Calificare pentru ocupația de instalator pentru instalații fotovoltaice
de mici dimensiuni: Nivelul 4

CERINȚE MINIME PENTRU ACCESUL LA PROCESUL DE CALIFICARE ŞI E‐CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII SUGERATE
E‐CONȚINUTURI DE ÎNVĂȚARE
SUGERATE

CITEŞTE MAI MULT…

Matematică: curs de bază (cursul ENEA în
sistem e‐learning, versiunea în limba
italiană)

Concepte de matematică (cursul
ENEA în sistem e‐learning,
versiunea în limba italiană)

Legi şi principii fundamentale de hidraulică, termotehnică şi
dinamica fluidelor, motoare termice şi măsurători, presiune şi
măsurători de căldură

Fizică pentru centrale termice (cursul
ENEA în sistem e‐learning versiunea în
limba italiană)

e‐Quem, curs nr. 2: Energetică
de bază – modulele 1, 2, 3, 4
(cursul ENEA în sistem e‐
learning, versiunea în limba
italiană)

Principii de inginerie electrică şi de securitate electrică,
elemente de măsurări electrice

Electrotehnică şi proiectarea instalațiilor
electrice (cursul ENEA în sistem e‐
learning, versiunea în limba italiană)

e‐Quem, curs nr. 2: Energetică
de bază – modulele 5, 6 (cursul
ENEA în sistem e‐learning,
versiunea în limba italiană)

Vezi secțiunea legislație de pe web site‐ul
Compener

e e‐Quem, curs nr. 7: Norme,
legislație şi contracte în sectorul
energetic (cursul ENEA în sistem
e‐learning, versiunea în limba
italiană)

CUNOŞTINȚE

Concepte şi principii generale ale matematicii

Legislația națională şi internațională

Cunoştințe de bază în domeniul tehnologiilor sistemelor
fotovoltaice

Energie fotovoltaică (cursul ENEA în
sistem e‐learning, versiunea în limba
italiană)

Instalații fotovoltaice (cursul
ENEA în sistem e‐learning,
versiunea în limba italiană)
Instalații fotovoltaice pentru

EVALUARE

Test cu variante multiple

Tehnologiile fotovoltaice partea I şi II
(cursuri video realizate de ENEA,
versiunea în limba engleză)

clădiri (cursuri video realizate de
ENEA, versiunea în limba
engleză)
Energie fotovoltaică: tehnologii,
sisteme şi piață (cursuri video
realizate de ENEA, versiunea în
limba italiană)
Educație pentru viitor: energie
fotovoltaică (cursuri video
realizate de ENEA, versiunea în
limba italiană)

ABILITĂȚI
Abilități cognitive: rezolvarea problemelor simple de fizică,
matematică, hidraulică, electrotehnică şi siguranță electrică
Abilități practice: utilizarea instrumentelor obişnuite de
inginerie mecanică, hidraulică şi electrică necesare pentru
realizarea conexiunilor şi a montajelor hidraulice, pentru
măsurători electrice şi de presiune şi pentru operațiuni
mecanice simple şi cablări electrice, în conformitate cu legea.

Abilități cognitive: Test cu
variante multiple
Abilități practice:
certificare de către o
terță parte a unei
experiențe de lucru de cel
puțin 6 luni şi a abilităților
necesare, emisă de
companii care îşi
desfăşoară activitatea în
sectorul respectiv sau de
către un laborator
acreditat.
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Cunoştințe care trebuie dobândite

CUNOŞTINȚE

Cunoştințele necesare sunt acumulate prin participarea la cursuri, care includ o secțiune teoretică şi una practică. Programul de pregătire constă în
următoarele aspecte:
Piața fotovoltaică: perspective şi tehnologii
Legislație şi regulamente: referințe principale, legislație şi reglementări naționale şi comunitare ‐ procese de autorizare
Sisteme fotovoltaice: caracteristici, aplicații şi costuri
Radiația solară şi producția instalației
Dimensionarea instalației şi alegerea elementelor: module, rețele, invertoare şi structuri de susținere
Integrarea sistemelor fotovoltaice în bilanțul clădirilor cu anvelopă
Instalarea pe clădiri şi activitățile de control ale departamentului împotriva incendiilor
Tipul sistemelor: fixe, cu urmărire şi sisteme de concentrare
Concordanța cu agenția Douane pentru sisteme cu o putere mai mare de 20 kW
Inspecția şi colectarea de date pregătitoare pentru proiectare şi dimensionare
Exemple de studii de fezabilitate tehnico‐economice şi recuperarea investiției
Sisteme de securitate; legi şi standarde tehnice
Analiza de risc
Dispozitive de securitate individuale şi colective.
Alegerea şi utilizarea corectă a sistemelor de siguranță
Schița planului de siguranță
Sisteme de control şi alimentare condiționată.
Criterii de proiectare a elementelor electrice şi de funcționare a sistemului: configurația sistemului
Conectarea la rețea, interfața şi protecția la suprasarcină
Schemele de conectare la rețea (voltaj mediu şi scăzut): proceduri, tehnici şi regulamente
Module, invertoare şi citirea fişelor tehnice ale interfeței de protecție
Descrierea şi analiza planurilor de proiect a fotovoltaicelor: componentele şi soluțiile tehnice utilizate

CUNOŞTINȚE

Protecția sistemelor fotovoltaice la supracurent (curent direct) şi împământarea
Reducerea neconformităților electrice
Sistemul de interconectare a componentelor fotovoltaice: cutii de joncțiune, conectori şi cabluri
Dimensionarea cablurilor electrice
Dimensionarea termică a întrerupătoarelor electrice pentru curent continuu
Dimensionarea dispozitivelor de protecție pentru curent continuu
Defecțiuni ale sistemelor fotovoltaice: câteva cazuri
Demonstrarea practică a detectării defecțiuni pe un sistem fotovoltaic de probă
Faza de instalare: structură, module şi cablare electrică
Evaluarea tehnico‐funcțională
Testare
Întreținerea sistemelor: mentenanță preventivă şi corectivă
Traseul de autorizare: stimulent pentru fotovoltaice.
Legislația pentru conectarea la rețea ‐ schimbul şi transferul de energie. Un plan de impozitare a fotovoltaicelor

Abilități necesare

ABILITĂȚI

Cursul furnizează abilități cognitive şi practice pentru instalarea sistemelor fotovoltaice. Abilitățile necesare pentru promovarea examinării finale sunt:
Abilități cognitive
9 Înțelegerea diagramelor electrice ale sistemelor simple şi complexe
9 Interpretarea fişelor tehnice ale componentelor instalației
9 Identificarea de soluții optime pentru structura circuitului
9 Cunoaşterea regulilor de siguranță la locul de muncă
9 Cunoaşterea regulilor de siguranță şi securitate a echipamentelor individuale
Abilități practice:
9
9
9
9
9
9
9

9
9

Utilizarea de instrumente tipice pentru verificarea siguranței sistemelor fotovoltaice
Citirea fişelor tehnice şi de asamblare a componentelor (module, invertoare, cabluri etc. ) pornind de la fişa de proiectare
Utilizarea de aplicații software referitoare la schemele mecanice şi electrice
Utilizarea de software pentru evaluarea costurilor şi de recuperare a investiției
Capacitatea de a instala un sistem fotovoltaic în mod autonom, pornind de la foaia de proiectare, managementul şi coordonarea unei echipe de
instalatori, în conformitate cu normele din planul de securitate
Capacitatea de a identifica şi de a pune în funcțiune, dacă este necesar, sisteme de soluții alternative şi optimizate pentru cazuri şi locuri de
instalare specifice
Capacitatea de a identifica soluții tehnice, ale circuitului, pentru a rezolva probleme nu au fost prevăzute în faza de proiectare.
Capacitatea de a face o evaluare tehnico‐funcțională a sistemului, în diferite condițiile de operare şi de mediu
Capacitatea de a analiza şi verifica rezultatele sistemului pus în funcțiune

COMPETENȚE

COMPETENȚE necesare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luarea de inițiativă
Asumarea responsabilității pentru propria activitate
Rezolvarea problemelor
Aplicarea cunoştințelor teoretice în contexte practice
Abilități de calcul
Cunoştințe IT
Obținerea şi organizarea corectă a informației
Abilități de ascultare eficientă
Comunicare orală şi în scris
Lucru eficient în echipă
Înțelegerea problemelor de siguranță şi securitate în muncă
Evaluarea calității propriilor activități şi rezultate
Lucru autonom

EVALUAREA

În procesul de calificare, rezultatele vor fi demonstrate prin examinarea finală, care constă în promovarea următoarelor teste:
a) test cu variante multiple, pe baza conținutului cursului de formare față‐în față (cunoştințe)
b) teste scrise, orale şi practice pentru verificarea abilităților şi a competențelor.
Abilitățile necesare vor fi demonstrate prin exerciții şi teste de laborator şi pe sisteme de simulare cu privire la:
a) utilizare diferitelor componente, materiale, instrumente, echipamente, software utilizate în proiectarea şi instalarea stațiilor de biogaz de mici
dimensiuni;
b) Soluții, conversia şi utilizarea energiei adaptate la contextul local (lanț scurt, utilizare pe scară largă);
c) Interpretarea fişelor tehnice ale componentelor instalației;
d) Evaluarea de bază a dimensionării energetice şi a sistemelor;
e) Estimarea costurilor şi randamentul investiției;
f) Demonstrarea instalării corecte a unui sistem fotovoltaic
g) Soluționarea problemelor şi a situațiilor neprevăzute
h) Soluționare şi configurare de instalații alternative şi optimizate;
i) Verificare şi testare a instalațiilor în situații tipice;
j) Capacitatea de a gestiona şi de a întreține sistemele
k) Capacitatea de a rezolva probleme de inginerie
l) Capacitatea de a coordona o echipă de lucru

