele măsuri: 
 Se face deconectarea imediată a instalaţiei de tensiune ; 
 Dacă deconectarea de la sursă de curent nu este posibilă, se iau 
măsuri pentru îndepartarea accidentatului prin folosirea unei haine uscate, funii uscate, scânduri 
uscate sau a oricărui material neconducator de electricitate ; 
 Nu se admit folosirea pentru îndepartare a accidentatului a 
materialelor umede sau metalice ; 
 Accidentatul este tras de haină, dacă aceasta este uscată, fără a i 
se atinge corpul; 
 Prsoana care va trge accidentatul, va avea mâinile izolate ; 

Ordinea manevrelor care se execută în aceste cazuri este următoarea : 
1.Asigurarea libertătii căilor aeriene, prin poziţionarea corectă a capului; 
2.Efectuarea respiratiei artificiale ; 
3.Masajul cardiac. 

 

J.1. Respiraţia artificială ; 
In cazul pierderii cunoştinţei şi al opririi sau diminuării respiraţiei, 

executăm de urgenţă respiraţia artificială prin metoda de insuflare directă „gură 
la gură" sau „gură la nas". 

Pentru aceasta, culcăm rănitul pe 
spate, îi curăţăm gura de mucozităţi, de 
pământ, cu degetul arătător învelit într-o batistă 
şi-i desfacem imbrăcămintea, care eventual ii 
stringe gâtul şi pieptul. Dăm capul rănitului cât 
mai mult pe spate şi îi aşezăm o batistă, o 
bucată de pânză sau tifon în dreptul gurii şi al 
nasului. 

Tragem aer în plămani, după care aplicăm  gura 
pe gura sau nasul rănitului, suflând puternic până 
observarn ridicarea pieptului acestuia (se produce 
inspiraţia). Dacă insuflaţia se face pe gură, nasul rănitului 
se strânge între două degete sau se apasă cu obrazul 
pentru a impiedica ieşirea aerului. Ridicăm gura de la gura 
sau nasul rănitului şi aşteptăm câteva secunde până ce 
aerul insuflat iese din plămâni (se produce expiraţia). 

Repetam insuflarea de 12-14 ori pe minut timp 
îndelungat, până apare respiraţia normală. 

Când nu se poate executa respiraţia artificială prin 
insuflarea directă a aerului (răni ale feţei etc.), folosim 
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metoda manuală, rănitul fiind aşezat cu faţa în sus şi cu un sul făcut din haine sau din patura sub 
torace. Aerul pătrunde în plămâni când mâinile sunt întinse şi duse la spate (inspiraţie). 

Aerul iese din plămâni când mâinile sunt aşezate pe piept şi se apasă cu putere (expiraţie). 
Mişcările se vor repeta de 12-14 ori pe minut până la apariţia respiraţiei normale. 

 
 

J.2. Masajul cardiac; 
Victima se asează pe un plan tare. 
Se apasă sternul cu podul palmelor pus unul peste celalalt . 
Compresiile ritmice se execută în 1/3 inferioară a sternului . 

 

Manevrele de respiraţie artificială se execută concomitent cu masajul cardiac de către o a doua 
persoană. 

Frecvenţa compresiilor este  de 60-80/min.  
Se face o insuflaţie pulmonară la 5 compresii . 
După ce au fost luate măsurile de prim ajutor,se impune transportul de urgenţă, la cel mai 

apropiat spital. 
 

K. Imbolnavirile profesionale: 

Se datorează acţiunii singulare sau cumulate, în timp, a unor agenţi 
nocivi specifici procesului de muncă asupra executanţilor şi au ca 
efect reducerea temporară sau definitivă a unor facultăţi proprii 
omului. 

Îmbolnăvirile profesionale specifice unui anumit nivel tehnic a 
proceselor de producţie se pot evita prin respectarea strictă a 
regulilor de manipulare şi întreţinere a instalaţiilor, prin utilizarea 
echipamentului de protecţie adecvat, prin igiena personală a fiecărui 
executant, prin consumarea alimentelor antidot distribuite la locurile 
de muncă la care acţionează noxe chimice asupra executanţilor. 

Eficacitatea acţiunilor de prevenire şi limitare a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, depinde de cunoaşterea tuturor factorilor nocivi ce acţionează în cadrul procesului de 
muncă şi de stricteţea cu care sunt respectate de către executanţi măsurile de protecţie cu caracter 
general sau specifice procesului respectiv. 

 
Securitatea şi protecţia muncii trebuie asigurate în primul rând prin măsuri cu caracter general 

care implică atât clădirile cât şi instalaţiile şi utilajele, precum şi personalul productiv aL întreprinderii, 
având consecinţe directe asupra securităţii colective. 

 
Aceste măsuri se împart în 2 categorii: 

1. măsuri care se iau la proiectarea şi construirea unităţii de producţie; 
2. măsuri ce trebuie luate în timpul exploatării unităţii. 

 

Prin proiectare şi construcţie, clădirea corpului productiv trebuie să asigure următoarele: 
 rezistenţa necesară unei încărcări maxime pe planşee, cu sarcini fixe şi mobile (corespunzător 
numărului maxim de paliere admis pentru o clădire industrială; 
 rezistenţa la şocuri şi vibraţii; 
 încărcarea raţională a palierelor (prin colaborare tehnolog – constructor); 
 rezistenţa ridicată faţă de incendii şi protejare prin spaţii tampon pentru evitarea transmiterii 
incendiilor pe verticală; 
 luminare naturală şi artificială în conformitate cu particularităţile fiecărei porţiuni de flux 
tehnologic; 
 ventilaţie naturală şi artificială eficace; 
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 circulaţie cât mai degajată şi eventual decalată în timp a personalului productiv, a materiilor prime 
şi a materialelor auxiliare, a semifabricatelor şi produselor finite. 

 
Dintre măsurile ce se iau pe parcursul exploatării unităţii de producţie, se precizează 

obligativitatea respectării tuturor prescripţiilor de protecţie a muncii şi PSI menţionate în instructajele 
generale şi specifice de protecţia muncii 
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Modulul 6 

 

INTOCMIREA NECESARULUI DE MATERIALE 
UTILIZATE IN MONTAJUL PERETILOR SI TAVANELOR 

DIN GIPS CARTON 

 
 
 

INTOCMIREA NECESARULUI DE MATERIALE UTILIZATE IN MONJUL PERETILOR SI 
TAVANELOR DIN GIPS CARTON TIP HABITO 

 
 
 

Intocmirea necesarului de materiale utilizate in montajul peretilor si tavanelor din gips carton se 

face in urma studierii planselor si schitelor desenate cu respectarea cotelor si dimensiunilor precum si 

calitatea si tipul materilelor indicate in documentele de executie. 

 
Necesarul de materiale se face pentru fiecare categorie de lucrari in parte incepand cu peretii si 

terminand cu tavanele. Necesarul are o ordine cronologica de montaj dupa cum urmeaza: bride, 

montanti, gips carton in raport de grosimea din proiect, tipul si lungimea suruburilor de montaj, precum 

si a chitului de rosturi. 

 
 

Fixarea greutăților direct de placă 
 

Rezistență mecanică mai ridicată: 
*Rezistența plăcii la rupere: 1315 N (+58% față de Rigips® Fonic tip D= 830 N) 
*Șuruburile rezistă la smulgere (rezistență 1475 N - test smulgere) 
15 kg per punct de prindere în deplină siguranță fără piese speci- ale (tip Molly) sau detalii de fixare 
(dublare cu OSB, etc). 
*S-a aplicat un factor de siguranță față de testul de suspendare în care un șurub pentru lemn a 
susținut 90 kg și o piesă Molly a susținut 150 kg. 

 

Rezistență ridicată la șocuri mecanice 
 

Duritatea sporită a suprafeței la lovituri: 218.84 N/mm2 
Față de plăcile standard din gips-carton, miezul armat al plăcilor Habito® oferă o rezistență mult mai 
mare la șocuri mecanice uzuale. 
Din testele de rezistență la impact reiese soluția de perete cu Habito® ca fiind cea mai subțire 
structură (CW 50) la categoriile I și II de utilizare. Ideală pentru clădiri rezidențiale și clădiri non-re- 
zidențiale cu aglomerări de persoane. 

 

Rezistență la efracție 
 

Performanță competitivă față de categoria blocurilor de zidărie. 
Rezistența la compresiune a plăcilor Habito® este mai ridicată decât a altor materiale de construcție: 
Habito®: 15N/mm2; blocuri ceramice moderne: min 10 N/mm2; plăci din gips-carton tip A: 5N/mm2; 
BCA: 3-5 N/mm2. 

 

Ușor de prelucrat 
 

Similar plăcilor din gips-carton. 
Se taie cu ajutorul unui cutter, se rupe drept. Se montează pe structura metalică, cu șuruburi, banda 
de armare, chit de rosturi, glet de finisare 

 
 

KG 
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Rapiditate în execuție 
 

Economie de timp. 
Spațiile interioare sunt compartimentate rapid (1 zi), fără timpi de uscare 
prelungiți și etape multiple de construire, ca în cazul zidurilor clasice (câteva 
zile). 

 
 

Izolare fonică 
 

Înlocuind cu Habito® plăcile de la exteriorul unui perete dublu placat cu plăci 
din gips-carton tip A, coeficientul de izolare acustică Rw crește cu 3 dB, până 
la 56 dB (comparativ cu soluția 3.40.05), nivelul sonor perceput reducându- 
se, astfel, la jumătate. 

 
 
 
 

 
Eco-durabilitate 

 
Materii prime naturale, reciclabile: rocă de gips, hârtie. 
Contribuie la calitatea aerului în interiorul clădirilor, nu conține formaldehidă 
(Conform SR EN 16000-9/2006 “Aerul din interiorul clădirilor. Partea 9: 
determinarea emisiilor de Compuși Organici Volatili generate de materialele 
de construcții și mobilier – metoda camerei de testare a emisiilor”). 

 
 

 
Simplu de finisat 

 
Se poate aplica orice finisaj potrivit pentru suprafețele din gips-carton, la 
interior: zugrăveli, vopseluri, tapet, plăci ceramice, sticlă sau oglindă lipită. 
Fără unelte și accesorii speciale pentru prinderi. Oriunde pe peretele construit 
cu Habito®, prin simpla înșurubare, se pot fixa decorațiuni, mobilier, 
echipamente electronice. 

 
 
 
 

 
Rezistență la foc 

 
Performanță de până la 60 minute, în cadrul sistemelor de pereți - sistem cu 
dublă placare cu un strat de placă tip A și un strat de placă Habito®, pe 
structura CW75. 
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DE CE HABITO® ESTE DIFERITĂ DE ALTE TIPURI DE PLĂCI? 

 
 
 

Plăcile cele mai rezistente la impact oferite de Saint-Gobain Rigips sunt plăcile speciale Rigidur H, 
din ipsos armat cu fibre celulozice și aditivi minerali - soluție recunoscută pentru performanțele sale 
mecanice. Acest tip de placă îmbunătățește rezistența mecanică și cea la impact, capacitatea de susținere a 
sarcinilor fixate pe suprafață și izolarea fonică a sistemelor de compartimentare cu plăci de ipsos. 

 

Placa din ipsos cu fibre este mai dificil de procesat. În plus, plăcile necesită finisarea completă cu 
strat de glet din ipsos. Rezultă o soluție cu o rezistență foarte mare, potrivită pentru spații predispuse 
frecvent loviturilor (săli de sport, vestiare, holuri de școli, etc.), dar care în proiecte rezidențiale poate fi 
înlocuită cu succes cu noua placă Habito®. 

 
Placa Habito® prezintă caracteristicile mecanice necesare pentru a concura cu performanțele 

ridicate ale plăcilor din ipsos armat cu fibre celulozice, combinându-le cu ușurința prelucrării (tăiere și 
finisare) specific gips-cartonului. 

 
 

Habito® are aceeași duritate a suprafeței și rezistență la impact cu a plăcilor din ipsos cu fibre. 
Încercările de impact descrise în broșură au validat aceste proprietăți. Plăcile obișnuite tip A din gips-carton 
au o rezistență mecanică vizibil mai scăzută. 

 
 

Plăcile Habito® se pot tăia cu ajutorul unui cutter. Formula compactă a miezului din ipsos permite 
efectuarea unei tăieturi drepte, ceea ce reduce operațiunile ulterioare chiar și față de o placă din gips-carton. 
În schimb, plăcile din ipsos armat cu fibre necesită utilizarea unui fierăstrău circular. 

 

La finisarea suprafețelor realizate cu Habito® este nevoie doar de prelucrarea rosturilor cu bandă de 
armare și pastă din ipsos (se recomandă benzile de armare de hârtie) pentru a obține o suprafață netedă și 
gata de decorare. Se recomandă ca înaintea ultimului strat decorativ să se aplice amorsa pentru 
uniformizarea absorbției suprafeței plăcii Habito®. Plăcile din ipsos armat cu fibre au de obicei o suprafață 
rugoasă ce necesită o acoperire completă cu un glet pe bază de ipsos, pentru a obține o suprafață netedă, 
gata pentru stratul decorativ. 

 
Placa Habito® este potrivită pentru prefabricarea elementelor ce compun un perete de compartimen- 

tare pe structură din lemn; la fel ca plăcile din ipsos armat cu fibre, plăcile Habito® se pot monta pe lemn cu 
șuruburi pentru lemn sau capse/agrafe. Habito® poate acționa ca suport pentru fixarea (cu șuruburi sau 
capse) unui strat secundar de plăci, fără prinderea în structura metalică, cu avantajul reducerii operațiunilor 
de poziționare. Plăcile din gips-carton nu au acest ultim avantaj. 

 

Habito® oferă avantajul fixării corpurilor de mobilier, de greutate mare, cu ajutorul unui simplu șurub 
pentru lemn, oriunde pe suprafața plăcii, la fel ca plăcile speciale din ipsos cu fibre celulozice. Astfel, fixarea 
pe suprafața peretelui devine facilă, pentru oricine. 

 
Habito® se încadrează în clasa de reacție la foc A2-s1, d0, la fel ca plăcile obișnuite tip A din gips- 

carton sau plăcile din ipsos cu fibre. Fiind totodată și tip F (pentru protecție la foc) pot îmbunătăți rezistența  
la foc a sistemelor de compartimentare. Descoperiți în broșură sistemele cu rezistență la foc. 

 
Habito® oferă o izolare fonică superioară sistemelor de pereți din care face parte. Deși au o 

densitate mai redusă decât plăcile cu fibre, pot contribui cu o izolare fonică la fel de mare în configurații 
simila- re. În cazul combinării cu plăci obișnuite tip A din gips-carton, performanțele se reduc cu puțin. 

 
Habito® nu conține formaldehidă și nici alte substanțe periculoase, respectând cele mai înalte 

cerințe europene în materie de emisii de compuși organici volatili, obținând clasificarea A+ (EN ISO 
16000-9:2006). 
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Profilele metalice Rigiprofil® realizate din tablă de oțel zincată, gofrate prin tehnologia Ultrasteel®, 
conferă pereților realizați cu plăci din gips-carton sau plăci speciale o rigiditate cu 50% mai mare față de 
profilele cu suprafață netedă, conform testelor riguroase realizate în laboratoarele Saint-Gobain Rigips. 

 
Profilele Rigiprofil® sunt 100% reciclabile, produse conform SR EN 14195, tablă de oțel zincată DX 51 

DZ din care sunt realizate având un conținut redus de carbon, iar grosimea stratului de zinc fiind de 
Z100 g/m2. 

 
Tehnologia de gofrare Ultrasteel® ranforsează în mod eficient suprafața de tablă a profilului, 

rezistența mecanică și rigiditatea profilelor fiind sporite. În timpul procesului de gofrare profilul câștigă în capa- 
citatea portantă. 

 
Profilele sunt disponibile în mai multe dimensiuni, însa lungimea lor poate fi personalizată la cerere. 

Structura metalică vine cu o suită de accesorii (piese de îmbinare și suspendare, bride, tije, șuruburi), 
destinate tuturor categoriilor de aplicații – tencuieli uscate, pereți de compartimentare, plafoane 
nedemontabile, amenajări de mansarde ș.a.m.d. 

 

Calitatea superioară, certificată prin teste, le recomandă pentru realizarea pereților de compartimen- 
tare, placări, plafoane (inclusiv cele înclinate din mansarde), construcții funcționale (debarale, spații 
depozitare, măști pentru ascundere țevi) sau estetice (scafe pentru lumini, rafturi), inclusiv la alcătui- rea 
sistemelor cu performanțe de izolare fonică, protecție împotriva umidității și protecție la foc. 
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Dimensiuni: 
 

Rigiprofil® UD 28: 3 mm grosime x 25 mm lățime 
Rigiprofil® UW 50: 3 mm grosime x 45 mm lățime 
Rigiprofil® UW 75: 3 mm grosime x 65 mm lățime 
Rigiprofil® UW 100: 3 mm grosime x 95 mm lățime 

 

Ambalare: rolă 30 m 
 
 
 
 
 

Se aplică sub talpa profilelor metalice tip șină de ghidaj, cea care vine în contact cu părțile masive ale 
construcției (pardoseală, planșeu, pereți). Astfel, ajută la izolarea fonică pentru că se întrerup 
punțile fonice și se diminuează vibrațiile. În plus, se creează etanșeitate față de pătrunderea prafului și a 
germenilor. Se potrivește traseelor curbe sau pe contur neregulat. Are lățimi corespondente pro- filelor 
metalice din tablă de oțel zincată Rigiprofil® care alcătuiesc structura montajelor din plăci din gips-carton. 

Rigips® - bandă de etanșare adezivă din polietilenă expandată (pe) 
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Diametru ф x lungimi = ф 3.5 mm, L 9.5 mm 
ф 4.2 mm, L 13 mm 

 
Tip cap: semirotund Tip locaș: în cruce Tip filet: normal 
Tip vârf: forant 

 
Ambalare: 100 și 1000 buc/cutie pentru ф 3.5 mm și 500 buc/cutie pentru ф 4.2 mm 

 
 

Șurub din oțel galvanizat (zincat), cu cap semirotund și locaș în cruce, cu filet și vârf forant, conform 
standardului SR EN 14566. Pentru îmbinarea profilelor din tablă de oțel cu grosimea între 0.6 mm și 
2.25 mm. 

 
 
 

Șuruburile recomandate pentru montajul plăcilor 
 

Datorită miezului armat și densității sporite, plăcile Habito® sunt mult mai rezistente față de plăcile 
obișnuite din gips-carton și necesită șuruburi cu vârf ascuțit și filet inversat, care să ofere ușurință la montajul pe 
structura metalică și garanția rezistenței prinderii în timp. 

hartfix - șurub autofiletant cu sens inversat pentru fixarea plăcilor densificate din gips-carton 

Diametru ф= 3.9 mm 
 

Lungimi disponibile: 25 mm, 35 mm Tip cap: înecat 
Tip locaș: în cruce 

 

Tip filet: parțial inversat Tip vârf: cui 
Ambalare: 1000 buc/cutie 

 
 

Este un șurub autofiletant, de culoare neagră, produs conform standardului SR EN 14566, cu o porțiu- 
ne din filet cu sens inversat și forma capului în cruce, realizat din oțel. Se utilizează în cadrul construc- țiilor 
interioare pentru fixarea plăcilor densificate pe structuri metalice realizate cu profile din oțel cu grosimea 
maximă a tablei de 0,7 mm sau pe structuri din lemn. Este compatibil cu plăcile: Habito®, Rigips® Fonic, 
Rigistabil. 

Important: Fixați șurubul până când floarea acestuia ajunge la același nivel cu suprafața de carton a 
plăcii. Fixarea se poate face cu șurubelnița obișnuită sau cu cea electrică (maxim 500 rotații/minut). Nu se 
recomandă folosirea bormașinii pe post de șurubelniță pentru că poate avea ca efect îngroparea prea adâncă a 
șurubului în placă. 

Șuruburi Rigips® 421 -șurub autoperforant pentru îmbinarea profilelor din tablă între ele  
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Finisarea rosturilor 

 
 

Plăcile Habito® au muchie cu profil trapezoidal - muchie longitudinală PRO. Această muchie dă 
posibi- litatea unei umpleri ordonate, uniforme, fără denivelări. Rostul rezultat la montajul a două plăci alătu- 
rate se finisează similar plăcilor din gips-carton, folosind chitul de rosturi (pasta de îmbinare) Rigips® Super 
sau Rigips® Vario și bandă de armare Rigips®. 

Rigips® SUPER – chit de rosturi 

Culoare: alb 

Timp de lucru: aprox 60 minute 

Preparare: 0.8 l la 1 kg pudră (20 l /sac 25 kg) 

Consum pentru umplere rosturi: cca 300 g/mp de rost 
Se utilizează împreună cu banda de rosturi pentru prevenirea apariției fisurilor aparente. 

Consum pentru gletuire: aprox 0.9-1 kg/mp de placă din gips-carton 

Ambalare: sac polietilenă (PE) 25 kg, 5 kg sau sac hârtie 12.5 kg 
 

Chit alb fin, pe bază de ipsos, aplicabil manual, recomandat pentru umplerea și finisarea rosturilor de 
la îmbinările plăcilor de gips-carton. Se utilizează împreună cu benzile de armare Rigips®. Acest pro- dus este 
adecvat pentru umplerea preliminară și ulterioară a rosturilor, putând fi aplicat peste orice tip de chit pentru 
rosturi. Recomandat și pentru finisarea suprafețelor din gips-carton, aplicându-se și șlefuindu-se cu ușurință. 

 
 
 
 

Rigips® VARIO – chit de rosturi 

 
 

Culoare: alb 
 

Timp de lucru: aprox 60 minute 

Preparare: 0.8 l la 1 kg pudră (20 l /sac 25 kg) 

Consum pentru umplere rosturi: cca 300 g/mp de rost 

Se utilizează împreună cu banda de rosturi pentru prevenirea apariției fisurilor aparente. 
 

Consum pentru gletuire: aprox 0.9-1 kg/mp de placă din gips-carton 

Ambalare: sac polietilenă (PE) 25 kg, 5 kg sau sac hârtie 12.5 kg 

Chit alb pe bază de ipsos, aplicabil manual, pentru umplerea și finisarea rosturilor de la îmbinările 
plăcilor de gips-carton. Produs conform standardului SR EN 13279-1. Se utilizează împreună cu benzile de 
armare Rigips®. 
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Bandă: lățime 50 mm x lungime 25 mm/rolă 
 

Bandă autoadezivă lățime 50 mm x lungime 45 m/rolă 

Bandă autoadezivă lățime 50 mm x lungime 90m/rolă 

Culoare: alb 

 
 
 

Banda de armare conferă rezistență sporită rostului. Banda de armare din fibră de sticlă albă, 
subțire (eventual autoadezivă), este rezistentă la umiditate, absorbind puțină apă din materialul de chituit. 
Rezistență la rupere din întindere 40 kN/mm2. Structura specială a suprafeței benzii asigură aderență 
superioară la chitul de rosturi Rigips® SUPER sau Rigips® VARIO, împreună cu acestea asigurând o 
armare foarte puternică a rostului. În utilizare, banda nu trebuie îndoită. Banda trebuie să fie complet 
încorporată în materialul de chituit. Se evită atingerea 
ei la operațiunea de șlefuire. 

Rigips® - bandă de armare din fibră de sticlă 
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Modulul 7 

 

APLICAREA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE SI 

CONTROL AL CALITATII 

 
 
 

Potrivit literaturii de specialitate, una din functiile de baza ale managementului calitati este functia 

de planificare a calitatii. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor 

prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referiotoare la calitate, precum si cerintele privind 

implementarea elementelor sistemului calitatii. 

O definitie sesnsibil asemanatoare o da si Standardul ISO 900:200, cu diferenta ca face referiri 

clare la procesele operationale si resursele necesare indepliniri obiectivelor calitatii. Plecand de la 

aceasta definitie, planificarea calitatii se subimparte in doua component: 

 Planificarea strategiei; 

 Planificarea operationala. 
 

 
etape: 

Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala, care cuprinde urmatoarele 

 
a) Diagnosticul calitatii; 

b) Efectuarea de analize previzionale; 

c) Stabilirea obiectivelor in domeniul calitatii; 

d) Stabilirea resurselor necesare; 

e) Stabilirea actiunilor si procedurilor de intreprins. 

 
Diagnosticul calitatii 

 

In managementul firmei, metoda diagnosticarii indeplineste acelasi rol pe care il regasim si in 

medicina. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. 

La fel se pune problema si in managementul firmei, managerii trebuind sa diagnosticheze  precis 

domeniul condus, pentru a fundamenta corect decizii. 

Ca metoda de management, diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura 

analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul  unui instrumentar specific 

in scopul principal de a identifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si, pe aceasta baza, 

formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. 

Prin extensie, referindu-ne la tema noastra, calitatea in speta, diagnosticul calitatii reprezinta o 

investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor 

realizate, cu scopul evaluarii rezultatelor firmei, in acest domeniu, prin raportare la rezultatele obtinute 

intr-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. Asa cum se desprinde din definitia anterioara, 

diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: 

a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect, atat in depistarea punctelor forte si slabe, 

precum si pentru formularea recomandarilor. 

b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. Pentru a reusi un 

diagnostic corect, este necesara formarea unei echipe competente 

 
Acest fapt reprezinta o constrangere evidenta pentru analist, acesta trebuind sa cunoasca mai 

multe medii si sa evalueze mai multe piete. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a 

acestora, atat la nivelul cererii, cat si al ofertei; eterogenitatea este insa mult mai accentuata la nivelul 

cererii. 



55  

Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de intreprinderi prin cataloage,etc., care 

este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita, reprezinta o informatie pertinenta privind structura 

cererii intr-un anumit domeniu. 

Pentru intelegerea cat mai exacta a situatiei actuale a pietei tntr -un anumit domeniu,trebuie sa  

se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului, pe de 

o parte, si fata de actiunile de marketing pe de alta parte. Totul depinde de natura produsului, de tipul de 

nevoie sociala pe care il satisface. 

 
Stabilirea obiectivelor, actiunilor, resurselor si termenelor 

 
Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii in 

functie de concluziile desprinse in cadrul diagnosticului calitatii, cu privire la situatia interna si  din 

analizele previzionale privitoare la evolutia pietelor de desfacere, a preferintelor consumatorilor si a 

actiunilor concurentilor. Obiectivele fundamentale in domeniul calitatii vizeaza in general: 

- Inlaturarea punctelor slabe ale intreprinderii; 

- Consolidarea punctelor forte; 

- Utilizarea oportunitatilor surprinse; 

- Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente; 

- Livrarea de produse conform contractelor, cerintelor pietei; 

- Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. 

Pornind de la astfel de obiective fundamentale, se trece apoi la operationalizarea acestora prin 

stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati, procese, subdiviziuni organizatorice, a actiunilor si 

modalitatilor de Indeplinire a acestora, a termenelor calendaristice si a resurselor umane, materiale si 

financiare necesare lndeplinirii lor. 

 
Management prin obiective 

 
In categoria instrumentarului managerial, sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte, data 

fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora 

adusa la executarea proceselor de management in ansamblul lor. Apelarea la aceste sisteme reprezinta 

o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata, etapa care trebuie sa constituie un 

interval de “asezare" pe principii economice a managementului intreprinderii. 

Unul din cele mai complexe si raspandite sisteme de conducere pe plan mondial este 

Managementul prin obiective. In scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: 

a) cuprinde, practic, toate componentele procesuale si structurile ale intreprinderii, tratarea acestora 

fiind realizata de pe pozitia obiectivelor concepute si dimensionate intr-o viziune sistemica; 

b) introduce o noua optica in ceea ce priveste aprecierea salariatilor si asubdiviziunilor 

organizatorice in care isi desfasoara activitatea, stimularea / sanctionarea acestora realizandu-se 

in functie de gradul de indeplinirea obiectivelor; 

c) permite "impingerea" gestiunii economice pana la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice 

- premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor; 

d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte component  manageriale  : 

organizatorica, decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului intr- 

o veritabila parghie a cresterii eficientei; 

e) introduce ordine si disciplina in activitatea fiecarui salariat conducator sau executant, 

indispensabile unui climat de munca orientat spre eficienta ; 

f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale, de la diagnosticare la delegare, 

de la sedinta la managementul prin bugete, de la managementul prin exceptii la tabloul de bord 

etc 

 
Managementul prin obiective poate fi definit in mod sintetic ca un sistem de 

management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor, care 

participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea stransa a recompenselor, respectiv sanctiunilor cu 

nivelul obiectivelor prestabilite. 
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Managementul prin obiective cuprinde, de regula, ansamblul activitatilor unei 

intreprinderi. De aici rezulta deosebita sa complexitate, multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. 

 
Ca urmare, MPO are o structura complexa, alcatuita din sase componente: Sistemul 

categorial de obiective. 

Prin obiective se inteleg teluri, scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o 

intreprindere, colectiv sau individ si se propune spre realizare intr-un termen stabilit si cu mijloace 

predeterminate. Sistemul categorial de obiective cuprinde: 

- obiective fundamentale, 

- obiective derivate (de gradul I si II), 

- obiective specifice 

- obiective individuale. Acestea trebuie definite de o maniera cat mai concreta si 

operationala, facilitand astfel realizarea lor. 

Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitati reale scopului 

pentru care a fost infiintata si functioneaza unitatea economica. 

 
Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de 

gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite, sa concorde 

cu cele ale unitatii pe ansamblu si sa fie recunoscute si insusite de intreg personalul. Obiectivele 

derivate trebuie astfel formulate incat sa permita intelegerea operativitatii adoptarii deciziilor, cum 

trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. 

La nivelurile inferioare de conducere, obiectivele asigura elaborarea unor programe de 

realizat, in limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. In acest context, este bine ca fiecarui executant 

sa i se precizeze obiectivul pe care il are de executat, pe cat posibil cuantificat. Esential este ca 

sistemul categorial de obiective sa se angreneze armonios pe verticala sistemului de management, 

asigurand realizarea obiectivelor cuprinse in planul sau programul firmei, pe baza integrarii eficiente a 

eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. 

 
Programele de actiuni se intocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica 

principala a firmei, constituite pe centre de cheltuieli si venituri si evident pentru ansamblul 

intreprinderii. In cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele  umane, 

materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate, impreuna cu specificarea actiunilor 

necesare in acest scop. 

Stabilirea actiunilor de intreprins, ca si a mijloacelor disponibile, se efectueaza cu luarea 

in considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. 

 
Calendarele de termene 

 
Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata, in elaborarea lor se porneste de la 

termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I, utilizandu-se 

principiul numararii inverse. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO il reprezinta 

bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si 

cheltuieli si pentru firma in ansamblul sau. 

Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa are surselor cheltuite de principalele 

componente ale intreprinderii si a rezultatelor efective obtinute, element fundamental pentru luarea 

unor masuri de perfectionare judicios localizate, concomitent cu evidentierea mai exacta a 

recompenselor si, fireste, a sanctiunilor. 

Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO il reprezinta metodele utilizate atat in 

munca de management, cat si in cea de executie. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect 

o reprezinta repertoarele de metode utilizate in intreprindere. 

Intocmirea acestora nu este o operatie mecanica , ci un proces rational de selectie a 

celor mai adecvate metode si tehnici, tinand cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale 

proceselor de munca implicate. 0 atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza 

functiile managementului: previziunea, organizarea, coordonarea , antrenarea si control - evaluarea, 
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precum si a celor folosite de personalul de specialitate de inalta calificare. 

 
lnstructiunile 

 

Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectatln 

implementarea componentelor de mai sus amintite.lnstructiunile ref1 ecta conceptia conducerii firmei 

asupra modului de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa reflecte experienta 

respectivei firme. lnstructiunile se elaboreaza in doua categorii: 

- generale, valabile pentru ansamblul activitatilor firmei; 

- partiale, ce se reflecta la unele din activitati ale firmei, de regula realizate intr-un centru 

de gestiune. 

Pentru a fi cat mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite, intrucat 

faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism, rigiditate, apatie, dar nici prea generale, deoarece 

favorizeaza confuzii, manifestari anarhice etc. Conducerea pe baza de obiective asigura imbinarea 

armonioasa a obiectivelor, rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor, trinom a carui regasire in 

practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine, disciplina si rigurozitate pe ansamblu 

si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale 

 
Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manageriala in interiorul 

unitatilor economice, o descentralizare de jos in sus prin asumare de atributii, responsabilitati si 

competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. MPO are si o complexa 

dimensiune motivationala, asigurand promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare 

materiala, in care gradul de implicare, de participare la realizarea acestora constituie principalul 

element de conditionare a marimii recompenselor si sanctiunilor. MPO permite folosirea unui evanti de 

metode si tehnici manageriale, iar un loc aparte in metodologia de operationalizare a sistemului il 

ocupa Managementul prin bugete (MPB). 

MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor 

firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. 

 
Concomitent se poate apela la oricare din sistemele, metodele si tehnicile de 

management, cu precizarea ca acestea trebuie sa se incadreze in succesiunea etapelor MPO si sa 

asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate, derularea corespunzatoare a 

proceselor de management in fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior, mediu si 

interior. 

MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei 

economice a firmei in care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. 
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Modulul 8 

 

STABILIREA PROCESULUI DE PLACARE 

Prin procesul de placare se intelege modul in care placile de gips carton se aplica pe montanti la pereti sau 
structura metalica la tavane cu placi de gips carton de tipul si dimeniunile prevazute in proiectele de executie 
in care sunt indicate toate tipurile de placi inclusiv zonele unde se monteaza placi cu restenta la foc. 
Placarea se mai face si direct pe pereti sau plafoane fara montanti cu adezivi speciali prin lipire. 
In vederea realizarii placarii pe montanti sau direct pe structurile peretilor si a tavanelor lucratorii trebuie sa 
stabileasca modul de placare si sa fie dotati cu scule si dispozitive de ridicare si montaj a placilor din gips 
carton. 

 
1. Transportul și depozitarea plăcilor din gips-carton 

 
 
 
 
 

 
Plăcile din gips- 

carton se 

transportă în 

poziție verticală 

sau pe paleți, cu 

stivuitoare 

mecanizate. 

 
 
 

 
Protejați plăcile împotriva umezelii sau a umidității și a temperaturilor 
excesive. 

 

Condițiile de depozitare recomandate: temperaturi cuprinse între 5° - 

45°C și cu umiditate medie de 70%. Nu se recomandă folosirea plăcilor 

ude, umede, pătate de umezeală sau decolorate de soare. La 

depozitare, evitați contactul cu platforma depozitului; sub fiecare stivă 

se așază reazeme dispuse transversal la o distanță de 50 cm, în funcție 

de lungimea plăcilor. Acestea contribuie și la încărcarea și descărcarea 

lor în stivă cu mijloace mecanizate. 

Depozitarea, manipularea și transportul se fac cu atenție pentru a evita 

deteriorarea muchiilor, spar- gerea sau apariția fisurilor în masa 

plăcilor. 

Se recomandă ca și elementele de construcție conexe - profilele din oțel și 
șuruburile - utilizate 

la construcția pereților împreună cu Habito®  să fie depozitate pe stative 

sau rafturi, în spații acoperite, la interior. 
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2. Debitarea plăcilor din gips-carton 

 

Debitarea plăcilor de gips-carton se face de la început pentru toată 

suprafața necesară construcției peretelui. 

 
 
 

 
Unelte de lucru necesare: ruletă (măsurare), 

cutter (tăiere) sau fierăstrău coadă de vulpe 

(tăiere foarte precisă) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tăierea se face cu cutterul pe suprafețe plane 

și netede (masă sau platformă) printr-o 

singură trecere „apăsată” a acestuia atât cât 

să taie cartonul plăcii și să pătrundă câțiva 

 

milimetri în masa de ipsos. 

Se apasă apoi pe marginea plăcii, astfel încât să 

se obțină o rupere a întregului miez de ipsos 

Se întoarce apoi, placa pe cealaltă parte 

și se taie cartonul de pe fața a doua. 
3 

Decupajele pentru doze se fac cu freza sau cu 

burghiul de mână. 

 
 
   

   

1 
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EXECUȚIA COMPARTIMENTĂRILOR Habito®: MONTAJ ȘI FINISARE 

 
 
 

 
1. Unelte de lucru necesare 

 
 
 
 

Pentru amestecarea manuală a materialelor 

pentru chituire rosturi se folosesc șpaclul și 

găleata din plastic, iar pentru amestecare 

mecanică se folosește un mixer cu viteză 

scăzută. 

 
 
 

Pentru șanfrenarea plăcilor din gips- 

carton (teșirea marginilor) se folosește o 

rindea. 

 
 
 
 

 
Pentru determinarea planeității plăcii din 

gips-carton se folosesc vinclul, nivela cu 

laser sau nivela cu bulă de aer, ciocanul de 

cauciuc și dreptarul de 2 m. 

 
 
 

 
Pentru fixarea plăcii din gips-carton se 

folosesc: șpaclul, drișca, șmirghelul sau 

hârtia abrazivă. 

 
 
 
 
 

Pentru debitarea profilelor metalice se 

folosește foarfeca pentru tablă și pentru 

prinderea profilelor unul de altul, cleștele 

de sertizare. 
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2. Fixarea elementelor constructive ale unui perete/placări pe structură metalică 

Perete cu structură simplă: 

 

Simplu placat: debarale, 
dressing-uri 

Dublu placat: între camere 

Triplu placat: rezistență 
sporită la foc 

Perete cu structură simplă: 
 

 

 

 
Structuri alăturate: izolare fonică mărită 

Structuri depărtate: pereți pentru instala 

 

Tipul de lucrare influențează structura și numărul de straturi de plăci. 

Înainte de realizarea peretelui trebuie verificat dacă soluția de compartimentare 

aleasă este corelată cu înălțimea maxima a peretelui (care depinde de tipul 

profilelor utilizate, de distanța dintre montanți și de numărul de plăci 

 

ETAPE DE LUCRU 
 
 

 

    1.TRASARE  
 
 
 
 

 

Se desenează traseul peretelui pe 

pardoseală cu sfoară, cu cretă sau dreptar; 

apoi, traseul peretelui pe pereții adiacenți și 

pe planșeu, cu nivela și dreptarul. 

Identificăm golurile de uși din această 

etapă. 
 
 
 

 

    2.REALIZARE STRUCTURĂ DE SUSȚINERE  
 
 
 
 

 

Pe talpa profilelor metalice – șină de 

ghidaj  (peri-  metrale)  Rigiprofil®    UW  se 

lipește banda de etan- șare din 

polietilenă expandată Rigips®. 

Înainte de realizarea peretelui trebuie 

verificat dacă soluția de 

compartimentare aleasă este corelată 

cu înălțimea maximă a peretelui (care 

depinde de tipul profilelor utilizate, de 
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distanța dintre montanți și de numărul 

de plăci). 
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Pe pereții adiacenți, racordul se face cu profilele metalice montant (verticale) 

Rigiprofil® CW pe care  se lipește de asemenea și banda de etanșare. 

 
 
 
 

Din motive de izolare fonică, profilele UW și CW utilizate la racordare trebuie 

presate cât mai strâns de elementele de construcție masive (perete, planșeu). 

 
 
 
 

Profilele montant (verticale) CW trebuie să aibă lungimea mai mică cu 1 cm decât 

distanța dintre pardoseală și plafon; ele se introduc în interiorul formei U a profilului 

UW și se fixează perpendicular pe profilele UW; întâi se introduc în profilul de 

racordare de jos, apoi în cel de sus, având grijă ca sus să intre cel puțin 2 cm în 

profilele de racordare cu planșeul. 

 
 
 
 

Distanța interax dintre profilele montant va fi de 60, 40 sau 30 cm, în funcție de 

cerințe. Profilele CW  se orientează cu latura deschisă înspre direcția de montaj,  

astfel încât fixarea plăcilor să înceapă de la muchia stabilă. 

 
 
 
 
 
 

Deschideri de uși: 

 

În cadrul unui perete de gips-carton se poate integra o ușă normală, cu deschiderea 

până la 90 cm și greutatea maximă 25 kg, având în vedere că înălțimea maximă a 

peretelui de gips-carton în acest caz va fi de 280 cm. 

 
 
 
 

Tocul  ușii  se  va  realiza  tot  din  profile  de  perete  Rigiprofil®   UW/CW  cu  grosimea 

tablei: 0.55 - 0.6 mm, gofrate, realizate cu tehnologia UltraSteel, care conferă 

peretelui o rigiditate sporită cu 50% față de profilele netede; structura din profile va 

fi de tip cutie. 

 
 
 
 

Se decupează profilul de ghidaj UW pe pardoseală, în locul deschiderii ușii. Profilul 

UW de la ambele părți ale tocului ușii trebuie fixat de pardoseală cu ajutorul a 

două dibluri. 
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Se aduce în poziție verticală profilul CW care formează tocul, iar cu ajutorul 

perechii de șuruburi autofiletante pentru tablă, tip 421, cu lungimea de 9,5 mm, 

acesta este prins de profilul UW atașat la planșeu. 

Dupa fixarea ambelor profile CW se încastrează deasupra deschiderii ușii 

buiandrugul din profil UW - tăiat în unghi de 45° cu foarfecele pentru tablă și 

îndoit în unghi drept. 

Se așază profilele ajutătoare în așa fel încât rosturile verticale ale placării de 

deasupra ușii sa fie amplasate la o distanță cel puțin de 150 mm față de 

buiandrugul lateral al tocului ușii. Rostul nu trebuie să pornească direct  din  

colțul superior al Plăcile din gips-carton se fixează de profilele CW și de 

buiandrugul din profilul UW. Eventualele rosturi orizontale trebuie să fie, de 

asemenea, situate la 150 mm față de colțul deschiderii ușii. 

 
În cazul unor înălțimi de perete mai mari de 280 cm, a unor lățimi de uși mai mari de 

90 cm sau a unei greutăți a foii de ușă mai mare de 25 de kg, pentru rezistență 

sporită   trebuie   folosite   profile   rigidizate   Rigips®     UA,   care   vor   înlocui   profilele 

Rigiprofil®   CW.  Profilele  rigidizate  UA  au  grosime  de  tablă  de  oțel  de  2  mm  și  se 

fabrică pentru diferite grosimi ale peretelui; vor fi fixate la „roșu” de planșeul inferior 

și de cel superior cu colțare Rigips®  și dibluri metalice M8 Rigips®, amplasate în zone 

de coltul tocului ușii. 
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    3.MONTAREA INSTALAȚIILOR  
 
 
 

 

În spațiul liber (golul) din interiorul viitorului perete se pot trece instalațiile. Profilele 

montant (verticale) Rigiprofil®  CW sunt ștanțate cu zone în formă de H din care pot fi 

rupte sau îndoite aripile literei H pentru a permite trecerea instalațiilor cu diametre de 

până la 30 mm; cu cleștele pot fi realizate goluri rotunde suplimentare, care pot fi 

prevăzute cu garnituri de material plastic pentru protejarea instalați- ilor electrice. 

Țevi cu diametre mai mari se pot instala fără probleme în spațiul gol din interiorul 

pereți- lor, având grijă încă din etapa de planificare a peretelui ca distanța dintre cele 

două fețe ale peretelui să adăpostească ușor diametrele acestor țevi. 

 

Pentru izolarea fonică, instalațiile se separă de perete prin garnituri de cauciuc. 

 

Țevile de apă rece și caldă trebuie izolate complet, pentru a se evita formarea de condens.  

 

De asemenea, se recomandă ca ambele fețe interioare ale pereților ce poartă 

instalații electrice să fie izolate fonic cu saltele din vată minerală Isover (etapa 5). 

 

Dozele montate în golul interior al pereților capătă stabilitate prin conlucrarea 

marginii dozei cu aripile metalice aplatizate din interior; se montează întâi doza în 

peretele de gips-carton și apoi întrerupătorul sau priza. 

 

Deschiderile din plăcile de gips-carton pentru prize, guri de ventilație, nu trebuie 

executate spate în spate, pentru a nu diminua performanțele de fonoizolare ale 

peretelui. 

 
 

Străpungerile pentru instalații, de exemplu pentru țevile de apă, trebuie decupate cu 

circa 10 mm mai mari decât diametrul țevii. Marginile golului produs prin tăiere 

trebuie mai întâi acoperite cu grund Rikombi Grund, pentru o mai bună aderență a 

chitului. Străpungerile, precum și toate racordurile și colțurile, trebuie chituite cu chit 

permanent elastic și fungicid. 
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Dacă se montează instalații 

speciale de duș care au garni- 

turi de cauciuc fonoizolante, nu 

sunt necesare măsuri speciale 

De   traversele   dintre   profilele  verti- 

cale  Rigips  pot  fi  montate  în același    

fel, cu brățări, armături și țevi de 

canalizare 

 
 
 
 
 
 
 
 

    4.PANOTAREA PRIMEI FEȚE A PERETELUI  
 
 
 
 

 

Panotarea  se  realizează  cu  plăci  din  gips-carton  Habito®   sau  combinate  (Habito®   +  o 
placă din 

gips-carton Rigips®   de alt tip: RB, RBI, RF, RFI, Fonic), în funcție de cerințele de 

rezistență la impact, izolare fonică, umiditate, foc. 

 
 
 

 
Așezarea corectă a plăcilor  

 

 
 
 
 
 

Panotarea primei fețe se începe cu o lățime întreagă de placă (1200 mm), așezată pe 
verticală. 

Se vor evita îmbinările care să fie situate în plan vertical pe direcția montanților ușii 

deasupra buian- drugului, respectându-se o distanță (decalare) de minim 15 cm față 

de aceste verticale. 

2 1 
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Se recomandă folosirea unor ștraifuri de panou mai mari de 40 cm. 

 

Pentru o fixare rezistentă a plăcilor pe structura metalică, alegerea lungimii 

șurubului se face după următoarea regulă: grosimea stratului de plăci plus 1 cm în 

cazul structurii din metal sau plus 2 cm în cazul structurii din lemn. 

 

Fixarea plăcilor pe profilele montant Rigiprofil® CW se face cu șuruburi autofiletante 
Rigips 212, cu o șurubelniță electrică, la distanțe de maxim 25 cm, având grijă să 

existe un spațiu minim În cazul unei panotări duble - cu două straturi suprapuse de 

plăci - distanța la care se prind șuruburile primului strat de plăci este de 75 cm. 

 
 
 

La o placare triplă, distanțele între șuruburi pot fi 75 cm pentru primul strat, 50 

cm pentru al doilea strat și 25 cm pentru ultimul strat. 

 
Distanțele șurubului față de marginile panoului de gips-carton sunt următoarele: 10 mm 

față de muchia învelită în carton și 15 mm față de muchia tăiată. 

Distanța pe verticală între șuruburile ce fixează două plăci alăturate este de 20-30 mm. 

Primul șurub de fixare a plăcilor de profilul montant se află la o distanță de minim 

100 mm față de plafon, respectiv pardoseală (plăcile NU se fixează prin înșurubare 

de profilele UW). 

(cca 1 cm) până la cantul plăcii. 
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    5.IZOLAREA FONICĂ LA ZGOMOT AERIAN A PERETELUI  
 
 
 

 

Pentru a reduce impactul fonic al utilizatorilor finali ai încăperii, creat ca urmare a 

transmiterii aeriene a sunetului vorbirii, diverselor activități desfășurate (urmărire 

emisiuni TV, ascultare muzică, activități de gospodărie, etc) și dincolo de pereții ce 

delimitează încăperea, se va opta pentru elemente de izolație moi, elastice, care să 

umple golul peretelui din gips-carton, absorbind sunetele - vata minerală Isover. 

 
 
 

Pentru a obține un nivel de izolare corespunzător, se recomandă pereți de 

compartimentare cu per- formanțe adecvate din punct de vedere al indicelui de 

izolare fonică la zgomot aerian Rw: pentru pereții care separă camere ale aceleiași 

locuințe Rw>50 dB (decibeli), iar pentru pereții care separă locuințe diferite Rw>62 

dB. 

 
 

 
Rolele de vată minerală sunt deja tăiate la 

lățimea de 60 cm, distanța standard între 

profilele  montant  (verticale)  Rigiprofil®  CW, iar 

grosimea materialului este corelată cu lățimea 

tălpii profilelor, pentru o productivitate sporită 

și o pierdere zero de material. În plus, vata 

minerală de  sticlă  este un material 

incombustibil clasa A1. 

 
 
 
 

Pentru  pereții  construiți  cu  Habito®  se 

ELIMINĂ etapa în care se prind de 

structura metalică cârlige sau dibluri 

(Molly)  care să  permită agățarea de 

obiecte pe suprafa- ța peretelui. 
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    6.MONTAREA CELEI DE-A DOUA FEȚE A PERETELUI  
 
 
 
 

Prin  panotarea  celei  de-a  doua  fețe,  cu  plăci  din  gips-carton  Habito®, 

peretele capătă stabilitatea sa finală. 

 

Decalarea rosturilor verticale între plăci, de la o față la cealaltă, se face cu distanța 

dintre doi montanți consecutivi (interax 60 cm). După prima placă întreagă montată, 

pe fața opusă se va monta o jumăta- te de placă, pentru ca rosturile să alterneze. Se 

începe cu o jumătate de placă (panou 60 cm - față de lățime, placa întreagă de 120 

cm), în așa fel încât rosturile celor două fețe ale peretelui să fie decalate cu lățimea 

unui câmp dintre montanți. 

 

În cazul unei placări duble, decalarea rosturilor 

orizontale se face cu minim 40 cm între plăcile 

aceluiași strat și cu minim 20 cm între plăcile 

celor două straturi. 

 

În cazul triplei placări, decalarea rosturilor 

orizontale se face cu minim 40 cm între plăcile 

aceluiași strat și cu minim 20 cm între plăcile 

ultimului strat și cele ale straturilor inferioare. 

 

Decalarea rosturilor verticale de la un strat la altul se 

face cu distanța între două profile verticale 

consecutive. 

 

Rosturile de dilatație ale construcției la roșu 

trebuie preluate și în sistemele de gips-carton. 

Rosturile de dilatație în cazul pereților de 

compartimentare se prevăd din 20 m în 20 m. 

250 mm 
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Se va evita uscarea forțată. 

 

Temperaturi de lucru: +5°C - +40°C. La dubla sau tripla placare, fiecare strat de 
placă se chituiește, însă numai ultimul strat este armat și finisat. 

 

Notă: cu banda de armare autoadezivă = două straturi de chituire ›› câștig de timp  

 
 
 
 

 
 

 

 

SUPER®
 

 
SUPER®

 

 

SUPER®
 bandă  

 
 

 
 
 
 
 

 

6.TRATAREA ROSTURILOR, RACORDĂRILOR, CAPETELOR DE ȘURUBURI  
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CHITUIREA DE BAZĂ 

Nivelul de calitate a finisării rosturilor Q1, (minim), folosit dacă peretele din gips- 

carton se va finisa prin lipirea plăcilor ceramice (exemplu - faianță): 

 
 

 
Chit Rigips®  SUPER pentru umplerea și  finisarea 

rosturilor Bandă de armare din hârtie Rigips®
 

Bandă de armare din fibră de sticlă 

Rigips® Rifin      pentru      finisarea 

rosturilor 

 

A Umplerea rosturilor dintre plăcile din gips-carton: 

 
Se  chituiește  spaţiul  dintre  muchii  cu  chit  de  rosturi  Rigips®    SUPER  sau  Rigips® 

VARIO, în funcţie de specificul cerut, aplicând şi banda de armare din hârtie sau din 

fibră  de  sticlă  Rigips®,  când  se  lucrează  cu  plăci  cu  muchie  retrasă  PRO,  după 

primul strat de chit şi acoperind-o cu al doilea strat de chit, pentru a reduce la 

maxim riscul apariției crăpăturilor. 

 

Dacă se optează pentru un perete cu mai multe straturi de placare, se vor chitui și 

muchiile plăcilor aferente stratului de plăci din interior. 

 
 
 

B Acoperirea cu chit a părților vizibile ale șuruburilor 

 
Chitul în exces trebuie îndepărtat; se permit urmele făcute de unelte, striurile și bavurile. 

 

CHITUIREA DE BAZĂ 

 
Nivelul de calitate a finisării rosturilor Q2 se recomandă când peretele Rigips se va 

finisa cu materiale cu structuri medii și/sau brute (exemplu - tapet cu fibră aspră) și 

presupune etapele de mai sus, plus finisarea prin șlefuire a rosturilor. 

 

C Finisarea prin șlefuire a rosturilor 

 
Rosturile se șlefuiesc până la obținerea unei suprafețe netede, fără diferențe de 

nivel sau urme de unelte. 
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În cazul diferitelor tipuri de finisaje pentru pereți, a zugrăvelilor sau a straturilor 

acoperitoare, sub influența luminii pot apărea urme vizibile ale chituirii, sub stratul 

fin de finisaj, de aceea se recomandă următorul nivel de calitate a finisării rosturilor 

înainte de aplicarea finisajelor decorative fine. 

 

CHITUIREA SPECIALĂ 

 
Nivelul de calitate a finisării rosturilor Q3, însemnând chituirea și apoi gletuirea 

întregii suprafețe, se recomandă în cazul în care peretele Rigips se va finisa cu 

materiale cu structură fină (exemplu - zugră- veli și straturi mate, nestructurate, sau 

tencuieli superioare a căror granulație nu depășește 1mm). 

 
 
 

Rigips®  RIFIN 

Rigips® ProMIX 

Mega 

Bandă de armare din fibră de sticlă 

Rigips® Chit  Rigips®   SUPER  pentru 

umplerea rosturilor 

Chituirea se poate face cu Rigips®  SUPER sau Rigips®  VARIO, dar se poate opta 

și pentru varianta gata-preparată (ready-mix) Rigips®  ProMIX Mega, cu folosirea 

benzii de armare din fibră de sticlă Rigips®; acoperirea întregii suprafețe a plăcii 

se va face cu gletul Rigips®  RIFIN (glet de finisare alb aplicabil manual în strat 0-2 

mm), sau cu gleturi gata preparate ce se usucă sub acțiunea aerului (air-drying) 

Rigips®  ProMIX Finish. Așadar, acest nivel de calitate presupune etapele de mai 

sus, plus gletuirea fină a întregii suprafețe, după chituirea completă a rosturilor.  
 

 

D Gletuirea fină a întregii suprafețe, după chituirea completă a rosturilor 

 
În cazul unor pereți spre care se vor reflecta raze de lumină puternice (de exemplu de 

la reflectoare) sau cu suprafețe lucioase, sau în cazul unor plafoane pe care se vor 

monta corpuri de iluminare și care trebuie să aibă o valoare estetică ridicată, chituirea 

specială (Q3) nu este suficientă, așadar se reco- mandă următorul nivel de finisare. 

 
 

CHITUIREA DE TOP 

 

Nivelul de calitate al finisării Q4 se recomandă când pentru finisare se vor aplica 
materiale cu luciu (exemplu - metal sau tapet din vinil, tapet lăcuit, emailuri sau 

zugrăveli cu grad de luciu mediu) sau când se vor folosi tehnici nobile de finisare 
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(exemplu - Stucco Veneziano) sau când gradul sporit de iluminare poate evidenția 

eventuale denivelări fine. 

 
 
 

Rigips®  RIFIN 

Rigips® ProMIX 

Mega 

Bandă de armare din fibră de sticlă 

Rigips®          Chit   Rigips®     SUPER   pentru 

umplerea rosturilor 

 
 

Acest nivel de finisare presupune chituirea standard a rosturilor (Q2) urmată de curățarea reziduurilor  și 

nivelarea suprafeței rosturilor prin șlefuire, umplerea generoasă a rosturilor și, după uscarea chitului aplicat pe 

întreaga suprafață, se continuă cu gletuirea fină a întregii suprafețe - cu o grosime a stratu- lui de chit de  minim 

2 mm 
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Modulul 9 
 

PREGATIREA OPERATIEI DE MONTARE 
 

10 REGULI DE MONTAJ PENTRU PEREȚI DE COMPARTIMENTARE 

 

 
1. Utilizarea benzilor de etanșare 

 
Lipiți banda de etanșare pe talpa profilelor perimetrale (șină de ghidaj) UW și a 

profilelor verticale (montant) CW înainte ca aceste profile să fie prinse de 

planșeu, pardoseală sau pereții laterali. 

La pereții cu structură dublă (realizați prin alăturarea profilelor), în afară de lipirea pe 

talpa profilelor perimetrale, este necesar să montăm banda de etanșare între toate 

profilele UW și CW alăturate (în zona lor de contact). 

 

2. Montajul profilelor metalice perimetrale și a montanților 

 

Fixarea profilelor perimetrale (șină de ghidaj) UW și a profilelor verticale montant 

CW se face cu șuruburi cu diblu 6x45 mm sau cu dibluri metalice DN 6 la distanțe 

de maxim 80 cm pentru profilele UW și maxim 100 cm pentru profilele CW. Distanța 

între capătul profilului perimetral UW sau profilului montant CW și primul diblu este 

de maxim 15 cm. 

 

Profilele verticale (montant) CW se taie cu cca 1-2 cm mai scurte decât înălțimea 

camerei și se intro- duc apoi în șinele de ghidaj UW la distanță de 60 cm una de alta 

(40 cm sau 30 cm în cazul placării cu materiale ceramice și în cazul în care 

peretele este simplu placat pe ambele fețe). 

 

Nu fixați cu șuruburi sau cu nituri profilele verticale CW (montant) de profilele 

perimetrale UW (șina de ghidaj), pentru a lăsa sistemul să lucreze liber. În situația 

în care este necesară poziționarea, se acceptă doar fixarea prin sertizare. 

 

3. Fixarea fermă pentru tocul de ușă realizat cu profile CW și UW 

 

În situația în care înălțimea peretelui este mai mică de 2,8 m, lățimea ușii este mai 

mică de 90 cm, iar greutatea totală a ușii este sub 25 kg, golul de ușă se poate realiza 

din profile UW și CW cu grosimea de minim 0,6 mm. Se va urmări realizarea unei 

fixări ferme (între profilele CW și profilele UW). Profile- le CW (montanți) se pot întări 

cu profile UW sau cu rigle de lemn. 

 
4. Utilizarea profilelor UA pentru fixarea tocului la uși atipice 

 

În situația în care înălțimea peretelui este mai mare de 2,8 m, sau lățimea ușii este mai 

mare de 90 cm, iar greutatea totală a ușii este peste 25 kg, golul de ușă se poate 

realiza din profile UA cu grosimea de 2 mm. Racordarea profilului UA la pardoseală 

se face utilizând colțare Rigips și șuruburi M8. 
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5. Regula decalării rosturilor îmbinării plăcilor la buiandrug 

 

Se vor evita îmbinările care să fie situate în plan vertical pe direcția montanților ușii 

deasupra buiandrugului, respectându-se o distanță (decalare) de minim 15 cm față 

de aceste verticale. 

 

6. Regula suprapunerii plăcilor de la o față la alta și de la un strat la altul 

 
Decalarea rosturilor verticale între plăci, de la o față la cealaltă, se face cu distanța 

dintre doi montanți consecutivi (interax 60 cm). 

 

În cazul unei placări duble, decalarea rosturilor orizontale se face cu minim 40 cm 

între plăcile acelu- iași strat și cu minim 20 cm între plăcile celor două straturi. 

 

În cazul triplei placări, decalarea rosturilor orizontale se face cu minim 40 cm între 
plăcile aceluiași strat și cu minim 20 cm între plăcile ultimului strat și cele ale 

straturilor inferioare. 

 

Decalarea rosturilor verticale de la un strat la altul se face cu distanța între două 

profile verticale consecutive. 

 

Înainte de realizarea peretelui trebuie verificat dacă soluția de compartimentare 

aleasă este corelată cu înălțimea maximă a peretelui (care depinde de tipul 

profilelor utilizate, de distanța dintre montanți și de numărul de plăci). 

 

Rosturile de dilatație ale construcției la roșu trebuie preluate și în sistemele 

de gips-carton. Rosturile de dilatație în cazul pereților de compartimentare 

se prevăd din 20 m în 20 m. 

1. Regula alternării completărilor 

 
Se recomandă folosirea unor ștraifuri de panou mai mari de 40 cm. 

Utilizarea profilelor UA pentru fixarea tocului la uși atipice  

 
Fixarea plăcilor din gips-carton se face cu șuruburi autofiletante Rigips®   212, 

cu o distanță între șuruburi de maxim 250 mm. 

 

La o placare triplă, distanțele între șuruburi pot fi 750 mm pentru primul strat, 

500 mm pentru al doilea strat și 250 mm pentru ultimul strat. 

 

Distanța pe verticală între șuruburile ce fixează două plăci alăturate este de 20-30 mm. 
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Primul șurub de fixare a plăcilor de profilul montant se află la o distanță de minim 100 

mm față de plafon, respectiv pardoseală (plăcile NU se fixează prin înșurubare de 

profilele UW). 

2. Fixarea corectă a șuruburilor 

 

Alegerea lungimii șurubului se face după următoarea regulă: grosimea stratului de 

plăci plus 1 cm în cazul structurii din metal sau plus 2 cm în cazul structurii din lemn. 

 

Montarea corectă a șuruburilor autofiletante în placa din gips-carton se face cu 

poziționarea șurubului la fața plăcii (NU adâncit în placă sau ieșit în afară).  

 

Distanțele șurubului față de marginile panoului de gips-carton sunt următoarele: 10 

mm față de mu- chia învelită în carton și 15 mm față de muchia tăiată. 

3. Umplerea și finisarea rosturilor 

 

Ideal: Chit de rosturi + bandă de armare + chit de rosturi + șlefuire + gletuire 

 

 
BENEFICIILE SISTEMELOR DE PEREȚI HABITO® 

1. Fixezi oriunde 

 
Particularitatea  importantă  a  lui  Habito®   este  că  îți  permite  să  fixezi  oriunde  pe 

suprafața peretelui, oricând, obiectele care își găsesc locul acolo. Cu câteva 

șuruburi pentru lemn (holțșurub) pe care le înșurubezi direct în peretele construit cu 

Habito®, ai fixat în câteva minute. Termini treaba repede, fără mizerie, simplu. 

În următoarea perioadă se estimează că locatarii, fie ei proprietari sau chiriași, vor fi 

tot mai implicați în design-ul apartamentelor lor. Astfel, apartamentele vor deveni tot 

mai adaptate dorințelor și stilului de viață al ocupanților. 

 

O direcție importantă a modului în care este abordat design-ul spațiului interior 

presupune fixarea pe perete a decorațiunilor: tablouri, fotografii, ceasuri, galerii 

pentru draperii și perdele sau piatră deco- rativă. Mobilierul și electronicele sunt și 

ele fixate pe perete: polițe, biblioteci, cuiere, toate se regăsesc suspendate pe 

perete, iar echipamentele multimedia devin tot mai plate, fiind gândite a fi așezate 

pe suprafețele pereților. În plus, piesele de mobilier înalte, chiar dacă sunt așezate 

pe podea, trebuie asigurate împotriva răsturnării accidentale prin prinderea de 

perete. 

 

Dacă mai adăugam la asta și dorința locatarilor de a schimba ambientul, de a înnoi 
și de a redecora locuința după 5 sau 10 ani, înțelegem importanța flexibilității fixării 

oriunde pe suprafața peretelui, ușor, fără echipamente și scule complicate. 

Cu Habito® scapi atât de localizarea structurii pe suprafața peretelui, pentru a fixa 
șuruburile în profi- lele metalice, cât și de necesitatea dublării în spatele plăcii cu 

placaj din lemn. 
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Cu o simplă șurubelniță, câteva șuruburi 

pentru lemn (holțșuruburi) 5 x 50 și o citire 

atentă a instrucțiuni- lor de fixare de la 

producătorul obiectului ce trebuie fixat, 

realizați fixarea rapid, fără mizerie și 

deranj. 

 

Un strat de placă la un perete de compartimentare realizat cu Habito®  poate prelua o 

sarcină de 15 kg pe un punct de prindere, la folosirea unui holțșurub de 5 x 30 mm 

(Ø = 5 mm, L tijă = 30 mm). Pentru un perete placat cu strat dublu de plăci, placa 

Habito®  fiind fixată pe structura metalică, se vor utiliza holțșuruburi cu tijă mai lungă, 

respectiv 5 x 50 mm (Ø = 5 mm, L tijă= 50 mm). 

 
 
 

 
2. Fixezi sigur 

 
În  teste,  Habito®  a  arătat  că  rezistă  la  o  forță  de  600  N  de  extragere  a  unui  șurub  fixat  în 

placă. Aceasta echivalează cu greutatea unui corp cu masa de 60 kg. 

Plăcile  Habito®     au  fost   testate  în   vederea   determinării   forței   necesare   pentru 

extragerea unor elemen- te de fixare pe suprafața plăcii, rezultatele demonstrând 

valori surprinzător de mari pentru o placă din categoria gips-carton, indicatoare 

pentru performanțele deosebite ale plăcii. 
 

 
 

 
rezultate teste 

 

 
element de fixare 

 

 
forța de extragere 

 
nr. de straturi Habito®

 

 

 

 
Șurub pentru lemn 

(holțșurub) ø 5 x 50 mm  

 
600 N 

(echivalent 60 Kg) 

 
 
 
 

1 strat  

 

 

Ancoră Molly 

 
1490 N 

(echivalent 149 Kg) 

 

 

 
Șurub pentru lemn 

(holțșurub) ø 5 x 50 mm  

 
1693 N 

(echivalent 169 Kg) 

 

2 straturi 

 

Pentru deplina siguranță a utilizatorilor, deși din test a rezultat o performanță de 60 

kg, Saint-Gobain Rigips recomandă o greutate limită de 15 kg/șurub la fixarea cu 

șuruburi pentru lemn cu diametrul 

5 mm pe un singur strat de placă. Aplicând un factor de siguranță de 1: 4 

acoperitor pentru toate situațiile de zi cu zi, garantăm utilizatorilor prinderi  

solide pe plăcile Habito®. 
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rezultate teste 

 
 

element de fixare 

greutate maximă 

recomandată cu factor 

de siguranță 4 

 
nr. de straturi Habito

®
 

 

 

 
Șurub pentru lemn 

(holțșurub) ø 5 x 30 mm  

 

15 Kg 

 
 
 
 

1 strat  

 

 

Ancoră Molly 

 

38 Kg 

 

 

 
Șurub pentru lemn 

(holțșurub) ø 5 x 50 mm  

 

43 Kg 

 

2 straturi 

 

 

3. Rezistă la șocurile de zi cu zi 

 

Încă  din  faza  de  cercetare,  placa  Habito®  a  fost  gândită  cu  o  rezistență  superioară 

pentru comparti- mentări care să fie rezistente la zgâriere, lovire sau străpungere. De 

două ori mai rezistentă la forfeca- re comparativ cu o placă obișnuită tip A și cu o 

duritate Brinell de 218 N/mm2, placa Habito® ne aduce cu adevărat primul zid din gips- 

carton. 

 

Un alt aspect al siguranței este rezistența mecanică a lucrurilor care ne înconjoară. 

Trăim într-un ritm dinamic, în aglomerații și spații comune în evoluție rapidă, iar 

compartimentările trebuie să fie atât sigure, cât și ușor de întreținut sau reparat. 

 

 
Compartimentările din gips-carton au fost multă vreme percepute ca fiind fragile și 

mai puțin rezis- tente, aceasta datorându-se adeseori alegerii greșite a unor 

sisteme nepotrivite în favoarea costului scăzut sau unor execuții grăbite, fără 

respectarea   întocmai   a   tehnologiei   de   montaj.   Placa   Habito®     este  soluția   ce 

îmbunătățește aceste aspecte, fiind o placă cu multiple valențe: tip D, cu un miez 

dens, de 980 Kg/m3; tip I, cu o suprafață dură, testată la 218 N/mm2 duritate Brinell; 

tip R, cu rezistență ridicată, superioară plăcilor din gips-carton obișnuite tip A. 
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Rezistență la rupere. 

Forță de rupere la 
forfecare (N) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rezistență la înconvoiere. 

Forță de rupere la 
încovoiere (N) 
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Standardul ETAG 003 indică modalitatea de testare a rezistenței la impact a 

compartimentărilor și definește două metode: 

 

1. Impactul unui corp moale, realizat cu un sac de formă sferoconică și cu greutatea de 50 kg, similar 
celui al corpului unei persoane sau al unor obiecte deformabile. 

 
2. Impactul unui corp tare, realizat cu o sferă din oțel cu greutatea de 1 kg, similar celui al unei pietre 
aruncate sau al unui colț de mobilă. 

 

Ca   urmare   a  testelor,   sistemul   de   perete  Habito®    simplu   placat   pe   structura 

UW/CW 75 a obținut clasa II de impact la lovituri corpuri moi și tari, putând fi utilizat 

în zone accesibile pentru persoane cu un grad mediu de conștientizare a 

pericolului și grad mediu de risc de incidență a accidentelor și de utilizare incorectă. 

 
 

4. Fără zgomot 

 

Miezul  densificat  al  plăcii  Habito®,  cu  50%  mai  dens  decât  cel  al  unei  plăci  din 

gips-carton tip A contribuie la creșterea izolării fonice, aceasta crescând cu 3 dB și 

ajungând la 56 dB pentru un perete hibrid, dublu placat cu Habito®  și placa Rigips® 

RB 12,5. 

 

Habito®     a  demonstrat  în  testele  efectuate  că  produce  o  performanță  acustică 

superioară. Comparațiile s-au făcut între pereți realizați cu plăci din gips-carton 

Rigips®  RB 12,5 și pereți cu structură similară în care placa Habito®  a înlocuit placa 

tip A. 
 
 
 
 
 
 
 

Cod Sistem Rigips Descriere Sistem Rw, 
  dB  
 Perete de compartimentare cu placare simplă cu plăci  

3.40.01 Rigips® RB 12,5, structură metalică simplă UW/CW 50  42 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm   

 Perete de compartimentare cu placare simplă cu plăci  

3.40.01 Ha Habito®, structură metalică simplă UW/CW 50 46 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm   

 Perete de compartimentare cu placare simplă cu plăci  

3.40.02 Rigips® RB 12,5, structură metalică simplă UW/CW 75  43 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm   

 Perete de compartimentare cu placare simplă cu plăci  

3.40.02 Ha Habito®, structură metalică simplă UW/CW 75  47 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm   

 Perete de compartimentare cu placare dublă cu plăci   

3.40.05 Rigips® RB 12,5, structură metalică simplă UW/CW 75  53 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm  

 Perete de compartimentare cu placare dublă cu plăci   

3.40.05 Ha Habito®, structură metalică simplă UW/CW 75  56 

 și vată minerală Isover Akusto 50 mm   
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Pentru peretele cu placare simplă a fost obținut un perete realizat în întregime cu 

Habito®   în  timp  ce  pentru  peretele  dublu  placat,  prin  înlocuirea  unuia  dintre  cele 

două straturi de placă din gips-carton tip A, am obținut un perete hibrid cu 

grosimea de 125 mm. Performanța de izolare acustică a noului perete asigură un 

indice de izolare fonică, Rw = 56 dB, cu 3 dB mai mare decât indicele de izolare 

fonică Rw = 53 dB pentru peretele realizat cu placă tip A. 
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Modulul 10 

EFCTUAREA LUCRARILOR DE PLACARE LA PERETI 

CONFORT OPTIM PENTRU FIECARE SPAȚIU: SOLUȚII 

TEHNICE 
 
 
 
 
 

Placare perete masiv la BUCĂTĂRIE 

(unde  există  mobilier suspendat) 

 
Soluția  3.21.00 Ha 

 
Profile: UD 28/CD 60; Bride 

reglabile (30/60/90 mm) 

 

Plăci: 1 strat de placi Habito®
 

 

Vată minerală Isover pentru izolare fonică 

Grosimea placării: aprox 75 mm 1 

Crește nivelul de izolare fonică Rw: + 13 dB 

Rezistență termică (cu grosime vată 90 mm): R = 2.7 m2 (K/w) 

Poate susține: rafturi, corpuri de mobilier de bucătarie etc. 2 
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Perete între LIVING și BUCĂTĂRIE 

Soluția 3.40.01 Ha 

Profile: CW 50 și UW 50 

 

Plăci: 1 strat de plăci Habito® pe fiecare parte 

Grosimea peretelui: 75 mm 

Rezultatul testului la foc: EI 45 

 

Cu vată minerală pentru izolare fonică Rw: 

46 dB Înălțime maximă: 3.1 m 

Poate susține: rafturi, TV, bibliotecă, mobilier suspendat, etc. 
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Perete cu izolare 

fonică pentru 

CORIDOARE 

Soluția 3.40.02 Ha 

 
Profile: CW 75 și UW 75 

 

Plăci:  1 strat  de  plăci  Habito®  pe  fiecare  parte 

Grosimea peretelui: 100 mm 

Rezultatul testului la foc: EI 45 

Izolare fonică Rw: 47 dB 

Înălțime maximă: 3.1 m 

Poate susține: rafturi, cuiere, oglinzi, balustradă etc. 
 

 

Testat pentru rezistență la impact 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 

4 
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Perete cu strat dublu de plăci între 

DORMITOARE 

Soluția 3.40.05 Ha 

 
Profile: CW 75 și UW 75 

 

Plăci: 2 straturi de plăci pe fiecare parte 

(1 x Habito® 12.5 mm + 1 x Rigips® RB 12.5 mm) 

 
 

Grosimea peretelui: 125 mm Rezultatul testului la foc: EI 

60 Izolare fonică Rw: 56 dB Înălțime maximă: 3.1 m 

Poate susține: rafturi, TV, corpuri de iluminat fixate pe pereți, 

galerii pentru perdele etc. 

 

Testat pentru rezistență la impact 
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Tencuială uscată pe structură metalică cu bride reglabile și profile 
UD 28/CD 60 

1 

15 

Greutate 

tencuială 

kg/m2
 

tencuială Înălțime 
nelimitată 

Rezistență 

termică R 2,70 

m2K/W 

 
Rezistență la foc 

Tencuiala uscată nu influențează 

caracteristicile peretelui masiv 

Izolare fonică (îmbunătățirea 

izolării peretelui masiv) Rw până 

la 13 dB 

 
Placare simplă 12,5 mm 

gro- sime gips-carton 

3.21.00 Ha 
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Placare 

 
Montaj 

Plăci gips-carton  Rigips® 

plăci din gips-carton Habito®
 

Șuruburi autofiletante gips-carton Rigips®
 

 
Etanșa 

re 

  

Bandă de etanșare Rigips®
 

 

Structu 

ră 

metalic 
ă 

 
3.1 Șină de ghidaj 

3.2 Montant 
3.3 

 
Rigiprofil®   UD 28 

Rigiprofil®   CD 60 

Bridă reglabilă Rigips® 30/60/90 mm, poziționată la 

interax maxim de 1250 mm, pe înălțimea montantului 

 
Izolație 

  

Vată minerală Isover  

 

Umpler 

e 

rosturi 

 
Execuție 

 
Bandă de armare Rigips® 

Pastă de rosturi Rigips® 

 

Barieră de 

vapori 

 
În caz de necesitate 

(de exemplu Isover Vario KM) 
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Bridă reglabilă 90 mm 

  Date tehnice  
 
 

 

Izolare 

fonică 

 
Îmbunătățirea izolării 

fonice a unui perete 

masiv prin adăugarea 

unei tencuieli uscate cu 

o placă de gips-carton 

Greutatea 

peretelui 

masiv Kg/m2
 

40 

Vată minerală1 - 
mm 

dB 
dB 

12,5 mm tip Habito®   
 

 

 

1 – Vată minerală ISOVER 

2 – Valoare determinată prin calcul 

Rw – Indice de izolare la zgomot aerian, obținut în laborator  

 
 
 
 
 
 
 

 
Rezistență 

termică 

 
Îmbunătățirea izolării 

termice a unui perete 

masiv prin adăugarea 

unei tencuieli uscate cu 

o placă de gips-carton 

12,5 mm tip Habito®
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – ISOVER Forte (λ=0,034 W/m.K) 

100 37 48 

150 41 48 

200 44 49 

250 47 51 

300 49 53 

350 51 54 

400 53 55 

450 54 56 

 

Izolație1 în mm 30 40 60 80 90 

Rezistență termică 
R(m2.K/W) 

     

Bridă reglabilă 30 mm 0,93 — — — — 
 

 

 
 
 

1,09 1,39 1,82 — — 

Bridă reglabilă 60 mm 
1,13

 1,43 2,01 2,55 2,70 
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Consum de 

materiale pe 

m2 

 
Notă: consumul a fost 

calculat pe o suprafață 

de tencuială uscată 

etalon cu dimensiunile 

de 2,5 m x 5 m și nu 

include pierderi. 

 
Placă  gips-carton  Habito® 12,5  mm  ..................................... 1 m2

 

Rigiprofil®  UD 28 mm  ........................................................ 0,8 ml 

Rigiprofil®   CD 60/27-0,6  mm  ............................................ 1,8 ml 

Bridă reglabilă Rigips®   30/60/90 mm  .......................... 2,2 buc 

Șurub cu diblu Rigips® 6x45 mm  ..................................... 4 buc 

Șurub autoperforant Rigips® 421/3,5-9,5 mm ............. 4,8 buc 

Șurub autofiletant Rigips®    HartFix-25 mm  ..................... 13 buc 

Bandă de etanșare Rigips® .................................................................................................................. 1,3 ml 

Bandă de armare Rigips® ..................................................................................................... 0,8 ml 

Pastă de rosturi Rigips®  SUPER................................... 0,25 kg 

Vată  minerală  Isover  ............................................................. 1 m2
 

Barieră de vapori  Isover (opțional)  ....................................... 1 m2
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Pereți de compartimentare neportanți pe structură metalică simplă 
UW/CW 50 

2 

3100 perete Înălțime 
mm 

Rw până la 46 

fonică Izolare 

 
Greutate perete 
cca 27 kg/m2 
(fără izolație) 

 
Grosime perete 75 mm 

Rezistență 

termică R 2,70 

m2K/W 

Placare simplă 

12,5 mm 

grosime 

3.40.01 Ha 
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Placare 

Montaj 

Rezistent la foc 

Plăci gips-carton Habito® 

Șuruburi autofiletante 

gips-carton Rigips®
 

 
Etanșa 

re 

 
Rezistență la foc 

Bandă de etanșare Rigips®
 

Etanșarea se realizează cu materiale de etanșare 

clasa de reacție la foc A1 

 

Structu 

ră 

metalic 
ă 

 

3.1 Șină de ghidaj 

3.2 Montant 

 

 
Profil Rigiprofil® UW 50 - 0,6 mm 

Profil Rigiprofil® CW 50 - 0,6 mm 

 
Izolație 

 

Izolare fonică 

rezistentă la foc 

 
Cu vată minerală Isover 

Fără vată minerală Isover  

 

Umpler 
e 
rosturi 

 
Execuție 

 
Bandă de armare Rigips®

 

Pastă de rosturi Rigips® SUPER 
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  Date tehnice  
 
 

 

Izolare 

acustică 
Placă gips- 

carton tip 

Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

Vată minerală Rw 

 
 
 
 
 

12,5 75 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

Rw – Indice de izolare la zgomot aerian, obținut în laborator  

501 46 

 
 
 
 
 

 

Rezistență la 
foc 

Placă gips- 
carton 

  Izolație Rezistență 

tip Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

 
 

mm 

Densit 
ate 

 
 

kg/m3
 

la foc 

 

12,5  
nu este obligatorie pentru protecția la foc EI 45 

 
 

 

12,5 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

501 13 EI 45 

 
 
 
 
 
 
 

 

Înălțime 
maximă 

Placă gips- 
carton 

Rigipr 
ofil® 

Inter 
ax 

  Înălțime maximă 
admisă 

tip  Habito® montanți Domen 
iul I 

Domeniul II 

 
 

  
Domeniul   I  -  pereți  în  încăperi  obișnuite 

Domeniul  II - pereți în încăperi  aglomerate 

mm mm mm mm mm 

12,5 CW/UV 50 600 3100 3100 
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Consum de 

materiale pe 

m2 

 
Notă: Consumul a fost 

calculat pe o  suprafață 

de perete etalon cu 

dimensiunile 2,5 m x 5 m 

și nu include pierderi. 

Placă Habito® 12,5 mm .......................................................... 2m2
 

Rigiprofil®  UW 50-0,6 mm  ............................................... 0,8 ml 

Rigiprofil®  CW 50-0,6 mm  .................................................. 2 ml 

Bandă etanșare  Rigips®  .................................................................................................................................. 1,3 ml 

Șurub autofiletant Rigips® HartFix-25 mm  ................... 26 buc 

Șurub cu diblu Rigips®   6x45 mm  .................................... 1,6 buc 

Bandă de armare Rigips®  .........................................................................................................................1,6 ml 

Pastă de rosturi Rigips®  SUPER.....................................0,6  kg 

Vată  minerală  Isover  .............................................................. 1 m2
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Pereți de compartimentare neportanți pe structură metalică simplă 
UW/CW 75 

3 

3100 perete Înălțime 
mm 

Rw până la 47 

fonică Izolare 

 
Greutate perete 
cca 27 kg/m2 
(fără izolație) 

 
Grosime perete 100 mm 

 
Rezistență la foc EI 45 

 
Placare simplă 

12,5 mm 

3.40.02 Ha 
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Placare 

Montaj 

Rezistent la foc 

Plăci gips-carton Habito® 

Șuruburi autofiletante 

gips-carton Rigips®
 

 
Etanșa 

re 

 
Rezistență la foc 

Bandă de etanșare Rigips®
 

Etanșarea se realizează cu materiale de etanșare 

clasa de reacție la foc A1 

 

Structu 

ră 

metalic 
ă 

 

3.1 Șină de ghidaj 

3.2 Montant 

 

 
Rigiprofil®  UW 50 -  0,6 mm 

Rigiprofil®  CW 50 - 0,6  mm 

 
Izolație 

 

Izolare fonică 

rezistentă la foc 

 
Cu vată minerală Isover 

Fără vată minerală Isover  

 

Umpler 
e 
rosturi 

 
Execuție 

 
Bandă de armare Rigips®

 

Pastă de rosturi Rigips® SUPER 
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  Date tehnice  
 
 

 

Izolare 

fonică 
Placă gips- 

carton tip 

Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

Vată minerală Rw 

 
 
 
 
 

12,5 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

100 751 47 

Rw – Indice de izolare la zgomot aerian, obținut în laborator  

 
 
 
 
 

 

Rezistența la 
foc 

Placă gips- 
carton 

  Izolație Rezistență 

tip Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

 
 

mm 

Densit 
ate 

 
 

kg/m3
 

la foc 

 

12,5  
nu este obligatorie pentru protecția la foc EI 45 

 
 

 

12,5 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

751 13 EI 45 

 
 
 
 
 
 
 

 

Înălțime 
maximă 

Placă gips- 
carton 

Rigipr 
ofil® 

Inter 
ax 

  Înălțime maximă 
admisă 

tip  Habito® montanți Domen 
iul I 

Domeniul II 

 
 

  
Domeniul   I  -  pereți  în  încăperi  obișnuite 

Domeniul  II - pereți în încăperi  aglomerate 

 
mm mm mm mm mm 

 

 12,5 CW/UV 50 600 3100 3100  
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Consum de 

materiale pe 

m2 

 
Notă: Consumul a fost 

calculat pe o  suprafață 

de perete etalon cu 

dimensiunile 2,5 m x 5 m 

și nu include pierderi. 

Placă Habito® 12,5 mm ..................................................... 2 m2
 

Rigiprofil®  UW 50-0,6 mm  ............................................... 0,8 ml 

Rigiprofil®  CW 50-0,6 mm  .................................................. 2 ml 

Bandă etanșare  Rigips®  .................................................................................................................................. 1,3 ml 

Șurub autofiletant Rigips® HartFix-25 mm  ................... 26 buc 

Șurub cu diblu Rigips®   6x45 mm  .................................... 1,6 buc 

Bandă de armare Rigips®  .........................................................................................................................1,6 ml 

Pastă de rosturi Rigips®  SUPER.....................................0,6  kg 

Vată  minerală  Isover  .............................................................. 1 m2
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  3.40.05 Ha+Rb Pereți de compartimentare neportanți pe structură metalică simplă 
UW/CW 75 

4 

3100 perete Înălțime 
mm 

Rw până la 56 

fonică Izolare 

dublă 

mm 

Placare 

2x12,5 

 
Greutate perete 
cca 47 kg/m2 
(fără izolație) 

 
Grosime perete 125 mm 

 
Rezistență la foc EI 60 
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Placare 

Montaj 

Rezistent la foc 

1.1 Plăci gips-carton Rigips® RB, RBI 

1.2 Plăci gips-carton Habito®
 

Șuruburi autofiletante gips-carton Rigips® 

 
Etanșa 

re 

 
Rezistență la foc 

Bandă de etanșare Rigips® 

Etanșarea se realizează cu materiale de etanșare 

clasa de reacție la foc A1 

 

Structu 

ră 

metalic 
ă 

 

3.1 Șină de ghidaj 

3.2 Montant 

 

 
Rigiprofil®  UW 75 -  0,6 mm 

Rigiprofil®  CW 75 - 0,6 mm 

 
Izolație 

 

Izolare fonică 

rezistentă la foc 

 
Cu vată minerală Isover 

Fără vată minerală Isover  

 

Umpler 
e 
rosturi 

 
Execuție 

 
Bandă de armare Rigips®

 

Pastă de rosturi Rigips® SUPER 
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  Date tehnice  
 
 

 

Izolare 

fonică 
Placă gips- 

carton tip 

Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

Vată minerală Rw 

 
 
 
 
 

2x12,5 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

125 751 56 

Rw – Indice de izolare la zgomot aerian, obținut în laborator 

 
 
 
 
 

 

Rezistență la 
foc 

Placă gips- 
carton 

  Izolație Rezistența 

tip Habito®
 

 
 

mm 

Grosime 
perete 

 
 

mm 

Densit 
ate 

 
 

kg/m3
 

la foc 

 

2x12,5  
nu este obligatorie pentru protecția la foc EI 60 

 
 

 

2x12,5 

1 – Vată minerală ISOVER Akusto 

751 13 EI 60 

 
 
 
 
 
 
 

 

Înălțime 
maximă 

Placă gips- 
carton 

Rigipr 
ofil® 

Inter 
ax 

  Înălțime maximă 
admisă 

tip  Habito® montanți Domen 
iul I 

Domeniul II 

 
 

  
Domeniul   I  -  pereți  în  încăperi  obisnuite 

Domeniul  II - pereți în încăperi  aglomerate 

mm mm mm mm mm 

2x12,5 CW/UV 75 600 3100 3100 
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Consum de 

materiale pe 

m2 

 
Notă: Consumul a fost 

calculat pe o  suprafață 

de perete etalon cu 

dimensiunile 2,5 m x 5 m 

și nu include pierderi. 

Placă Rigips®  RB/RBI 12,5 mm ........................................ 2 m2
 

Placă Habito® 12,5 mm ..................................................... 2 m2
 

Rigiprofil®  UW 75-0,6 mm  ............................................... 0,8 ml 

Rigiprofil®  CW 75-0,6 mm  .................................................. 2 ml 

Bandă etanșare  Rigips®  ................................................................................................................................. 1,3 ml 

Șurub autofiletant Rigips®    HartFix-25 mm  ..................... 13 buc 

Șurub autofiletant Rigips® 212/3,5-35 mm  ................... 26 buc 

Șurub cu diblu Rigips®   6x45 mm  .................................... 1,6 buc 

Bandă de armare Rigips®  ........................................................................................................................ 1,6 ml 

Pastă de rosturi Rigips®  SUPER...................................0,98  kg 

Pastă de finisare Rigips® RIFIN ....................................0,5 kg 

Vată  minerală  Isover  ............................................................. 1 m2
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O atenție aparte în proiectare trebuie acordată realizării detaliilor de racordare la 

elementele con- structive ale clădirii și a celor de intersecție a compartimentărilor. 

Pentru obținerea unei performanțe maxime a compartimentărilor, proiectantul trebuie 

sa prevadă aceste detalii în proiect pentru a ghida execuția în șantier. 

 
 
 

PLACARE - DETALIU: RACORD LA PLAFON 

 
 

 
1.1 Plăci   gips-carton   Rigips®     sau   plăci   speciale 
Rigips®

 

2.1 Șuruburi autofiletante Rigips®
 

2.2 Șurub cu diblu Rigips®
 

2.3 Șurub autoperforant Rigips®
 

3.1 Rigiprofil® UD 28, gofrat 

3.2 Rigiprofil® CD 60/27-06, gofrat 

3.3 Bridă reglabila Rigips® 30/60/90 

3.4 Bandă etanșare Rigips®
 

4.1 Izolație vată minerală ISOVER 

5.1 Chit de rosturi Rigips®SUPER 

5.2 Bandă de armare Rigips®
 

6.1 Strat barieră de vapori ISOVER Vario K 

PLACARE - DETALIU: RACORD LA PARDOSEALĂ 

 

ci speciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLACARE - DETALIU: RACORD LA PLAFON FALS CU STRUCTURA ÎN PLANURI DIFERITE 

 
 

 
1.1     Plăci  din  gips-carton  Rigips®  tip  RB/RBI, 

RF/RFI, Rigips®  Fonic sau plăci speciale 

tip Glasroc F (Ridurit), 20 mm 

2.1 Șurub autofiletant Rigips® sau Ridurit 

2.2 Diblu metalic Rigips®
 

3.1 Rigiprofil® CD 60/27-06, gofrat (profil principal) 

3.2 Rigiprofil® CD 60/27-06, gofrat (profil secundar) 

3.3 Piesă de încrucișare Rigips®
 

3.4 Sistem suspendare Rigips® Nonius 

3.5 Rigiprofil® UD 28, gofrat 

4.1 Chit de rosturi Rigips® SUPER 

4.2 Bandă de armare Rigips®
 

5.1 

5.2 

3.4 

3.1 

1.1 
3.2 

2.3 
3.3 

2.2 

2.1 

6.1 

4.1 

2.2 

250 

3.5  2.1 3.3 
3.4 

3.1 

4.1 4.2 2.1  3.2 1.1 

150 

5.1 

4.1 

2.1 

1.1 

 
2.2 

 

3.3 
2.3 

 
 

3.2 

 1.1 
Rigi 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 
3.3 

Plăci   gips-carton   Rigips®     sau   plă 
ps®

 

Șuruburi autofiletante Rigips®
 

Șurub cu diblu Rigips® 

Șurub autoperforant Rigips® 

Rigiprofil® UD 28, gofrat 

Rigiprofil® CD 60/27-06, gofrat 
Brida reglabila Rigips® 30/60/90 

3.1 
3.4

  3.4 Bandă etanșare Rigips®
 

  4.1 Izolație vată minerala ISOVER 
  5.1 Strat barieră de vapori ISOVER Vario KM 

 



PLACARE - DETALIU: RACORD LA PLAFON 

 
 

 
1.1 Placă din gips-carton 

Rigips® tip      RF/RFI, 
RB/RBI,   Rigips®    Fonic, 
placa  specială 
Aquaroc,   Rigidur   H, 
d 12,5mm 

2.1 Șuruburi autofiletante 
Rigips® / șurub Aquaroc 

/ șurub Rigidur 

3.1 Rigiprofil®  UW 50-06, gofrat 

3.2 Rigiprofil®  CW 50-06, gofrat 

3.3 Bandă etanșare Rigips®
 

4.1 Izolație vată minerala ISOVER 

5.1 Chit de rosturi Rigips® SUPER 

5.2 Bandă de armare Rigips®
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5.1 

5.2 

3.4 

3.1 

1.1 
3.2 

2.3 
3.3 

2.2 

2.1 

6.1 

4.1 



 
 
 

Modulul 11 

 
EFECTUAREA LUCRARILOR DE PLACARE LA TAVANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Succesiunea operaţiilor 
la montarea plafonului 
fals Rigips suspendat 
pe structura metalică 
de susţinere a 
plafonului 
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1 2 

3 



Capitol 5 – Plafoane false 

Structura de susţinere a plafonului este pe două nivele. Stratul superior este 
format din profile de susţinere CD, fixate de plafonul de susţinere cu ajutorul 
pieselor de suspendare şi a tijelor cu ochi. Profilele inferioare CD se numesc de 
montaj şi de ele se fixează plăcile. 

1. 
Se marchează pe perete poziţia plafonului fals. Trebuie să ţinem seama că se 
marchează nivelul construcţiei, de aceea nu trebuie să uităm de grosimea placării. 

2. 
Cu sfoara de trasare sau de ex. cu ajutorul unui profil se marchează linia de contur 
a plafonului. 

3. 
Se fixează profilele UD pe conturul încăperii, aplicând pe ele, înainte de aşezare, 
banda de etanşare Rigips. Se fixează profilele UD în zidărie cu ajutorul diblurilor din 
plastic, eventual cu alte mijloace de fixare adecvate pentru tipul suportului. Distanţa 
dintre dibluri este maxim 800 mm. Distanţa primei piese de fixare faţă de colţul 
încăperii este maxim 200 mm. 

4 
Se dimensionează poziţia pieselor de susţinere amplasate astfel încât distanţa 
maximă dintre ele, pe direcţia profilelor de susţinere, să fie de maxim 900 mm, iar 
pe direcţia verticală să fie de maxim 1000 mm, astfel se formează 

reţeaua” de piese de suspendare de 0,9 x 1 m. Distanţa dintre profilul de 
susţinere CD marginal faţă de perete este maxim 1 000 mm, iar distanţa dintre 
piesa de suspendare marginală faţă de perete pe direcţia opusă (perpendiculară) 
este maxim 900 mm. 

Se fixează tija cu ochi de plafon cu ajutorul unui diblu din oţel DN6 pentru plafon 
de beton, ori cu un şurub pentru lemn pentru elemente de lemn ale plafoanelor şi 
aceasta în partea laterală a grinzii, când şurubul pentru lemn este solicitat la 
forfecare. Nu este 

admisă folosirea diblurilor din plastic la ancorarea plafoanelor de plafoane de 
susţinere. În cazul altor plafoane, este necesară asigurarea4ancorării pieselor de 
suspendare cu alte 

mijloace de ancorare adecvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În cazul în care dorim să îmbunătăţim 
calităţile termice ale plafonului Se 
introduce în plafonul  fals  vata 
minerală. Se introduce vata minerală 
(de ex. ISOVER Twin) pe toată 
suprafaţa, cu excepţia rosturilor. Prin 
introducerea vatei minerale îmbunătăţim 
de asemenea şi proprietăţile fonice ale 
plafonului. 
Dacă plafonul fals are funcţia de încălzire 
internă a clădirii, se recomandă aplicarea pe 
toată suprafaţa lui a barierei de vapori, fără 
rosturi. Se fixează această protecţie  de 
partea inferioară a profilelor de  montaj  CD 
cu ajutorul punctelor din bandă de etanşare. 
Necesitatea introducerii barierei de vapori 
depinde de condiţiile concrete ale fiecărei 
aplicaţii şi poate fi evaluată doar pe baza 
calculului tehnico-termic. 

 

 

 
 

SUGESTI 
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CU RIGIPS REUŞIM ŞI SINGURI 39 

 
10 
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Capacitatea de susţinere a pieselor de suspendare 

trebuie să fie de minim 120 kg. 
 
 

 

5. 
Se introduc piesele de 
suspendare CD pe tijele de 
suspendare. Pentru 
introducerea tijei este necesară 
apăsarea uşoară a arcului 
piesei de suspendare. 

6. 
Se aşează profilele de racordare 
UD pe profilele de susţinere CD şi 
apoi se închid piesele de 
susţinere cu arcuri în profilele 
CD. Profilele CD se pot regla cu 
ajutorul elementelor de racordare 
pentru profile CD. Se alternează 
îmbinările alăturate ale profilelor 
CD la interval de minim o lăţime 
de placă (minim 1200 mm). 
Aceasta este valabil şi pentru 
montarea inferioară a profilelor 
CD. 

7. 
Se introduc profilele de montaj 
CD în profilele periferice UD 
iar cu ajutorul pieselor de 
racordare CD acestea se 
fixează de profilele de 
susţinere CD. Distanţa 
maximă dintre profilele de 
montaj este 500 mm. 

8. 
Înainte de fixarea plăcilor din 
gips-carton se ajustează 

6 

5 

8 

7 
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9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

poziţia orizontală a structurii 
de profile CD aşezate. 

 

Se fixează plăcile din gips-carton 
Rigips cu grosimea 12,5 mm pe 
profilele de montaj CD şi 
periferice UD cu ajutorul 
şuruburilor autofiletante tip 212 
la 170 mm. Plăcile se orientează 
întotdeauna cu lungimea lor 
perpendicular pe profilele de 
montaj. Contactul muchiilor 
transversale ale plăcilor trebuie 
să fie aşezat pe profilul de 
montaj CD. Rosturile 
transversale ale plăcilor 
învecinate trebuie decalate cu 
minim un profil de montaj, ca să 
nu ducă la formarea rosturilor în 
cruce. 

 
Se chituiesc capetele 
şuruburilor şi rosturile dintre 
plăcile din gips- carton. 
Pentru detalii, vezi capitolul 1 
– Gama de produse Rigips şi 
aplicaţiile acestora, pag. 12- 
14. 

9 
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Modul 12 

 

 

FINISAREA ROSTURILOR 

 
Pentru fixarea plăcilor din gips-carton de structura metalică se folosesc şuruburile 
autofiletante. 

 

Pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe o structură de profile metalice 

(de ex. Profile CD sau CW), adâncimea de prindere a şurubului prin profilul metalic 
trebuie să fie de minim 10mm. 
Pentru placările simple cu plăci de gips-carton cu grosimea de 12,5mm, respectiv 
9,5mm, se folosesc 

şuruburi autofiletante cu lungimea de 25mm. 
 

Pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe o structură de profile de lemn, 
adâncimea de prindere a şurubului prin lemn trebuie să fie de 2cm. Pentru placările 
simple cu plăci din 
gips-carton cu grosimea de 12.5mm, respectiv 9,5mm se folosesc şuruburi 
autofiletante de 35mm. 

 
Sugestie: Se fixează capul de şurubelniţă în şurubelniţa electrică. Capul de 
şurubelniţă poate avea un limitator mobil sau un limitator fix. Prin folosirea acestor 
capete de şurubelniţă 
se obţine adâncimea corectă de înşurubare a capului şuruburilor în plăcile din gips- 

carton. 
 

Însurubarea corectă a capului şurubului: 

Distanţa minimă a şuruburilor faţă de muchia plăcii 
Muchia longitudinală originalaă (învelită în hârtie) ... 10mm 

Muchia tăiată .......................................................... 15mm 

 
 

Distanţa maximă între şuruburi: 

 
Placarea elementelor oblice şi a plafoanelor false..170mm 

Placarea suprafaţelor verticale ...............................250mm 
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Procesul de chituire 
 

Se lipeşte banda de armare autoadezivă pe placa uscată şi se acoperă cu pastă de 
ipsos sau banda de armare de hârtie sau fibră de sticlă se aşează numai pe stratul 
proaspăt de chit şi se presează uşor cu şpaclul. 

 
După uscarea stratului de chit de umplere, se aplică stratul de stratul de nivelare, care 
apoi este întins cu muchia şpaclului pe toată lăţimea până se obţine un strat uniform, 
fără denivelări. 

 

Finisarea finală se poate upport fie cu ajutorul unui chit de rosturi (sub formă de 
pulbere) 
sau cu ajutorul chitului sub formă de pastă ProMix Mega, care este indicat în special 

pentru stratul final. 
 

După uscare, se şlefuieşte chitul şi suprafaţa chituită cu o pânză abrazivă fixată pe un 
upport manual. În timpul şlefuirii trebuie să fim atenţi să nu deteriorăm banda de 

armare şi nici suprafaţa plăcii din gips-carton. 
 

Chituirea colţurilor interioare. 

Colţurile interioare (concave) apar în zona de contact a plăcilor din gips-carton sau între 

placare şi construcţia de care este prinsă. Pentru chituirea colţurilor interioare există 
două posibilăţi principale: 

 
a) Montarea uscată 

Plăcile se fixează una lângă alta lăsând între ele un spaţiu de 0-2mm. După fixare, 
rosturile 
apărute se chituiesc doar cu un chit flexibil, permanent elastic. 

 
b) Imbinarea chituită 

La colţurile interioare, plăcile se fixează lăsând între ele o distanţă de 5-10mm. Pe 
marginea 
plăcii alăturate se aplică o fâşie de chitde rosturi. Apoi se umple cu chit rostul din zona 
colţurilor. Imediat după 
netezirea chitului aplicat se introduce la capătul rostului o bandă de armare cu fibră de 
sticlă şi se chituieşte 
din nou. După şlefuire, se realizează chituirea de finisare. 

 

Chituirea colţurilor exterioare 

Colţurile exterioare (convexe) sunt cele ale pereţilor de compartimentare, ale tocurilor 
de ferestre 
etc. Pe care le întârim cu profile pentru protecţia colţurilor 25x25mm. Profilul de colţ se 
introduce în stratul chitului 
de rosturi, apoi se uniformizează şi se nivelează chitul presat. 
După uscarea primului strat de chitr al colţului se aplică gletul, care apoi este întins 
pe toată lăţimea suprafeţei. 
Profilul pentru protecţia colţurilor poate fi, de asemenea, fixat prin metoda „uscată”, 
folosind bride 
de oţel, după care se aplică chituirea finală. 
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Folosirea benzii de protecţie cu PVC 

Banda de colţ cu PVC se poate folosi la chituirea colţurilor interioare, precum şi la 
armarea colţurilor 
exterioare. Folosind acest tip de bandă obţinem o îmbinare cu rezistenţă ridicată la 
şocuri. 
Se aplică chit de rosturi pe ambele părţi ale colţului 
Banda de colţ cu PVC se aplică pe colţ în unghiul dorit. Pentru fixarea benzii pe chitul 
aplicat anterior 
se poate folosi gletiera sau şpaclul. 
Chituirea de finisare cu ajutorul benzii de colţ cu PVC se realizează întinzând chitul pe 
ambele feţe pe o 
lăţime de cca 15cm. Al doilea strat de acoperire se întinde mai mult decât cel de bază. 
De regulă, este suficient să aplicăm 
două straturi de chituire. După uscarea perfectă a chitului, se şlefuieşte cu grijă 
suprafaţa. 
Putem folosi banda de colţ cu PVC şi pentru armarea colţurilor exterioare. Procedăm la 
fel ca la 
colţurile interioare. Introducem banda în stratul de chit cu lamelele de PVC dedesupt. 
Niivelăm banda şi presăm 
presăm surplusul de chit de sub bandă. Banda aplicată este apoi chiuită şi şlefuită. 
Pentru aplicarea şi chituirea benzii de colţ cu PVC, se folosesc chiturile de 
rosturi şi eventual chitul pastă. 

 
Sugestie: Benzile de colţ cu PVC pot fi folosite pentru alte unghiuri decât cele drepte. 
Această bandă este indicată nu numai pentru suprafeţele verticale ci şi numai cele 
oblice. Avantajul benzilor 

comparativ cu colţarele din aluminiu constă în faptul că pot fi transportate cu uşurinţă – 
chiar şi în 

buzunar, şi sunt mai puţin costisitoare. 
 

Greseli intalnite la finisarea rosturilor dintre placile de gips 

carton si evitarea acestora: 

Pregătirea necorespunzătoare a suprafeței 
Soluție: Plăcile cu margini șanfrenate din fabrică trebuie șterse de praf cu atenție. Să nu rămână praf 

deloc. Iar la marginile tăiate trebuie sa le umeziți cu apă. 
 

Utilizarea pastei de îmbinare necorespunzătoare 
Soluție: Pentru a evita riscul utilizării de materiale neadecvate trebuie să folosiți pasta de îmbinare care 
face parte din sistemul complet de gips -carton. Nu contează dacă folosesti bandă armată cu oțel sau 
simplă. La ambele trebuie folosite produsele din sistemul NIDA: NIDA Profesional sau NIDA Profesional 
Fresh. Si nu uita că trebuie să fie respectate regulile de amestecare și aplicare a maselor, care sunt 
înscrise pe saci. Nu toate produsele au aceleași caracteristici, deci e bine să le citești din nou. 

 

Alegerea greșită a benzii armate 
Soluție: Pentru chituirea placilor din gips-carton este bine să folosești banda de îmbinare din hârtie sau 
din fibră de sticlă (pâslă din fibră de sticlă). Banda din fibra de sticlă se foloseste la sistemele din zone 
umede (băi, bucătării etc.). Banda din hârtie asigură cea mai bună rezistență a îmbinării, dar utilizarea ei 
implică un pic mai multă muncă: trebuie să fie umezită înainte de aplicare. După un pic de practică cu ea, 
e la fel de simplu. Dar rezultatele sunt mai bune decât cu banda autoadezivă. Și apar mai puține crăpături 
în timp. 

http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/finisare-gips-carton/ipsos-de-imbinare-nida-profesional
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/finisare-gips-carton/ipsos-de-imbinare-nida-profesional-fresh
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/finisare-gips-carton/ipsos-de-imbinare-nida-profesional-fresh
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/accesorii-gips-carton/banda-de-imbinare-din-hartie-microforata
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/accesorii-gips-carton/banda-de-imbinare-din-fibra-de-sticla
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/accesorii-gips-carton/banda-de-imbinare-autoadeziva
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Temperatură prea scăzută sau prea ridicată în încăpere 
 

Soluție: Temperatura minimă la care se poate începe chituirea îmbinarilor plăcilor este de +10 grade C. 

Temperatura trebuie să rămînă constantă și nu poate să aibă variații semnificative până când pasta de 

îmbinare nu s-a uscat complet. Pe perioada de iarna se recomandă finisarea îmbinărilor în clădiri unde 

sistemul de încălzire este pus în funcție. 

 

Umiditate prea scăzută sau prea ridicată în aer 
 

Soluție: Finisarea rosturilor trebuie realizată după terminarea altor lucrări umede 

(tencuieli, șapă, etc.). Schimbările rapide în umiditatea încăperii în timpul uscării pastei 
de îmbinare sunt una din cele mai des întâlnite cauze în apariția fisurilor. 

 

Graba cand aplici pasta de îmbinare 
 

Soluție: Cu ajutorul gletierei din oțel trebuie să umpli cu grijă îmbinarea dintre plăci, cu 

pastă de îmbinare. Pasta trebuie aplicată la îmbinare cu mișcări transversale ale 
gletierei astfel încât să eviți formarea spațiilor goale sub stratul subțire de gips. Fiecare 
strat succesiv poate fi aplicat după închegarea celui anterior. Informațiile furnizate pe 
ambalajul pastei de îmbinare trebuie respectate cu strictețe. Atât pentru preparare cât și 
pentru aplicarea ipsosului de îmbinare. 

 

Alegerea greșită a tipului de finisare 
 

Soluție: În general ”finisajul standard” este suficient. Adică finisarea numai a îmbinărilor 

longitudinale și transversale dintre plăcile de gips-carton. Cu toate acestea, în cazul în 
care partea plană a plăcii de gips-carton este paralelă cu sursa de lumină astfel de 
finisare poate fi ineficientă. De exemplu, peretele perpendicular pe fațade de sticlă sau 
pe fereastra de la balcon, peretele pe care vor fi fixate aplice cu lumina direcționată în 
sus sau jos etc. . Lumina „care alunecă” pe suprafața finisată face vizibilă orice 
iregularitate care în condiții de iluminare standard nu s-ar vedea. Astfel de locuri pe 
perete sau plafon trebuie localizate înainte de începerea lucrului și în jurul lor trebuie 
finisată întreaga suprafață a plăcii din gips-carton. 

 

Lipsa rostului de dilatare în elementele construcției 
 

Soluție: La fiecare 15 m trebuie lăsat un rost de dilatare între plăcile de gips-carton, din 

care este construit peretele despărțitor cât și plafonul suspendat (tavanul fals). În 
clădirile din construite din prefabricate rostul de dilatare trebuie să existe la fiecare 10 
m. 

 

Depozitarea necorespunzătoare a plăcilor din gips-carton 
 

Soluție: Finisarea plăcilor de gips-carton umede este o cauză frecventă a apariției 

fisurilor în îmbinări și a altor probleme ce apar în construcțiile din gips-carton. Pentru 
evitarea acestora este necesară depozitarea plăcilor din gips-carton în interior, în 
special în perioada toamnă-iarnă. Apoi, când se dorește montarea lor trebuie să stea 
într-un spatiu corespunzator timp de minimum 48 ore înainte de montaj. Placile din gips- 
carton trebuie să fie dispuse orizontal pe paleți sau pe suporți de lemn așezați la o 
distanță de maxim 35 cm. 
 
 
 
 

http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/tencuieli-gleturi-si-ipsosuri/
http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/finisare-gips-carton/


112  

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

 

1. Sisteme de montaj pereti din gips-carton tip Habito  www.saintglobain.com 

2. Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca. 

3. HG. 1425/2006 Norme de aplicare a legii 319/2006 

4. Ghid de montaj tip HABITO – www.habitowall.com 

5. Revista Constructiilor www.revistaconstructiilor.eu 

6. Brosura 2017 placa Habito rezistenta la atarnare mobilier si izolatoare – 

sgcp_rigips_placa_gips-carton_Habito_brosura. 

 

 

http://www.saintglobain.com/
http://www.habitowall.com/
http://www.revistaconstructiilor.eu/

	CUPRINS
	Modulul 1
	Conceptul de echipă şi munca în echipă Definiţii ale conceptului de echipă
	Caracteristicile unei echipe performante:
	Asupra caror factori trebuie sa ne concentram pentru a avea succes:
	Modelul unei echipe
	Echipa de succes
	Caracteristici :
	Construirea unei echipe
	Scopul principal este Echilibrul:
	Puncte cheie pentru construirea unei echipe :
	• Contactul fizic
	• Cooperarea
	• Activitatile in grup
	Cum dezvolti lucrul in echipa?
	 Solicita feedback permanent
	 Evalueaza-te
	Cum sa delegi:
	Obtine increderea si respectul celorlalti
	Interesele individuale si ego-ul
	Fa compromisuri si sacrifica-te pentru binele echipei
	Exemplul personal
	Munca în echipă
	Diferenţa dintre grupuri şi echipe
	Echipa – ca structură socioprofesională – se caracterizează prin:
	Echipele:
	Etapele dezvoltării echipei
	1. Formarea
	2. Etapa de agitaţie
	3. Normarea
	4. Etapa de funcţionare
	5. Întreruperea activităţii
	Implicaţiile statutului de membru al grupului
	Apartenenţa la echipă
	Claritatea sarcinii
	Implicarea membrilor echipei
	Echipa eficientă – caracteristicile membrilor :
	Indicaţii cu privire la înfiinţarea unei echipe eficiente:
	Avantajele muncii în echipă
	Alte avantaje ale lucrului în echipă:
	Dezavantajele muncii în echipă

	Modulul 2
	Autocunoasterea
	Autocunoasterea:
	Aptitudinile
	Interesele si sistemul de valori
	PLANIFICAREA ACTIVITATILOR
	Jurnal de activitate

	DEFINIREA CONCEPTULUI DE PROCES DE PRODUCŢIE SI DE PLANIFICARE A ACTIVITATII

	Modulul 3
	Forme de comunicare Comunicarea organizationala
	1. Reţelele de comunicare în organizaţie
	2. Modalităţi de comunicare organizaţională
	Comunicarea organizată, informarea şi comunicarea organizaţională
	Comunicarea în contextul schimbării organizaţionale
	comunicarea organizată.
	a) Comunicarea formală
	b) Comunicarea informală
	MIJLOACE DE COMUNICARE
	Surse de informatii. Analiza informatiilor
	Alegerea suporturilor de comunicare
	Comunicarea la locul de munca. Adaptarea la situatii neprevazute
	Comunicarea orala
	Vorbirea
	Ascultarea
	Reclamatii din partea clientilor

	Solutionarea nemultumirilor sau reclamatiilor clientului
	Definirea rolurilor specifice ale muncii
	COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
	Comportamentul profesional
	Comportamentul individual reprezintă baza în care, în timp, prin însuşirea şi respectarea normelor şi regulilor specifice activităţii, generează comportamentul profesional.



	MODULUL 4
	A = (2m x 3m) / 2 = 3 mp
	Norme generale de protectia muncii:
	Accidentele de munca;
	Elementele accidentului de munca sunt:
	Pregatirea si instruirea personalului:
	A. Acordarea măsurilor de prim ajutor:
	B. Triajul răniţilor este urmatorul:
	C. Infăşarea rănilor capului;
	D. Infaşarea trunchiului:
	E. Infăşarea membrelor:
	F. Primul ajutor în hemoragii:
	G. Oprirea hemoragiilor mari ale membrelor:
	H. Primul ajutor în fracturi:
	I. Primul ajutor în arsuri:
	J. Primul ajutor în caz de electrocutare:
	J.1. Respiraţia artificială ;
	J.2. Masajul cardiac;
	K. Imbolnavirile profesionale:
	Fixarea greutăților direct de placă
	Rezistență ridicată la șocuri mecanice
	Rezistență la efracție
	Ușor de prelucrat
	Rapiditate în execuție
	Izolare fonică
	Eco-durabilitate
	Simplu de finisat
	Rezistență la foc
	DE CE HABITO® ESTE DIFERITĂ DE ALTE TIPURI DE PLĂCI?
	Șuruburile recomandate pentru montajul plăcilor
	Finisarea rosturilor
	Rigips® VARIO – chit de rosturi
	Modulul 7
	Diagnosticul calitatii
	Stabilirea obiectivelor, actiunilor, resurselor si termenelor
	Management prin obiective
	Calendarele de termene

	Modulul 8
	Plăcile din gips- carton se
	Debitarea plăcilor de gips-carton se face de la început pentru toată suprafața necesară construcției peretelui.
	Pentru amestecarea manuală a materialelor pentru chituire rosturi se folosesc șpaclul și găleata din plastic, iar pentru amestecare mecanică se folosește un mixer cu viteză scăzută.
	Perete cu structură simplă:
	4.PANOTAREA PRIMEI FEȚE A PERETELUI
	Panotarea primei fețe se începe cu o lățime întreagă de placă (1200 mm), așezată pe verticală.
	CHITUIREA DE BAZĂ

	Modulul 9
	Rigips® Fonic
	1315
	210 700

	Placă tip  A Habit
	Standardul ETAG 003 indică modalitatea de testare a rezistenței la impact a compartimentărilor și deﬁnește două metode:
	Ca   urmare   a  testelor,   sistemul   de   perete  Habito®    simplu   placat   pe   structura UW/CW 75 a obținut clasa II de impact la lovituri corpuri moi și tari, putând ﬁ utilizat în zone accesibile pentru persoane cu un grad mediu de conștienti...
	Soluția  3.21.00 Ha
	Grosimea placării: aprox 75 mm 1
	Poate susține: rafturi, corpuri de mobilier de bucătarie etc. 2
	Perete cu strat dublu de plăci între DORMITOARE
	Grosimea peretelui: 125 mm Rezultatul testului la foc: EI 60 Izolare fonică Rw: 56 dB Înălțime maximă: 3.1 m
	Greutatea peretelui masiv Kg/m2
	Placă  gips-carton  Habito® 12,5  mm  1 m2
	Pastă de rosturi Rigips®  SUPER................................... 0,25 kg Vată  minerală  Isover  1 m2
	Placă Habito® 12,5 mm  2m2
	Placă Habito® 12,5 mm ..................................................... 2 m2
	Placă Rigips®  RB/RBI 12,5 mm ........................................ 2 m2
	1.1 Plăci   gips-carton   Rigips®     sau   plăci   speciale Rigips®
	4.1 Izolație vată minerală ISOVER
	6.1 Strat barieră de vapori ISOVER Vario K
	ci speciale
	1.1     Plăci  din  gips-carton  Rigips®  tip  RB/RBI, RF/RFI, Rigips®  Fonic sau plăci speciale tip Glasroc F (Ridurit), 20 mm
	1.1 Placă din gips-carton Rigips® tip      RF/RFI, RB/RBI,   Rigips®    Fonic, placa  specială Aquaroc,   Rigidur   H, d 12,5mm
	4.1 Izolație vată minerala ISOVER

	Modulul 11
	Structura de susţinere a plafonului este pe două nivele. Stratul superior este format din profile de susţinere CD, fixate de plafonul de susţinere cu ajutorul pieselor de suspendare şi a tijelor cu ochi. Profilele inferioare CD se numesc de montaj şi ...
	Pentru fixarea plăcilor din gips-carton pe o structură de profile metalice
	Se lipeşte banda de armare autoadezivă pe placa uscată şi se acoperă cu pastă de ipsos sau banda de armare de hârtie sau fibră de sticlă se aşează numai pe stratul proaspăt de chit şi se presează uşor cu şpaclul.

	Alegerea greșită a benzii armate
	Temperatură prea scăzută sau prea ridicată în încăpere
	Umiditate prea scăzută sau prea ridicată în aer
	Soluție: Finisarea rosturilor trebuie realizată după terminarea altor lucrări umede (tencuieli, șapă, etc.). Schimbările rapide în umiditatea încăperii în timpul uscării pastei de îmbinare sunt una din cele mai des întâlnite cauze în apariția fisurilor.



