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ECoVET
SISTEMUL ECVET pentru sectorul economiei VERDE fără frontiere, prin sprijinirea
inserției profesionale, adaptabilitate și mobilitate europeană în sistemele VET și
PIAȚA MUNCII
Linii directoare și de cercetare -Partea I
Cadrul de referințâ

Proiectul ECoVET propune aplicarea și dezvoltarea sistemului ECVET în sectorul economiei verde. Mai exact,
deoarece acesta este un proiect de "Transfer de Inovație", scopul este de a utiliza metodologia și
instrumentele elaborate în cadrul rețelei proiectului anterior finanțat de Comisia Europeană prin Programul
de învățare pe tot parcursul vieții, Leonardo da Vinci EACEA /14/08 "Proiecte pentru a testa și dezvolta
sistemul de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)" - cu scopul de a adapta și transfera în
alte contexte sectoriale de experimentare și pentru a sprijini transparența și schimbul la nivel european a
particularităților unui profil profesional care lucrează în domeniul economiei verzi:Tehnician pentru
proiectarea și dezvoltarea de sisteme de economisire a energiei.
Proiectul, prin urmare, intenționează:
- Să compare calificările din sectorul identificat existente în țările partenere, concentrându-și atenția asupra
profilului regional echivalent;
- Să identifice părți ale căilor educaționale și calificărilorcare sunt "ECVET-compatibile" și, prin urmare, în
măsură să dialogheze;
- Să identifice procesele și protocoale de înțelegere adecvate pentru a facilita recunoașterea reciprocă;
- Să propună organelor competente (actori-cheie ai sistemelor de educație și formare profesională și ai
sistemelor aferente de transparență și de certificare a calificărilor), în special din Toscana, cu care
parteneriatul național a împărtășit faza de planificare ECoVET, orice modificări și / sau implementari pe baza
experiențelor europene.
Acest lucru are loc în beneficiul punerii în funcțiune a transparenței în domeniul competențelor și a
calificărilor și mai presus de toate în beneficial angajabilității într-o piața europeană a muncii, în domeniul
specific și în contextele identificate.
Din aceasta reiese ca fiind foarte important, în special în faza de constituire și organizarea activității între
parteneri, efortul de a dobândi un cadru de referință comun, prin colectarea, organizarea și schimbul de
informații de fond.
De la aceste informații trebuie să înceapă construirea și aplicarea unor instrumente comune pentru
definirea, acționarea, validarea și recunoașterea de programe de formare modulare, deja existente în țările
partenere, în cadrul sistemului ECVET (incluzând, de asemenea, procesele suport, de validare și
recunoaștere a învățării permanente), cu scopul dublu de a facilita mobilitatea în diferite faze de formare și
situațiiși de a permite "acumularea" de credite transferabile, pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție
profesională și mobilitatea, în întreaga comunitate europeană.
La nivel operațional, partenerii sunt chemați pentru a desemna și a selecta profiluri profesionale, folosind
indicatori și diagrame pre-definite de parteneriat, în scopul de a reprezenta un cadru contextual de la care
să se înceapă, în primul rând pentru a face o comparație a profilelor existente și a metodelor de certificare
și mai târziu, pentru a identifica elementele de caracterizare indispensabile pentru a omogeniza
reprezentările.
Prima fază a cercetării va utiliza două metodologii:
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1. Cercetare teoretică,care solicită analiza repertoriile naționale ale profiluri profesionale (de exemplu,
sistemele de educație și formare profesională regionale, repertorii de unități de învățare, orice sisteme
existente pentru validarea învățării prin experiență, etc.) în sectorul economiei verzi, în special cât mai mult
posibil legate de la caracteristici ale profilului regional selectat, în fiecare țară parteneră, cu o atenție
deosebită la sistemele de educație și formare profesională
2. Cercetare de teren: care solicită observatii de teren, cu cel puțin 5 interviuri pentru fiecare partener
național, cu operatorii din sectorul economiei verziși, în special, în diferite tipuri de structuri conexe și
unități productive; validate în cadrul biroului de cercetare. Sondajul de teren va fi realizat prin utilizarea
de instrumente de căutare, cum ar fi interviurile semi-structurate și liste de verificare pentru observarea
directă teren etc.

ECoVET
Cercetare teoretică

Domeniul de aplicare a cercetării teoretice va viza sectorul economiei verziîn diferitele sale intelegeri
posibile, care vor fi împărtășite de către partenerii de proiect, și mai precis la profilurile profesionale care
lucrează în calitate de tehnicieni pentru proiectarea și elaborarea de sisteme de economisire a energiei în
cadrul diferitlor tipuri de companii și întreprinderi din sectorul vizat.
Profilurile de referință implicate în cercetare, ar trebui să fie identificate:
- din punct de vedere al caracterizării profesionale, între cei care lucrează în domeniul punerii în
aplicare a politicilor și reglementărilor privind proiectarea și elaborarea de sisteme de economisire a
energiei în cadrul diferitelor tipuri de companii și întreprinderi din sectorul vizat și pentru diferite
specificații operaționale legate de acestea, sau, mai precis, pentru profilurile profesionale care pot
corespunde, de exemplu, pentru profil regional al tehnicienilor pentru proiectarea și elaborarea de
sisteme de economisire a energiei în cadrul diferitelor tipuri de companii și întreprinderi din sectorul
vizat;
- din punct de vedere al nivelului de competență, în nivelul EQF 5.
Cunoștințe
cunoaștere fapticăși teoretică
în contexte largi, în cadrul unui
domeniu de muncă sau de
studiu

-

Abilități
o gamă de abilități cognitive
și practice necesare pentru a
genera soluții la probleme
specifice într-un domeniu de
muncă sau de studiu

Competențe
exercițiu de auto-gestionare în orientările de muncă sau de studiu care
sunt de obicei previzibile, dar sunt supuse la schimbare;
supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o
anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea
activităților de muncă sau de studiu

din punct de vedere al corespondenței cu niveluri de pregătire instituțională, în căile de formare
tehnico-profesională după finalizarea învățământului secundar *de exemplu: Istruzione e formazione
Tecnica Superiore (IT); Višje strokovne unic (SI), etc ..] sau situații similare

În domeniul de aplicare descris, cercetarea teoretică va fi articulată în:

3

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

A) o analiză a formelor de contract: colectarea și elaborarea documentației privind situația de
reglementare și a contractului în vigoare în țările partenere, prin analiza comparativă a contractelor
colective de muncă din sectorul vizat, în partea care descrie nivelurile și calificările profesionale care sunt
aplicabile zonei funcționale selectatesi profilurilor profesionale care funcționează în aria studiată.
Scopul analizei este colectarea și ordonarea elementelor care urmează să fie utilizate în construirea unei
grilă de referință comune, în scopul de a face posibilă, pe de o parte, compararea în mod eficient a
situațiilor de reglementare contractuale specifice ale profilelor profesionale selectate, și, pe de altă parte,
pentru a determina dacă există sau nu elemente de intersecție între între piața muncii și sistemul de
formare prezentat.

Analiza grila
SITUAȚIA LEGALĂȘI CONTRACT

Profilul profesional nr.1

ROMANIA

Tehnician operator surse regenerabile de energie
EQF Nivel 5
Cadrul de muncă ( poziție, sarcini etc.)
Muncitor calificat care se poate instala și intreține echipamente electrice și instalații eoliene sau centrale
electrice fotovoltaice. El poate lucra autonom sau sub supraveghere.

Documente de referință:
Profilul de formare este rezultatul unui proiect FSE realizat de Centrul Național pentru VET din România și
care nu este încă în introdus în registrul calificărilor profesionale aprobat prin HG Nr. 866/2008 de
modificare a H G nr. 844/2002 -ANEXA 3.

Menționați eventualele trimiteri din contractele de muncă /alte forme de integrare cu
sistemele de recunoaștere a creditelor de formare profesională
nu este cazul
Scurtă descriere a activităților care se disting prin context (localizare) și tipul/locul de
muncă, precum și ca nivel de aplicare (auxiliar, asistent, managerial etc.)
- pentru exploatarea, întreținerea și repararea de instalații și echipamente electrice, în
conformitate cu legile și reglementările pentru protecția muncii și contra incendiilor, care își
asumă responsabilitățile și rolurile în echipă, își dezvoltă capacitatea de luare a deciziilor la
locul de muncă și rezolvarea de probleme;dovedește deținerea unor atitudini precum
corectitudine, respect, încredere în sine și satisfacția de locuri de muncă.

Analiza grila
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SITUAȚIA LEGALĂ ȘI CONTRACT

Profil profesional2

ROMANIA

(Denumire oficială)

Electrician montator sisteme de utilizare electrică a surselor
regenerabile de energie
Nivel 4 EQF

Cadrul de muncă ( poziție, sarcini etc.)
Muncitor calificat care este competent pentru a monta instalații și echipamente de
conversie a surselor de energie regenerabile (soare și vânt) în energie electrică. El poate
avea responsabilitate și roluri la echipă, poate deține un rol în luarea deciziilor și abilități de
rezolvare a problemelor la locul de muncă.
Documente de referință:
Profilul de formare este rezultatul unui proiect FSE realizat de Centrul Național pentru VET din România și
care nu este încă în introdus în registrul calificărilor profesionale aprobat prin HG Nr. 866/2008 de
modificare a H G nr. 844/2002 -ANEXA 3.

Menționați eventualele trimiteri din contractele de muncă /alte forme de integrare cu
sistemele de recunoaștere a creditelor de formare profesională
nu este cazul
Scurtă descriere a activităților care se disting prin context (localizare) și tipul/locul de
muncă, precum și ca nivel de aplicare (auxiliar, asistent, managerial etc.)
- pentru a menține sursele de energie regenerabile (soare, vânt, apă geotermală,
biomasă, valuri, biogaz) și pentru a repara defecte care pot apărea în funcționarea
lor, în conformitate cu normele și reglementările de securitate și sănătate în muncă,
de prevenire și de luptă contra incendiilor.

B) În ceea ce privește profilurile profesionale identificate în faza de demarare a proiectului, și
împărtășite de parteneri în cadrul primei reuniuni transnaționale de la Siena, s-a solicitat
parteneriilorsă expliceîn detaliu, în termeni de cunoștințe, abilități și competențe profilurile
profesionale colectate, extrase din repertoriul național pentru zona de activitate identificată prin
proiect (profile profesionale de lucru în calitate de tehnicieni pentru proiectarea și dezvoltarea de
sisteme de economisire a energiei în cadrul diferitelor tipuri de companii și întreprinderi). Acest
demers este necesarpentru a crea o cartografiere comparativă inițială a cadrelor de competență și
pentru a contribui ulterior la un process de "construcție / extracție" de unități comune de formare.
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Analiza repertoriilor va tine cont de relația strânsă cu descrierea din căile de formare care să conducă
la aceste calificăriși, prin urmare, ar fi util să se înființeze - independent de orice evaluări divergente
ale lor - folosind descriptori de referință care nu poate fi altele decât cele indicate în CEC, în ceea ce
privește:
- Cunoștințe - K (cunoștințe: rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele
reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de
studiu sau de lucru în Cadrul European al Calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca teoretice
și / sau faptice);
Abilitati - S (competențe: înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințele și de a folosi knowhow pentru a finaliza sarcinile și rezolva probleme. În cadrul european al calificărilor,
abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau
practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și
instrumente);
Competență - C (competențe: capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități și
aptitudini personale, sociale și / sau metodologice, în situații de muncă sau de studiu și
profesionale și / sau de dezvoltare personală în Cadrul European al Calificărilor, competența
este descrisă în termeni de responsabilitate și autonomie).
În acest scop, partenerii sunt de așteptat să:
1. construiască o sinteză a profilului profesional reprezentantiv pentru fiecare zonă de activitate
indicată în proiect, prin utilizarea de "macro-descriptori" (nu mai mult de 10/12 pe profil) care
corespunde aproximativ la un număr de unități de învățăre/ module / domenii, etc al căilor standard
de formare;
2. facă o "traducere" a modalităților de prezentare a acestor repertorii prin articularea lor în ceea ce
privește K / S / C. În această fază, o calitate analitică descriptiv este de preferat să fie de o mare
"precizie", făcând distincția între K, S, și C.
3. să prezinte documentația în legătură cu profilurile alese (repertoriile etc.) atașându-le graficului.
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Analiza profilului profesional:
Tară parteneră: ROMANIA

Repertoriu:

Tehnician operator surse regenerabile de energie

Ariile de competență ( Macro- competențe) care pot fi recunoscute:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice.
Realizarea sistemelor de acţionare electrică.
Planificarea producţiei.
Exploatarea surselor de energie fotovoltaice
Exploatarea surselor de energie eoliană

Aria de competență ( Macro- competențe) : Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice
Cunoștințe

1.1.1. Sisteme de automatizare:
- domenii de aplicare,
- tipuri de procese,
- tipuri de automatizări.
1.1.2. Sistem de reglare automată (SRA):
- elemente componente: regulator automat, element
de execuție, traductor (clasificare, rol funcţional,
principiu de funcţionare),
- mărimi care intervin în sistem;
- transmiterea fluxului informaţional (legătura directă,
legătura inversă)

Abilități

1.2.1.

Alegerea tipului de automatizare în funcţie de
domeniul de aplicare și tipul de proces

1.2.2.

Alegerea elementelor componente ale SRA în
funcţie de proces:
- regulator automat,
- elemente de execuție,
- traductor.
1.2.3. Interpretarea modului de variaţie a mărimilor
care intervin în transmiterea fluxurilor
informaţionale.
7

Competențe

1.3.1.

Asumarea rolului în echipă şi colaborarea cu
ceilalţi membri ai echipei.

1.3.2.

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor sarcini de
lucru date.

1.3.3.

Respectarea disciplinei tehnologice şi a
termenelor de execuţie.

1.3.4.

Folosirea eficientă a timpului de muncă.

1.3.5.

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unei sarcini de
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- monitorizarea variației mărimilor reglate automat (de
ieşire, electrice şi neelectrice).

1.2.4.

Monitorizarea mărimilor reglate automat.

1.1.3. Sisteme de reglare automată a parametrilor
tehnologici (elemente componente, utilizare):
- reglarea temperaturii,
- reglarea debitului,
- reglarea vitezei/turaţiei,
- reglarea presiunii
- reglarea nivelului fluidelor

1.2.5.

Utilizarea sistemelor de reglare automată a
parametrilor tehnologici:
temperatură,
debit,
viteză/turaţie,
presiune
nivelul fluidelor.

1.1.4. Surse de informare şi documentare pentru
sisteme de reglare automată şi componentele
acestora.

1.2.6.

Documentarea cu privire la sistemele de reglare
automată şi componentele acestora inclusiv întro limbă străină.

1.1.5. Automate programabile:
- structură
- elementele limbajului de programare
- utilizare

1.2.7.

Utilizarea automatelor programabile în sistemele
automatizate

-

1.2.8.
1.2.9.

Utilizarea softului educaţional
Documentarea cu privire la automate
1.1.6. Soft educaţional pentru automate programabile
programabile
1.1.7. Surse de informare şi documentare pentru
1.2.10. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în
automate programabile
procesul de comunicare la locul de muncă.
1.2.11. Comunicarea rezultatelor activităţilor
desfăşurate.
2. Aria de activitate ( Macro- competențe ) 2 : Realizarea sistemelor de acţionare electrică.
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lucru
1.3.5.

Asumarea răspunderii faţă de calitatea lucrărilor
efectuate.

1.3.6.

Argumentarea deciziilor luate referitoare la
lucrările efectuate.

1.3.7.

Respectarea procedurilor specifice locului de
muncă.
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Cunoștințe

2.1.1.

Sisteme de acţionare electrică: structură

2.1.2. Aparate electrice din schemele de acţionare –
aparate de comutaţie cu comandă automată, relee
electromagnetice, aparate de semnalizare:
- clasificare,
- mărimi nominale,
- construcție,
- funcţionare,
- utilizare
2.1.3. Motoare electrice de acţionare:
- clasificare,
- mărimi nominale,
- construcție,
- principiul de funcţionare,
- caracteristici (electro) mecanice,
- criterii de alegere pentru utilizarea în schemele de
acţionare,
- solicitări termice şi electrice.

Abilități

2.2.1.

Reprezentarea de sisteme de acţionare electrică.

2.2.2. Selectarea aparatelor electrice pentru realizarea
unei acţionări în funcţie de parametrii nominali,
construcţie, etc.

Competențe

2.3.1. Asumarea rolului în echipă şi colaborarea cu
ceilalţi membri ai echipei.
2.3.2. Asumarea răspunderii faţă de calitatea lucrărilor
efectuate;
2.3.3. Argumentarea deciziile luate referitoare la
lucrările executate.
2.3.4. Asumarea cu simţ de răspundere a planului
propriu pentru desfăşurarea activităţii.

2.2.3. Analizarea caracteristicilor (electro)mecanice din
punctul de vedere al variaţiei de turaţie la cuplu
constant a sistemului de acţionare
2.2.4. Determinarea caracteristicilor motorului de
acţionare pentru o maşină de lucru dată.
2.2.5. Determinarea mărimilor nominale ale motorului
de acţionare în funcţie de maşina de lucru
2.2.6. Selectarea motorului electric pentru realizarea
unui sistem de acţionare a unei maşini de lucru pe baza
unor criterii date.
2.2.7. Verificarea termică şi electrică a motorului de
acţionare.
9

2.3.5.

Folosirea eficientă a timpul de muncă.

2.3.6.

Asigurarea calităţii lucrărilor executate.

2.3.7. Respectarea disciplinei tehnologice şi a
termenelor de execuţie.
2.3.8.

Respectarea normelor de SSM.

2.3.9. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor sarcini de
lucru date.
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2.1.4. Cataloage de produse electrice fabricate în țară
sau în străinătate (aparate electrice, motoare electrice,
cabluri și conductoare)
2.1.5. Documentaţia sistemelor de acţionare electrică:
- scheme electrice de acţionare cu motoare de curent
continuu şi de curent alternativ (pornire, reglare a
turaţiei, frânare),
- scheme electrice de montaj,
- scheme de conexiuni,
- jurnal de cabluri,
- listă de echipamente.

2.1.6. Tehnologia de realizare a sistemelor de acţionare
electrică în conformitate cu documentaţia tehnologică:
- operații de montare a elementelor sistemelor de
acționare,
- operații de executare a conexiunilor electrice între
elementele componente ale sistemului de acţionare,
- materiale,
- SDV-uri şi aparate de măsură şi control,
- NSSM/operaţie.
2.1.7.

2.2.8. Citirea cataloagelor de produse electrice, inclusiv
într-o limbă străină.

2.2.9. Citirea schemelor electrice de acţionare.
2.2.10. Realizarea de scheme electrice de montaj pentru
o schemă electrică de acţionare dată.
2.2.11. Evaluarea caracteristicilor tehnico-funcţionale ale
elementelor unui sistem de acţionare prin comparare cu
specificaţiile din catalogul de produse electrice.
2.2.12. Realizarea documentaţiei unui sistem de
acţionare folosind TIC.
2.2.13. Selectarea SDV-urilor şi a aparatelor de măsură şi
control
2.2.14. Montarea elementelor unui sistem de acţionare.
2.2.15. Executarea conexiunilor electrice între
elementele componente ale sistemului de acţionare.

Procedee de verificare a funcționării sistemelor
10
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de acţionare electrică:
- aparate de măsură şi control,
- NSSM.

2.2.16. Verificarea funcţionării sistemelor de acţionare
electrică prin utilizarea aparatelor de măsură şi control.
2.2.17. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în
procesul de comunicare la locul de muncă.
2.2.18. Colectarea deşeurilor pentru minimizarea
efectelor asupra mediului.
2.2.19. Recuperarea şi refolosirea materialelor
electrotehnice.

11
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3.

Aria de activitate ( Macro- competente ) 3 : Planificarea producţiei.

Cunoștințe

Abilități

3.1.1. Procesul de producţie:
- caracteristicile procesului de producţie;
- clasificarea proceselor de producţie;
- componentele procesului de producţie;
- corelaţii între componentele proceselor de producţie.

3.2.1. Analizarea unui proces de producţie specific
domeniului de formare din perspectiva:
- caracteristicilor procesului;
- modului de obţinere produselor;
- naturii activităţilor desfăşurate;
- modului de desfăşurare în timp.
3.2.2. Identificarea componentelor unui proces de
producţie specific domeniului electric.
3.2.3. Corelarea intrărilor/resurselor procesului de
producţie şi a etapelor de realizare a unui produs cu
ieşirile/ rezultatele aşteptate.
3.2.4. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
pentru descrierea structurii uni proces de producţie sau a
unor metode de planificare a producţiei.

3.1.2. Tipuri de producţie (caracteristici, avantaje,
dezavantaje)
- producţie individuală;
- producţie în serie;
- producţie de masă.

3.1.3. Metode de organizare a producţiei de bază:
- în flux;

Competențe

3.3.1. Asumarea responsabilităţii în alegerea şi
planificarea unui proces de producţie.
3.3.2. Manifestarea gândirii critice în stabilirea intrărilor
unui proces de producţie şi a etapelor de realizare a
produsului în concordanţă cu ieşirile dorite.
3.3.3. Asumarea responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită.
3.3.4. Asumarea deciziei în legătură cu alegerea unui
anumit tip de producţie pentru o situaţie dată.
3.3.5. Rezolvarea creativă a problemelor privind
metodele de organizare a producţiei.

3.2.5. Identificarea tipurilor de producţie în funcţie de
varietatea produselor, volumul producţiei, gradul de
3.3.6. Promovarea automatizării ca formă de
specializare a locurilor de muncă, modul de amplasare a organizare a producţiei.
locurilor de muncă şi de realizare a transportului intern.
3.2.6. Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor 3.3.7. Asumarea responsabilităţii la completarea/
tipuri de producţie pentru o situaţie dată.
utilizarea documentelor de planificare, lansare şi urmărire
a producţiei.
12
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- pe grupe omogene de maşini şi instalaţii;
- în celule de fabricaţie;
- automatizată.
3.1.4. Procesul de planificare/ programare a producţiei
- programarea, pregătirea, lansarea şi urmărirea
producţiei;
- planificarea necesarului de resurse materiale şi de
personal;
- documente utilizate la planificarea activităţilor
specifice locului de muncă (documente necesare
lansării în fabricaţie, fişa tehnologică, grafice, diagrame
etc.).

3.1.5.

3.1.6.

Indicatori de productivitate a muncii

Metode de creştere a eficienţei producţiei

3.2.7. Compararea metodelor de organizare a
producţiei.
3.2.8. Aplicarea metodelor de organizare a producţiei
pentru o situaţie dată.

3.3.8. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
de organizare a producţiei.
3.3.9. Colaborarea cu membrii echipei pentru lansarea
în fabricaţie şi urmărirea producţiei.
3.3.10. Asumarea rezultatelor evaluării proceselor de
producţie.

3.2.9. Stabilirea etapelor procesului de programare şi
organizare a activităţilor de producţie.
3.2.10. Determinarea necesarului de resurse materiale şi 3.3.11. Promovarea soluţiilor de eficientizare a
de personal pentru o situaţie dată.
producţiei.
3.2.11. Realizarea graficelor de planificare a execuţiei.
3.2.12. Utilizarea unor softuri specializate pentru
3.3.12. Respectarea regulilor, asumarea unor roluri în
programarea producţiei.
echipă şi colaborarea cu ceilalţi membri
3.2.13. Utilizarea şi/sau completarea documentelor
necesare planificării, lansării în fabricaţie şi urmăririi
producţiei pentru o situaţie dată (bonuri de materiale,
bonuri de lucru pe operaţie sau piese, borderouri de
manoperă; borderouri de materiale; fişe de însoţire a
piesei sau a produsului, grafice de avansare a produsului,
fişe tehnologice, diagrame etc.) folosind TIC.
3.2.14. Determinarea valorii numerice a indicatorilor de
productivitate a muncii.
3.2.15. Evaluarea unui proces de producţie pe baza
indicatorilor de productivitate a muncii în vederea
13
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eficientizării activităţii de producţie.
3.2.16. Analizarea metodelor de creştere a eficienţei
producţiei şi alegerea soluţiei optime.
3.2.17. Comunicarea rezultatelor activităţilor profesionale
desfăşurate.

If necessary, add other charts

6. Aria de activitate ( Macro- competente ) 4. Exploatarea surselor de energie fotovoltaice

Cunoștințe

Abilități

14

Competențe
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1.1.1. Politici globale în domeniul utilizării resurselor
regenerabile de energie.

4.2.1.

Analizarea politicilor globale şi naţionale în
domeniul surselor de energie nepoluante

1.1.2. Politica României în domeniul surselor
regenerabile de energie

4.2.2.

Valorificarea oportunităţilor legislative naţionale
pentru realizarea de centrale fotovoltaice

4.2.3.

Efectuarea de masurători de radiaţii solare în
vederea stabilirii locaţiei centralelor fotovoltaice.

1.1.3.
Energia solară.
- constanta solară;
- densitatea fluxului solar la nivelul solului;
- densitatea fluxului solar pe suprafeţe cu înclinare
variabilă;
- aparate pentru măsurarea radiaţiei solare;
1.1.4.
Panouri fotovoltaice
- principiul de funcţionare;
- scheme echivalente;
- parametrii celulei fotovoltaice;
- influenţele iluminării şi temperaturii;

4.2.4.
4.2.5.

Determinarea parametrilor unei celule
fotovotaice
Interconectarea elementelor fotovoltaice (serie,
paralel)

4.3.1.

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

4.3.2.

Identificarea soluţiilor pentru rezolvarea
problemelor ivite în cadrul echipei;

4.3.3.

Respectarea timpului de muncă conform
programului de lucru stabilit;

1.1.5. Tipuri de aplicaţii utilizate în producerea energiei
4.2.6. Utilizarea elementelor de proiectare primare în
4.3.4.
electrice fotovoltaice
vederea realizării unui proiect de centrală electrică
- elemente specifice
cu panouri fotovoltaice:
- elemente de proiectare
- distanţe dintre şiruri,
- surse de informare cu privire la tipuri de aplicaţii - dimensionarea instalaţiei
fotovoltaice
- calculul curenţilor şi tensiunilor
- stabilirea configuraţiei optime de sistem funcţie de 4.3.5.
15
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lucru primită în cadrul echipei.

Respectarea disciplinei tehnologice
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tipul aplicaţiei.
4.2.7. Documentarea cu privire la diferite tipuri de
aplicaţii fotovoltaice
1.1.6. Cerinţe de amplasarea instalaţiilor fotovoltaice
- criterii de maximizare a producţiei de energie
fotovoltaică;
- unghiul de înclinare şi unghiul de orientare a panourilor
fotovoltaice;
4.1.7. Reţeaua electrică internă în cadrul instalaţiilor
fotovoltaice:
4.1.8. Simbloluri utilizate in schemele electrice de curent
continuu sau curent alternativ ale instalaţiilor cu
celule fotovoltaice;
- scheme ale instalaţiilor cu celule fotovoltaice de c.c. şi
c.a.
- componentele instalaţiilor fotovoltaice (cabluri,
echipamente de condiţionare a puterii, sisteme de
protecţie, invertoare)
4.1.9. Tehnologii de montare/instalare/verificare şi
orientare a panourilor fotovoltaice şi a elementelor
de protecţie ale generatorului fotovoltaic:
- SDV-uri utilizate,
- materiale,

4.2.8.

Stabilirea configuraţiei optime de sistem funcţie
de tipul aplicaţiei, amplasamentului.

4.3.6.

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în
scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

4.3.7.

Respectarea procedurilor specifice locului de
muncă

4.3.8.

Respectarea normelor de calitate a lucrărilor
efectuate;
Comunicarea activă in cadrul echipei indiferent de
structura etnică a grupului

4.2.9.

Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în
procesul de comunicare la locul de muncă.
4.2.10. Citirea / realizarea schemelor de instalaţii cu
celule fotovoltaice
4.2.11. Aplicarea sistemelor de standardizare specifice
domeniului
4.2.12. Selectarea elementelor componente ale
instalaţiilor fotovoltaice.
4.2.13. Aplicarea de instrucţiuni tehnice interne de lucru
specifice domeniului energetic;

4.2.14. Coordonarea activităţilor de instalare (panourilor
fotovoltaice, cabluri, echipamente de
condiţionare a puterii, sisteme de protecţie,
invertoare).
4.2.15. Verificarea parametrilor funcţionali.
4.2.16. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor
16
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- aparate de măsură şi control.
- norme de calitate pentru lucrări specifice centralelor
fotovoltaice.
4.1.10. Intreţinere şi verificări în centrale fotovoltaice:
- operaţiile necesare,
- material,
- SDV-uri,
- aparate de măsură şi control.
4.1.11. Depistarea defectelor prin masuratori specifice în
instalaţiile fotovoltaice.
- tipuri,
- cauze.

desfăşurate
4.2.17. Asigurarea calităţii lucrărilor executate.

4.3.10. Respectarea NSSM şi PSI

4.2.18. Întocmirea necesarului de materiale în vederea
executării lucrărilor de întreţinere
4.2.19. Coordonarea activităţilor de întreţinere în
instalaţiile celulelor fotovoltaice.
4.2.20. Interpretarea rezultatelor măsurării parametrilor
instalaţiilor fotovoltaice.

4.2.21. Aplicarea normelor de SSM

4.1.12.Norme de protecţie şi securitate a muncii specifice.
5.

Aria de activitate ( Macro- competențe ) 5. Exploatarea surselor de energie eoliană

Cunoștințe

Abilități

17

Competențe
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5.1.1. Evaluarea potenţialului eolian:
- evaluarea puterii medii;
- alegerea amplasamentului;
- analiza planurilor de amplasament, ale puterii instalate,
tipurilor de turbine, fundaţii etc.

6.2.1. Stabilirea configuraţiei optime a instalaţiei de
conversie a energiei eoliene
6.2.2. Aplicarea sistemelor de standardizare specifice
domeniului

5.3.1.

Manifestarea iniţiativei în luarea deciziilor;

5.3.2.

Folosirea timpului de muncă potrivit programului
de lucru;

5.3.3.

Păstrarea documentaţiei tehnice, aparatele de
măsură şi trusele cu care lucrează în condiţii
standard;

5.3.4.

Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă,
a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

5.3.5.

Respectarea disciplinei tehnologice

5.3.6.

Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în
scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

5.12.
Surse de informare cu privire la 6.2.3. Documentarea/informarea din diferite surse cu
instalatii eoliene
privire la instalatiile eoliene

5.1.2. Instalaţii/centrale eoliene:
- elemente componente;
- regimuri de funcţionare.

5.1.3. Tehnologii de montare / instalare/ verificare ale
turbinelor eoliene şi a echipamentului electric
aferent:
- aparatura de comutaţie,
- aparatura de protecţie şi semnalizare,
- aparate de măsură

5.2.4. Selectarea elementelor componente ale unei
instalaţii eoliene
5.2.5.Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
5.2.6. Coordonarea activităţii de instalare a turbinelor
eoliene
5.2.7. Coordonarea activităţii de instalare a generatorului
electric şi a echipamentului electric aferent
5.2.8. Conectarea centralelor eoliene la SEN
5.2.8. Comunicarea / raportarea rezultatelor activităţilor
desfăşurate
5.2.9. Completarea corectă a documentelor de evidenţă
tehnică

5.3.7.
5.3.8.

Identificarea soluţiilor pentru rezolvarea
problemelor ivite în cadrul echipei;

5.3.9.

Respectarea timpului de muncă conform
programului de lucru stabilit;

5.2.10. Aplicarea procedurilor de diagnoză a defectelor în
instalaţiile de conversie a energiei eoliene
5.3.10. Respectarea disciplinei tehnologice
5.2.11. Coordonarea activităţii de întreţinere a
5.3.11. Respectarea procedurilor specifice locului de
instalaţiilor turbinelor eoliene
muncă
18
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5.1.4. Intreţinere şi verificări în instalaţiile/centralele 5.2.12. Interpretarea rezultatelor măsurării parametrilor
eoliene:
instalaţiilor fotovoltaice.
- operaţiile necesare,
5.2.13. Aplicarea normelor de calitate a lucrărilor
- materiale,
efectuate;
- SDV-uri,
- aparate de măsură şi control.
5.2.14. Aplicarea NSSM şi PSI

5.1.5. Depistarea defectelor prin masuratori specifice în
instalaţiile /centralele eoliene.
- tipuri,
- cauze.
5.1.6. Norme de tehnica a securitatii muncii si stingerea
incendiilor specifice.

19
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Analiza profilului professional pentru( indicați denumirea oficială) :
Țara partener: ROMANIA

Repertoar:

Electrician montator sisteme de utilizare electrică a surselor
regenerabile de energie

Arii de activitate ( Macro- competențe ) care pot fi recunoscute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizarea componentelor mecanice din instalaţiile electrice
Măsurarea mărimilor electrice din instalaţii
Realizarea instalaţiilor electrice
Montarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice de joasă tensiune
Montarea şi întreţinerea instalaţiilor fotovoltaice.
Montarea şi întreţinerea instalaţiilor eoliene
Aria de activitate ( Macro- competență ) 1 : Realizarea componentelor mecanice din instalaţiile electrice
Cunoștințe

Abilități

20

Competențe
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1.1.1. Cerinţe referitoare la organizarea ergonomică a
locului de muncă.

1.2.1.

1.1.2. Materiale necesare executării pieselor prin
operaţii de lăcătuşărie:
- proprietăţi fizico-chimice,
- proprietăţi mecanice
- proprietăţi tehnologice,
- simboluri standardizate,
- domenii de utilizare.

1.2.2. Alegerea materialelor necesare executării pieselor
prin lucrări de lăcătuşărie în funcţie de proprietăţile fizicochimice şi tehnologice.
1.2.3. Decodificarea simbolurilor standardizate ale
materialelor utilizate la executarea lucrărilor de
lăcătuşărie.

1.1.3. Norme de realizare a reprezentărilor grafice
(schiţe şi desene la scară) din fişele tehnologice:

Organizarea ergonomică a locului de muncă.

1.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă,
a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.
1.3.3. Utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie
specific locului de muncă.
1.3.4.

1.2.4. Realizarea de schiţe pentru piese simple, repere/
subansambluri.
1.2.5. Interpretarea reprezentărilor grafice cuprinse în
fişa tehnologică.

1.1.4. Lucrări de lăcătuşerie generală (curățare,
îndreptare, trasare, debitare, îndoire, găurire, ştanţare,
filetare, asamblări demontabile şi nedemontabile):
- operaţii,
- scule, dispozitive, verificatoare (SDV),
- mijloace de măsurare,
- NSSM/operaţie.

1.3.1. Cooperarea cu colegii deechipă în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.

1.2.6. Selectarea SDV- urilor necesare realizării fiecărei
lucrări de lăcătuşerie ce urmează a fi executată.
1.2.7. Aprovizionarea cu materiale necesare fiecărei
lucrări de executat.
1.2.8. Executarea operaţiei de:
- curățare,
- îndreptare,
- trasare,
- debitare,
- îndoire,
respectând procesul tehnologic.
21

Respectarea normelor de SSM.

1.3.5. Respectarea normelor de protecţie împotriva
electrocutării.
1.3.6. Respectarea normelor ergonomice la locul de
muncă.
1.3.7. Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul
de muncă.
1.3.8. Respectarea normelor de protecţie a mediului si
de colectare selectivă a deşeurilor.
1.3.9.

Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme.
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1.2.9. Realizarea asamblărilor demontabile şi
nedemontabile respectând procesul tehnologic.
1.1.5. Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de
muncă (semnale de avertizare).

1.2.10. Interpretarea semnalelor de avertizare de la locul
de muncă.

1.1.6. Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

2.

1.2.11. Gestionarea deşeurilor în vederea protecţiei
mediului
1.2.12. Recuperarea şi refolosirea materialelor.
1.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
în procesul de comunicare la locul de muncă
1.2.14. Comunicarea rezultateloractivităţilor desfăşurate
Ariade activitate ( Macro- competență ) 2 : Măsurarea mărimilor electrice din instalaţii

Cunoștințe

Abilități

Competențe

2.1.1. Mărimi electrice din instalaţiile electrice (definire,
unităţi de măsură, realaţii matematice) .

2.2.1. Calcularea valorii numerice a mărimilor electrice
utilizând relaţii matematice.
2.2.2. Efectuarea transformărilor de unităţi de măsură.

2.3.1. Colaborarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii
sarcinilor de la locul de muncă.

2.1.2. Legi şi teoreme pentru determinarea mărimilor
electrice din circuite.

2.2.3. Determinarea mărimilor electrice din circuite prin
aplicarea legilor electrotehnicii.
2.2.4. Întocmirea schemei electrice de utilizare a
22

2.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a
responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.
2.3.3. Respectarea normelor de securitate la locul de
muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a
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2.1.3. Circuite electrice simple (schema electrică de
principiu, relaţii de calcul pentru circuite serie/paralel,
mărimi caracteristice, soft educațional):

2.1.4. Aparate analogice şi digitale pentru măsurarea
mărimilor electrice din circuitele de c.c. şi c.a. (tipuri
constructive, simboluri folosite pentru marcare,
caracteristici tehnice şi metrologice, domenii de măsurare,
scheme de montaj, soft educațional).

circuitelor electrice simple.
2.2.5. Determinarea rezistenţei/capacităţii echivalente
circuitelor serie/paralel
2.2.6. Determinarea mărimilor caracteristice circuitelor
divizoare.
2.2.7. Utilizarea softului educațional pentru circuite
electrice simple

incendiilor.
2.3.4. Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a
echipamentului de protecţie în scopul prevenirii
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
2.3.5. Respectarea normelor ergonomice la locul de
muncă

2.2.8. Decodificarea simbolurilor folosite pentru
marcarea aparatelor de măsurat.
2.3.6. Respectarea normelor de protecţie a mediului şi de
2.2.9 Selectarea aparatelor de măsurat pentru fiecare colectare selectivă a deşeurilor
dintre mărimile electrice care caracterizează un circuit
electric.
2.3.7. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
2.2.10. Realizarea montajelor de măsurare.
2.2.11. Efectuarea de măsurări pentru mărimile electrice
care caracterizează un circuit electric:
- măsurarea intensității curentului electric,
- măsurarea tensiunii electrice,
- măsurarea rezistenţei electrice,
- măsurarea puterii electrice,
- măsurarea energiei electrice.
2.2.12. Utilizarea softului educațional pentru măsurarea
mărimilor electrice cu aparate analogice și digitale
2.2.13. Determinarea erorilor în procesul de măsurare,
calcul procentual.
2.2.14. Prelucrarea matematică a valorilor măsurate.
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2.2.15. Calcularea valorii şuntului necesar pentru o
măsurare dată.
2.2.16. Realizarea schemei de montaj pentru utilizarea
şuntului.
2.2.17. Măsurarea intensităţii curentului electric folosind
şunturi.
2.2.18 Măsurarea intensităţii curentului electric folosind
2.1.6. Extinderea domeniului de măsurare a aparatelor TC.
analogice (dispozitive, scheme de montaj, relaţii de calcul,
2.2.19. Calcularea valorii rezistenţei adiţionale pentru o
soft educațional)
măsurare dată.
- şunt
2.2.20. Realizarea schemei de montaj pentru utilizarea
- rezistenţă adiţională
rezistenţei adiţionale.
- transformatoare de măsurat (de curent-TC, de
2.2.21. Măsurarea tensiunii electrice folosind rezistenţe
tensiune-TT)
adiţionale.
2.2.22. Măsurarea tensiunii electrice folosind TT.
2.2.23. Utilizarea softului educațional pentru măsurarea
mărimilor electrice cu aparate analogice cu domeniu
extins de măsurare
2.2.24. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
în procesul de comunicare la locul de muncă.
2.2.25. Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
3.
Aria de activitate ( Macro- competențe ) 3. . Realizarea instalaţiilor electrice
2.1.5. Erori de măsurare: tipuri, cauze, relaţii
matematice de determinare

Cunostinte

Abilități
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3.1.1. Materiale specifice domeniului electric (materiale
conductoare, izolatoare):
- proprietăţi fizico-chimice
- proprietăţi mecanice
- proprietăţi tehnologice
- simboluri standardizate
- domenii de utilizare

3.2.1. Alegerea materialelor specifice domeniului electric
în funcţie de proprietăţile lor fizico-chimice, tehnologice şi
de domeniul de utilizare.

3.1.2. Lucrări pregătitoare specifice domeniului electric
(măsurare, dezizolare, curăţare, decapare):
- operaţii,
- SDV-uri specifice,
- NSSM/operaţie.

3.2.2. Selectarea SDV- urilor necesare realizării fiecărei
lucrări pregătitoare ce urmează a fi executată.
3.2.3. Aprovizionarea cu materiale necesare fiecărei lucrări
de executat.
3.2.4. Executarea lucrărilor pregătitoare pentru
conexiuni:
- măsurarea conductoarelor,
- dezizolarea conductoarelor,
- curăţarea conductoarelor,
- decaparea conductoarelor.

3.1.3. Componente electrice şi electronice în circuite
electrice: surse, rezistoare, bobine, condensatoare, diode,
tranzistoare:
- rol funcţional,
- marcare.
3.1.4. Blocuri electronice simple (schema electronică,
schema de montaj):

3.3.1. Respectarea normelor de reprezentare a
componentelor circuitelor electrice.
3.3.2. Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii
sarcinilor de la locul de muncă
3.3.3. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a
responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.

3.2.5. Selectarea componentelor electrice necesare
realizării circuitelor electrice.
3.2.6. Selectarea componentelor electronice necesare
realizării circuitelor electronice.

3.3.4. Utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie
specific locului de muncă
3.3.5. Respectarea normelor de SSM.
3.3.6. Respectarea normelor de protecţie împotriva
electrocutării.
3.3.7. Respectarea normelor ergonomice la locul de muncă
3.3.8. Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de
muncă
3.3.9. Respectarea normelor de protecţie a mediului si de
colectare selectivă a deşeurilor
3.3.10. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

3.2.7. Montarea/înlocuirea blocurilor electronice.
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- redresoare mono- şi bialternanţă,
- amplificatoare cu un etaj de amplificare.
3.1.5. Surse de informare și documentare pentru
componente și blocuri electronice simple.

3.1.6. Conductoare şi cabluri electrice, accesorii pentru
instalaţii electrice de joasă tensiune
3.1.7. Tehnologia de realizare a instalaţiilor electrice
simple (conform fișelor tehnologice):
- operaţii,
- SDV-uri specifice şi aparate de măsură şi control,
- NSSM/operație
- norme de calitate pentru lucrări din domeniul
electric.

3.2.8. Valorificarea surselor de informare și
documentare pentru componente și blocuri electronice
simple inclusiv a celor într-o limbă de circulație
internațională.
3.2.9. Alegerea conductoarelor şi cablurilor electrice
funcţie de instalaţia de realizat.

3.1.8. Metode şi mijloace de protecţie împotriva
electrocutării: situaţii posibile (tipuri) de electrocutare,
prevenire.

3.2.10. Utilizarea SDV-urilor specifice la conectarea
componentelor electrice şi electronice în circuit.
3.2.11. Realizarea instalațiilor electrice simple (conform
fișelor tehnologice).
3.2.12. Efectuarea controlului lucrării executate utilizând
mijloace de măsurare si verificare specifice în conformitate
cu tehnologiile specifice.
3.2.13. Aplicarea NSSM specifice fiecărei operații
executate.

3.1.9. Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de
muncă (semnalele de avertizare: semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)

3.2.14. Aplicarea normelor de protecţie împotriva
electrocutării pentru propria persoană şi pentru colegii din
grupul de lucru, pe toată durata efectuării lucrărilor.

3.1.10. Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

3.2.15. Interpretarea semnalelor de avertizare de la locul
de muncă
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3.2.16. Gestionarea deşeurilor în vederea protecţiei
mediului.
3.2.17. Recuperarea şi refolosirea materialelor.
3.2.18. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
în procesul de comunicare la locul de muncă
3.2.19. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor
desfăşurate

4.

Aria de activtate ( Macro- competențe ) 4. Montarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice de joasă tensiune

Cunoștințe

Abilități
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4.1.1.Maşini şi aparate electrice de joasă tensiune
(transformatorul electric, maşini electrice rotative, aparate
de comutaţie cu acţionare manuală, siguranţe fuzibile,
relee termice):
- semne convenţionale;
- rol funcţional;
- subansambluri constructive;
- utilizări.

4.2.1. Decodificarea semnelor convenţionale ale
maşinilor şi aparatelor electrice din instalaţii electrice.

4.1.2. Surse de informare și documentare pentru
maşini şi aparate electrice de joasă tensiune.

4.2.2. Valorificarea surselor de informare și
documentare pentru maşini şi aparate electrice de joasă
tensiune inclusiv a celor într-o limbă de circulație
internațională.

4.3.4.

4.2.3. Interpretarea cerinţelor precizate în fişele
tehnologice.
4.2.4. Asamblarea aparatelor de comutaţie cu
acţionare manuală.
4.2.5. Alegerea SDV-urilor şi aparatelor de control în
cadrul operaţiilor de montare.
4.2.6. Selectarea materialelor necesare lucrărilor de
instalare/montare a maşinilor şi aparatelor electrice de j.t.
4.2.7. Montarea aparatelor electrice de joasă tensiune
în instalaţii electrice conform fişelor tehnologice.
4.2.8. Executarea conexiuniloraparatelor electrice de
joasă tensiune.
4.2.9. Montarea maşinilor electrice în instalaţii electrice

4.3.6.

4.1.3. Lucrări de montare şi executare a conexiunilor
echipamentele electrice de j.t. conform fişelor tehnologice:
- operaţii de montare şi executare a conexiunilor,
- materiale,
- SDV-uri, aparate de măsură şi de control,
- NSSM/operaţie.

4.3.1. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă,
a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită.
4.3.2. Cooperarea cu colegii de echipă în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
4.3.3. Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul
de muncă.
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Respectarea disciplinei tehnologice.

4.3.5. Încadrarea în normele de timp alocate pentru
fiecare lucrare.
Asumarea iniţiativei în rezolvarea unorprobleme.

4.3.7. Respectarea normelor de securitate la locul de
muncă, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor
4.3.8. Purtarea permanentă şi cu responsabilitate a
echipamentului de protecţie în scopul prevenirii
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
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4.1.4. Solicitările echipamentelor electrice de j.t şi
metode/măsuri de limitare.
4.1.5. Lucrări de întreţinere, reparare și verificare ale
aparatelor electrice de joasă tensiune (conform fişelor
tehnologice):
- operaţii de demontare/ montare a aparatelor
electrice de joasă tensiune,
- materiale,
- SDV-uri şi aparate de măsură şi control,
- NSSM/operaţie.

4.1.6. Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor.

conform fişelor tehnologice.
4.2.10. Executarea conexiunilormaşinilor electrice.
4.2.11. Interpretarea semnalelor de avertizare de la locul
de muncă.
4.2.12. Aplicarea măsurilor de limitare a solicitărilor care
apar în funcţionarea echipamentelor electrice de j.t.
4.2.13. Interpretarea cerinţelor precizate în fişele
tehnologice.
4.2.14. Alegerea SDV-urilor şi aparatelor de măsură şi
control în cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparare ale
aparatelor electrice de j.t.
4.2.15. Selectarea materialelor necesare lucrărilor de
întreţinere şi reparare ale aparatelor electrice de j.t.
4.2.16. Executarea lucrărilor de întreţinere a aparatelor
electrice de j.t.
4.2.17. Executarea lucrărilor de reparare a aparatelor
electrice de joasă tensiune.
4.2.18. Utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie
specific locului de muncă.
4.2.19. Verificarea funcţionării aparatelor electrice de
joasă tensiune supuse lucrărilor de întreţinere şi reparare.
4.2.20. Gestionarea deşeurilor în vederea protecţiei
mediului.
4.2.21. Recuperarea şi refolosirea materialelor în cadrul
lucrărilor de montare/întreţinere/reparare a
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echipamentelor electrice.
4.2.22. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.
4.2.23. Comunicarea/raportarea rezultatelor activităţilor
desfăşurate.

5.

Aria de activitate ( Macro- competențe ) 5. Montarea şi întreţinerea instalaţiilor fotovoltaice.

Cunoștințe

Abilități
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5.1.1. Celula fotovoltaică
- Principiul conversiei energiei solare în energie electrică.
- Clasificarea celulelor din punct de vedere tehnologic.

5.2.1.Utilizarea vocabularului de specialitate în mod corect
5.2.2. Analizarea diferitelor tipuri de celule fotovoltaice

5.1.2. Celula fotovoltaică
Scheme electrice ale instalaţiilor fotovoltaice.
- Simbolizarea elementelor.
- Clasificarea aplicaţiilor fotovoltaice.
- Scheme electrice ale instalaţiilor fotovoltaice.

5.2.3.Decodificarea simbolurilor utilizate în schemele
instalaţiilor fotovoltaice
5.2.4. Reprezentarea schemelor electrice ale instalaţiilor
fotovoltaice
5.2.5.Aplicarea sistemelor de standardizare specifice
domeniului

5.1.3. Componente electrice ale instalaţiilor fotovoltaice:
- Cabluri electrice.
- Echipamente de condiţionare a puterii
-Sisteme de protecţie a panourilor fotovoltaice:

5.2.6. Selectarea componentelor electrice pentru un
anumit tip de aplicaţie
5.2.7. Analizarea sistemelor de protecţie ale unei instalaţii
fotovoltaice

5.1.4. Surse de informare şi documentare pentru instalaţii
fotovoltaice.

5.1.5. Montarea instalaţiilor fotovoltaice (conform
documentaţiei tehnologice).
-Modalităţi de interconectare a elementelor fotovoltaice
- Operaţii tehnologice la montarea componentelor
electrice
-SDV-uri şi aparate de măsură şi control
- NTSM şi PSI specifice
- Norme de calitate pentru lucrări specifice instalaţiilor

5.3.1. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a
responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

5.3.2. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme

5.3.3.Folosirea timpului de muncă conform programului
de lucru stabilit.

5.3.4.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

5.3.5.Respectarea disciplinei tehnologice
5.2.8.Utilizarea surselor de informare şi documentare
pentru instalaţii fotovoltaice, inclusiv a celor într-o limbă de
circulaţie internaţională.
5.2.9.Utilizarea documentaţiei tehnologice pentru
executarea operaţiilor de montare a echipamentelor
electrice.
5.2.10. Instalarea panourilor fotovoltaice
5.2.11. Montarea cablurilor electrice
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5.3.6.Asumarea responsabilităţii pentru calitatea lucrărilor
efectuate
5.3.7.Respectarea normelor de protecţie şi securitate
muncii şi PSI specifice lucrării executate.

5.3.8.Respectarea normelor de calitate a lucrărilor
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fotovoltaice.

5.2.12. Montarea echipamentului de condiţionare a
puterii
5.2.13. Montarea sistemelor de protecţie la supratensiuni
5.2.14. Realizarea conexiunilor electrice la reţea
5.2.15.Aplicarea instrucţiunilor tehnice interne de lucru
specifice domeniului energetic

efectuate;

5.3.9.Utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie
specific locului de muncă

5.1.6. Tipuri de lucrări de întreţinere a instalaţiilor
fotovoltaice (conform fişelor tehnologice).
- operaţii necesare
- materiale
- SDV-uri, aparate de măsură şi control
- NSSM şi PSI/lucrare

5.2.16.Interpretarea cerinţelor precizate în fişele
5.3.10.Comunicare activă în cadrul echipei indiferent de
tehnologice.
structura etnică a grupului
5.2.17. Alegerea SDV-urilor şi materialelor în cadrul
lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor fotovoltaice
5.2.18.Realizarea lucrărilor de întreţinere a componentelor
instalaţiilor fotovoltaice

5.1.7. Defecte în instalaţiile fotovoltaice.
- Proceduri pentru măsurarea parametrilor electrici.
-Tipuri de defecte (cauze, remediere)

5.2.19.Interpretarea rezultatelor măsurării parametrilor
electrici în instalaţiile fotovoltaice
5.2.20.Remedierea defectelor simple în instalaţiile
fotovoltaice.
5.2.21.Comunicarea (raportarea) rezultatelor din
activitatea profesională

6.

Aria de activitate ( Macro- competențe ) 6. Montarea şi întreţinerea instalaţiilor eoliene

Cunoștințe

Abilități
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6.1.1. Elemente componente ale instalaţiilor/centralelor
eoliene:
-Turbine eoliene:
- Generatoare eoliene: caracteristici constructive şi
funcţionale
- Echipamente electrice la instalare: cabluri, tablouri
electrice, echipamente de condiţionare a puterii, sisteme
de protecţie, automatizări
6.1.2. Surse de informare şi documentare pentru instalaţii
eoliene.

6.1.3. Montarea instalaţiilor/ centralelor eoliene (conform
documentaţiei tehnologice):
- Operaţii tehnologice la montarea componentelor
instalaţiilor eoliene
- SDV-uri, aparate de măsură şi control utilizate
- materiale
- NTSM şi PSI specifice
- norme de calitate pentru lucrări specifice centralelor
eoliene.

6.2.1. Compararea diferitelor tipuri de turbine eoliene.
6.3.1. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
6.2.2. Analizarea caracteristicilor generatoarelor eoliene
6.2.3.Selectarea echipamentelor electrice pentru
realizarea unei instalaţii eoliene
6.3.2.Folosirea timpului de muncă potrivit programului de
6.2.4.Utilizarea vocabularului de specialitate în mod corect; lucru

6.2.5.Utilizarea surselor de informare şi documentare
pentru instalaţii eoliene, inclusiv a celor într-o limbă de
circulaţie internaţională.

6.3.3.Păstrarea documentaţiei tehnice, a aparatelor de
măsură şi truselor cu care lucrează în condiţii standard

6.2.6.Utilizarea documentaţiei tehnologice pentru
executarea operaţiilor de montare a echipamentelor
electrice.
6.2.7. Montarea generatoarelor eoliene.
6.2.8.Realizarea conexiunilor în instalaţia electrică a
generatoarelor eoliene de mică putereutilizând
componente electrice
6.2.9.Conectarea sistemelor de protecţie la supratensiuni
6.2.10. Verificarea parametrilor funcţionali.
6.2.11.Comunicarea (raportarea) rezultatelor din
activitatea profesională.

6.3.4.Asumarea responsabilităţii pentru calitatea lucrărilor
efectuate

6.2.12.Interpretarea cerinţelor precizate în fişele
tehnologice.
6.1.4. Lucrări de întreţinere şi reparare a instalaţiilor eoliene 6.2.13. Alegerea SDV-urilor şi materialelor în cadrul
(conform fişelor tehnologice):
lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor eoliene
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6.3.5.Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii,
normelor PSI specifice

6.3.7.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul
îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

6.3.8.Respectarea normelor de calitate a lucrărilor
efectuate.
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-

operaţii necesare
materiale
defecte: mecanice, electrice
SDV-uri, aparate de măsură şi control
NTSM şi PSI specifice lucrării

6.2.14.Interpretarea rezultatelor măsurărilor parametrilor 6.3.9.Utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie
electrici în instalaţiile eoliene
specific locului de muncă
6.2.15. Realizarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor
eoliene.
6.2.16. Remedierea defectelor simple apărute în instalaţiile
eoliene.
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C) Descrierea și analiza sistemelor de certificare existente în țările partenere.
Această analiză va avea o formă preponderen calitativă, prin:
1) o descriere a arhitecturii și funcționarea procedurilor de evaluare și de certificare legate de diferitele căi
de instruire cu privire la profilurile zonei de recepție și care corespund nivelului 4 al CEC cu referire la
sistemele de formare profesională descrise în tabelul de la punctul B .
2) o analiză SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) ale acestor proceduri legate de
posibila prezență și influența a formelor de certificare a sectorului, bazată pe evaluarea competențelor.

Analiza sistemului de certificare

ROMANIA
Indică diferitele tipologii (legate de certificarea profilelor legate de economia verdeși care corespund
nivelurile 5 ale EQF):

Completați un GRAFIC PENTRU FIECARE TIP DE SISTEM cu referire la sistemele de formare descrise în
tabelul de la punctul 2
a) Montator de sisteme de operare electrice pentru surse de energie regenerabile / nivel EQF 4
b) Electrician montator sisteme de utilizare electrică a surselor regenerabile de energie
/ nivelul 5 al CEC
Pentru a și b - VET College (3 ani de studii după învățământul general)

Pentru fiecare profil topologic, indicați:
Valabil pentru a si b
Ce se certifica?:

Calificarea profesională

Ce entități emite certificarea?
Diploma și certificatelesunt emise cu antetul Ministerului Educației Naționale
Ce instrumente sunt utilizate pentru certificare?
Conform documentelor de reglementare în vigoare, evaluarea și certificarea din învățământul profesional și tehnic
românesc este conceput ca parte integrantă a procesului de învățare și formare profesională inițială desfășurat prin
intermediul educației școlare. În același timp, evaluarea și certificarea în domeniul educației și formării profesionale
sunt potrivite pentru ținte și obiective ale educației școlare, ale căror absolvenți pot orientați, fie către învățământul
terțiar sau pe piața muncii, precum și obiectivele specifice ale învățării pe tot parcursul vieții. În acest context,
certificarea se bazează pe demonstrarea competențelor specificate în mod explicit în standardele de pregătire.
Un aspect important al monitorizării efectuate în învățământul profesional și tehnic este de a asigura coerența între
sensurile actuale ale evaluării și certificării, cu scopurile și obiectivele celor două forme de evaluare. De aceea,
evaluarea curentă a abilităților continue, contribuie la rezultatele învățării prescrise (competențe, unități de
competențe generale, competențe unități tehnice și a unităților de expertiză tehnică), în standardul de pregătire.
Acest lucru se realizează atât în contextul școlii, de către cadrele didactice, precum și de la agentul economic (pentru
instruirea practică), de către profesori și tutori (specialiști numiți de operatorul economic pentru a ghida și a urmări
activitătea practică).

Evaluarea în scopul de certificare se realizează prin examen, la sfârșitul formării profesionale și depinde de
modul în care unitatea de învâțâmânt aplică a unității corelația dintremodul de formare și unitățile de
formare, de competențele standard. Documentul care reglementeazădin punct de vedere metodologic
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examenul de certificare este metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a
calificării profesionale pentru absolvenții de învățământ profesional și tehnic, care a început să se aplice
începând cu anul școlar 2008-2009. În conformitate cu prevederile acestui document, evaluarea pentru
nivelurile de certificare CEC 3, 4 și 5 este completată cu achiziționarea de certificate de calificare
profesională.
De ce sistem sau subsistem este recunoscută calificarea?
= Sistem național de formare
= producție și sistem social (profileleprofesionale sunt aprobate de către comitetele sectoriale anterior
aprobării prin ordin ministerial)
Indicati orice referintă ( nationala , regionala, etc.):
Legea educației nationale nr. 1/2011
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