
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău             
 

 
LISTA TEMELOR DE PROIECT    

pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților 
învățământului profesional, nivel 3, sesiunea IUNIE - IULIE 2020 

 
Domeniul: Mecanică 
Calificarea profesională: Confecţioner  tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 
Clasa: XI Bp 
 

Nr. 
crt. 

Tema proiect 

1. 
Debitarea şi armarea cercevelelor în vederea realizării unei ferestre simple 
oscilo-batantă din profil Barrier 80. 

2. 
Montarea garniturilor la o fereastră în patru canate cu două deschideri oscilo-
batante din profil Barrier 80 

3. Înlocuirea balamalelor la o uşă dublă cu supraluminator din profil PVC/REHAU 

4. 
Înlocuirea sistemului oscilo-batant la o fereastră în două canate cu deschidere 
oscilo-batantă din profil Barrier 80+. 

5. 
Tehnologia de execuţie a găurilor de scurgere la o fereastră în două canate cu 
două deschideri oscilo-batante din profil EXTRUPLAST. 

6. 
Realizarea schimbului de geam termoizolant la o fereastră dublă din profil 
Barrier 70 

7. 
Înlocuirea sistemului batant cu un sistem oscilo-batant la o fereastră în două 
canate din profil Barrier 70. 

8. 
Procesul tehnologic de realizare a tocului  unei ferestre în două canate din profil 
PVC Barrier 80+.  

9. 
Tehnologia lipirii şi debavurării cercevelelor unei uși duble de interior din profil 
PVC Barrier 80+. 

10. 
Procesul tehnologic de realizare a geamului termoizolant la o fereastră dublă cu 
deschidere simplă. 

11. Procesul tehnologic de execuţie a unui toc de fereastră din PVC . 

12. Procesul tehnologic de execuţie a unui toc de fereastră din aluminiu.  

13. 
Procesul tehnologic de execuţie a  unui  toc de fereastră folosind cercevele din 
PVC 

14. 
Procesul tehnologic de execuţie a unui toc  de fereastră folosind cercevele din 
aluminiu.  

15. Tehnologia asamblării feroneriei pentru o fereastră batantă . 

16. 
Tehnologia de execuţie a unui montant pentru o fereastră batantă, cu două 
canate . 

17. Tehnologia  debitării  profilelor și frezării  montanților . 

18. Tehnologia debitării  și înșurubării  armăturii  

 
Întocmit, 

                                                                   prof. CIUCHI COSTICĂ    


