Calificare pentru ocupația de instalator, operator şi tehnician pentru
instalații energetice geotermale de mici dimensiuni: Nivelul 4

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

CUNOŞTINȚE

E‐CONȚINUTURI DE ÎNVĂȚARE
SUGERATE

Matematică: curs de bază
Concepte şi principii generale ale matematicii

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

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

Legislația națională şi internațională

Cunoştințe de bază în domeniul sistemelor energetice geotermale

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

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

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

Vezi secțiunea legislație de pe
web site‐ul Compener

Energia geotermală pentru sere

CITEŞTE MAI MULT…

EVALUARE

Concepte de matematică
(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)
e‐Quem, curs nr. 2: Energetică
de bază – modulele 5, 6
(cursul ENEA în sistem e‐
learning, versiunea în limba
italiană)
e‐Quem, curs nr. 7: Norme,
legislație şi contracte în sectorul
energetic
(cursul ENEA în sistem e‐
learning, versiunea în limba
italiană)
Resurse geotermale la
temperaturi scăzute pentru

Test cu variante multiple

(cursul ENEA în sistem e‐learning,
versiunea în limba engleză)
Energia geotermală partea I şi II
(cursul ENEA în sistem e‐learning,
versiunea în limba engleză)

aplicarea în serele din zona
rurală (cursuri video ENEA,
versiunea în limba engleză)
Energia geotermală pentru sere

Aplicații cu entalpie scăzută a
energiei geotermale partea I şi II
(cursuri video ENEA versiunea în
limba engleză)
Energie geotermală: principalele
aspecte tehnice relevante de
utilizare a fluidelor (cursuri video
ENEA versiunea în limba engleză
ABILITĂȚI

Abilități cognitive: rezolvarea problemelor simple de fizică,
matematică, hidraulică, electrotehnică şi siguranță electrică.
Abilități practice: utilizarea instrumentelor tradiționale pentru
hidraulica cu acționare mecanică şi electrică necesare pentru
realizarea conexiunilor şi a montajelor hidraulice, pentru măsurări
electrice şi de presiune şi pentru operațiuni mecanice simple şi
cablări electrice, în conformitate cu standardele şi reglementările
tehnice.

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.

CUNOŞTINȚE, ABILITĂȚI ŞI COMPETENȚE (EQF), PROGRAMUL DE FORMARE ŞI METODA DE VERIFICARE
CUNOŞTINȚE care trebuie dobândite

CUNOŞTINȚE

Cunoştințele necesare sunt dobândite prin participarea la cursuri, care includ o secțiune teoretică şi una practică. Programul de pregătire constă în
următoarele aspecte:
Progrese ştiințifice de ultimă oră pe piața italiană în domeniul climatizării termice în construcții civile şi industriale
Energia geotermală cu temperatură scăzută
Legislație şi reglementări: principalele reglementări naționale şi europene
Sisteme geotermale la temperatură scăzută, pompe de căldură
Principii şi funcționarea instalației
Modele de componente termice, sisteme geotermale (pompe de căldură, rețele de schimbătoare de căldură, rețele de distribuție, terminale)
Eficiența ciclurilor termodinamice şi unități de măsură
Proiectările instalațiilor şi aplicații: sisteme divergente cu expansiune directă
Pompe de căldură geotermale
Surse de căldură subterane cu temperatură scăzută
Tehnologii de exploatare a căldurii solului
Pompe de căldură cu absorbție: http://it.dicios.com/iten/pompe‐di‐calore‐ad‐assorbimento
Maşina de absorbție cu apă amoniacală, maşini de absorbție cu bromură de litiu
Instalații de securitate; legi şi regulamente http://it.dicios.com/enit/criteria‐for‐sizing‐systems
Analiza de risc.
Echipamente de protecție individuale şi colective.
Selecția şi utilizarea adecvată a sistemelor de protecție.
Auditarea necesarului de căldură pe timp de vară şi iarnă: http://it.dicios.com/iten/fabbisogno‐termico‐estivo, ACS of buildinged
Fundamentele dimensionării instalațiilor
Sisteme cu circuit închis
Privire generală asupra tehnologiilor şi materialelor ‐ beneficii şi riscuri privind testele cu privire la stările critice ale mediului:
Criterii de proiectare a sistemelor geotermale‐dimensiunea eşantionului: http://it.dicios.com/iten/esempio‐di‐dimensionamento
Sisteme cu circuit deschis
Sisteme hidraulice de preluare şi retur
Beneficii şi riscuri în ceea ce priveşte stările critice ale mediului
Criterii de dimensionare
Studii de caz
Studii de fezabilitate tehnice şi financiare

ABILITĂȚI care trebuie dobândite

ABILITĂȚI

Cursul furnizează abilități cognitive şi practice pentru instalarea sistemelor geotermale. Abilitățile necesare pentru promovarea examinării finale sunt:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Înțelegerea lucrărilor proiectului şi a schemelor de funcționare ale sistemelor de simple şi complexe
Interpretarea fişelor tehnice ale componentelor instalației
Evaluarea performanțelor sistemelor de conversie a energiei geotermale
Conducerea proiectării sistemelor de incălzire pe bază de enrgie geotermală
Planificarea instalării, testării, implementării şi întreținerii
Identificarea şi implementarea, la nevoie, de soluții alternative şi optimizate a sistemelor în cazutri şi locații de instalare specifice
Rezolvarea probelmelor care nu au fost evaluate la nivel de proiect
Realizarea testării sistemelor în diferite condiții
Realizarea întreținerii regulate şi în cazuri speciale şi a managementului sistemelor
Identificarea de soluții optimizare a planurilor mecanice şi/sau a instalației
Capacitatea de a propune soluții, conversia şi utilizarea de energie geotermală adaptată la contextul local cu utilizarea pe scară largă
Utilizare de aplicații software referitoare la schemele mecanice şi electrice pentru pregătirea documentelor privind construcția efectivă, care
trebuie ataşate la declarația de conformitate a instalației
9 Utilizarea de software pentru evaluarea costurilor şi recuperarea investiției
9 Utilizarea instrumentelor hidraulice, mecanice şi electrice tipice instalațiilor necesare pentru montarea acestora
9 Cunoaşterea regulilor de siguranța şi securitate a echipamentelor individuale

COMPETENȚE

COMPETENȚE care trebuie dobândite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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) Dimensionarea energetică şi a sistemelor, estimarea costurilor şi randamentul investiției.
Examinare finală trebuie să includă, în special, demonstrarea capacității de:
a) Montare a instalațiilor simple pentru fiecare din cele trei tehnologii, într‐un grup de lucru, şi asigurarea coordonării.
b) Rezolvare a problemelor şi a evenimentelor neprevăzute care pot să apară în timpul operării unei instalații
c) Soluționare şi configurare de instalații alternative şi optimizate
d) Verificare şi testare a instalațiilor în situații tipice
e) Gestionare a instalațiilor geotermale

