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1. Profilul: TEHNIC 

2. Domeniul: Construcții, Instalații, lucrări publice 

3. Calificarea:  ZIDAR – PIETRAR – TENCUITOR 

 

 

ZIDAR – PIETRAR – TENCUITOR 

 

4. Informatii despre calificare :  

 executarea zidăriilor simple, zidăriilor din piatră naturală, zidăriilor complexe; 

 executarea lucrărilor de demolare a zidăriei; 

  prepararea mortarelor pentru zidării și tencuieli; 

 executarea tencuielilor simple, tencuielilor decorative, manual sau mecanizat  sau a  

tencuielilor uscate cu panouri din ghips-carton; 

 (opțional) executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit; 

 

5. Avantaje / beneficii ale studierii calificarii 

 efectuarea stagiilor de practică la firmele de construcții cu care școala are 

încheiate  parteneriate  de  colaborare; 

 programul de studiu  asigură o calificare tehnică  si posibilitatea angajării mai 

rapide pe piața muncii , atât în țară cât și în străinătate; 

 posibilitatea  înființării propriei firme sau PFA-uri; 

 posibilitatea  dezvoltării personale ulterioare prin obținerea calificărilor de 

maistru în construcții , laborant în construcții , tehnician devize și măsurători în 

construcții, inginer în construcții sau instalații. 

 

6. Joburi posibile după absolvire 

 angajare pe piaţa muncii ca muncitor calificat,  nivel 3,  la firme de construcţii;  

 angajare ca agent de vânzări în magazinele cu materiale de construcţii  si instalatii 

(PRACTIKER, BAUMAX, DEDEMAN, HORNBACH etc.). 

 

7. Învățământ superior recomandat 

 continuarea studiilor  la liceu ( Tehnician desenator în construcții și 

instalații, ce se pot  finaliza cu diplomă de bacalaureat şi certificat de 

calificare nivel 4);  

 învățământ postliceal  ( Tehnician devize și măsurători în construcții); 

 Școala de maiștri ( Maistru în construcții civile, industriale  și agricole); 

 Facultatea de Construcții, specializările: Construcții Civile, Industriale si 

Agricole;  

Instalații pentru Construcții; Cai Ferate, Drumuri si Poduri. 
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8. Statistica locurilor disponibile /și sau salarizare medie 

 un   zidar – pietrar – tencuitor, cu experiență,  poate obține un salariu motivant. 

 oferta de locuri de muncă este mare, atât ca PFA cât și ca angajat în cadrul unei 

firme,  mai ales că Brașovul se extinde cu noi cartiere de locuințe și se continuă 

reabilitarea termica a clădirilor. 

9. Testimonial de la elevi  

 “ Doresc  să  învăț mai multe  despre  construcții,  pentru a putea continua  

tradiția  din familie “ 

 “ Voi putea să  îmi renovez singur locuința “ 

 

 

10. Parteneri de practică  

 

 S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L. 

 S.C. DESMEN F S.R.L. 

 S.C. KYOTO  IMPEX  S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


