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“Chiar şi cel mai lung zid începe întotdeauna cu prima cărămidă.”

“Când vreau să construiesc o casă, iau cărămidă după cărămidă, şi o construiesc. Nu iau azi
o cărămidă, mâine sap un pic cu lopata, poimâine mai amestec la ciment şi apoi el se
întăreşte şi uit de el. În fiecare zi, fac ceea ce trebuie făcut, dacă vreau o casă. La fel e cu
orice vis. Cărămidă cu cărămidă, îmi cresc construcţia.” -Pera Novacovici

„Când construim, trebuie să ne gândim că o facem pentru totdeauna.”-John Ruskin



Calificarea profesională: ZIDAR-PIETRA-TENCUITOR



Meseria de zidar are vechi tradiţii, începând de la
ancestralele ziduri de cetate realizate, din zidărie de piatră,
continuând cu cărămida nearsă,cărămidă şi blocuri ceramice arse,
blocuri din bca şi până la elementele de zidărie din beton cu
agregate uşoare.
Meşterii zidari realizează:fundaţii, pereţi, stâlpi, bolţi din zidărie,
coşuri de fum, împrejmuiri, etc. Măiestria cu care lucrează poate
asigura calitatea nu numai pentru lucrările lor, ci şi pentru toate
celelalte lucrări care se realizează ulterior acestora.
De asemenea, zidar-pietrar-tencuitorul pregăteşte suprafeţele
elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în
vederea tencuirii (verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte
suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcţii prin
aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu
caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea
necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului
pentru care această lucrare se realizează.



Activități practice realizate în atelierul de construcții



Activități realizate de elevi în timpul practicii 
curente/comasate desfășurate la operatorii economici



Participarea elevilor de la calificarea Zidar-pietrar-
tencuitor , la realizarea Troiței din incinta Colegiului Tehnic
“Gheorghe Asachi”-Onești





ACTIVITĂȚI ECO



PROIECT MY SMISH
Activ în practică-activ pe piața muncii!

Pregătire practică desfășurată la agenții economici;
Activități desfășurate la Firma de exercițiu



Calificarea:ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

• Deprinderea tuturor cunoștiintelor necesare profesării acestei meserii;

• Lucrul efectiv într-o firmă de construcții și învațarea particularitatilor
meseriei;

• Posibilitatea de a te angaja foarte repede,după terminarea studiilor;

• Obținerea unei diplome de calificare, recunoscută la nivel național și
internațional (necesară pentru a putea profesa această meserie în străinătate);



Cele 3 calități care te transformă instant în candidatul ideal pentru un job de zidar-pietrar-tencuitor
1. Condiția fizică și îndemânarea
Una dintre aceste calități este condiția fizică. Pentru că este o meserie în care ai nevoie de putere și dexteritate, trebuie să
știi că angajatorii vor prefera întotdeauna candidații care au aceste calități, în defavoarea celor care nu le au.
2. Orientarea și viziunea în spațiu și abilitatea de a face rapid calcule și măsurători
Pentru că este o meserie care face parte din domeniul construcțiilor și al amenajărilor, capacitatea de a putea anticipa și 
previzualiza lucrările în care ești implicat este foarte importantă. Pe scurt, matematica îți va fi de folos, atât pentru a putea 
realiza calcule aritmetice simple, cât și pentru a-ți face munca mai ușoară folosindu-te de cunoștințele de geometrie.
3. Abilitățile de organizare
Pe șantier, există întotdeauna un flux destul de bine definit al lucrărilor. Trebuie să știi mereu ce ai de făcut și în ce ordine, 
dar și cât timp îți va lua fiecare etapă a lucrării. În plus, de cele mai multe ori vei lucra într-o echipă, iar împărțirea 
sarcinilor devine astfel o rutină pentru munca de zidar-pietrar-tencuitor.



SUNTEM 
AICI 

PENTRU 
VOI !
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