Calificare pentru ocupaţia de instalator, operator şi tehnician
pentru sisteme solare termice: Nivelul 4

CERINŢE MINIME PENTRU ACCESUL LA PROCESUL DE CALIFICARE ŞI E-CONŢINUTURILE
ÎNVĂŢĂRII SUGERATE
CUNOŞTINŢE

Concepte şi principii generale
ale matematicii

Termodinamică,
termodinamică aplicată, maşini
termice, măsurători de
temperatură şi presiune

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

Condiţii de autorizare pentru
instalaţii termice pentru
construcţii civile

Legislaţia naţională şi
internaţională

Cunoştinţe elementare ale
tehnologiilor şi sistemelor
solare termice

E-CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE
SUGERATE

CITEŞTE MAI MULT…

Matematică: curs de bază

Concepte de matematică

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

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

Fizică pentru centrale termice

e-Quem, curs nr. 2: Energetică de bază –
modulele 1, 2, 3, 4

(cursul ENEA în sistem e-learning
versiunea în limba italiană)

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

Electrotehnică şi proiectarea instalaţiilor
termice

e-Quem, curs nr. 2: Energetică de bază –
modulele 5, 6

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

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

e-Quem, curs nr. 3: Atribuţiile şi
activităţile unui manager energetician modulele 4,5,6, anexe

Vezi secţiunea legislaţie de pe web site-ul
Compener
Energie solară termică
(cursul ENEA în sistem e-learning,

METODA DE VERIFICARE

e-Quem, curs nr. 7: Norme, legislaţie şi
contracte în sectorul energetic
(cursul ENEA în sistem e-learning, versiunea în
limba italiană)
Educaţie pentru viitor: termodinamica energiei
solare (cursuri video realizate de ENEA,

Test cu variante multiple

versiunea în limbile italiană, engleză şi
franceză)

versiunea în limba italiană)
Sisteme solare termodinamice (cursuri video
realizate de ENEA, versiunea în limba italiană)
Evaluarea economică a sistemului solar de
încălzire cu aer folosit pentru uscare (cursuri
video realizate de ENEA, versiunea în limba
engleză)

ABILITĂŢI
Abilităţi cognitive: rezolvarea
problemelor simple de fizică,
matematică,
hidraulica,
electrotehnică şi siguranţă
electrică
Abilităţi practice: utilizarea
instrumentelor mecanice
tradiţionale, sisteme hidraulice
şi electrice necesare pentru
montarea conductelor şi
ansamblurilor, măsurări
electrice şi de presiune,
operaţiuni mecanice simple şi
cablări electrice în
conformitate cu reglementările
legale.

Abilităţi cognitive: Test cu variante
multiple
Abilităţi practice: certificare de către o
terţă parte a unei experienţe de lucru de cel
puţin 6 luni şi a abilităţilor necesare, emisă
de companii care îşi desfăşoară activitatea
în sectorul respectiv sau de către un
laborator acreditat..

CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE (EQF – CADRUL EUROPEAN AL CALIFICĂRILOR),
PROGRAMUL DE FORMARE ŞI METODA DE VERIFICARE
Cunoştinţe care trebuie dobândite

CUNOŞTINŢE

Cunoştinţele necesare sunt acumulate prin participarea la cursuri, care includ o secţiune teoretică şi una practică. Programul de pregătire constă
în următoarele aspecte:
PRINCIPIILE utilizării energiei termice a SISTEMELOR solare:
9 Sisteme cu temperatură ridicată şi cu temperatură scăzută
9 Sisteme termosifon
9 Sisteme cu circulaţie forţată
9 Sisteme cu circuit deschis
9 Sisteme cu circuit închis
9 Sisteme solare
9 Sisteme energetic integrate
DOMENII DE APLICARE
9 Apă caldă menajeră,
9 Piscine şi agricultură,
9 Încălzirea ambientală: prin panouri şi prin pardoseală
COLECTORI SOLARI: CARACTERISTICI ŞI PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
9 Colectoare plane vitrate
9 Colectoare cu tuburi vidate conductoare,
9 Panouri din plastic
9 Absorber
9 Certificarea colectorilor solari
DIMENSIONAREA SISTEMULUI
Elemente de bază pentru dimensionare:
9 Producţia de apă caldă menajeră sau/şi sisteme de încălzire integrate
9 Sisteme pentru încălzirea piscinelor,
9 Utilizarea industrială
INSTALAREA
9 Selectarea planului sistemului
9 Selectarea componentelor pentru sistemele solare termice (caracteristici ale colectoarelor, principalele componente ale circuitului primar)
9 Funcţiile sistemelor solare termice (funcţii principale şi suplimentare)
9 Standarde

CUNOŞTINŢE

SIGURANŢĂ
9 Siguranţa sistemelor: legi şi standard
9 Analiza de risc
9 Dispozitive de protecţie
9 Selectarea şi utilizarea corectă a sistemelor de protecţie
9 Planul operaţional de siguranţă: vedere de ansamblu.
INSTALARE ŞI MANAGEMENT
9 Instalarea sistemelor solare termice (activităţi preliminare, ciclul operaţional de instalare, controlul vectorului termic fluid)
9 Testare şi întreţinere
9 Standarde pentru sistemele solare termice
9 Proceduri de autorizare legală pentru instalarea sistemelor
9 Managementul unui sistem
ECONOMIA ENERGIEI SOLARE TERMICE
9 Costuri şi investiţii
9 Recuperarea investiţiei
9 Piaţă şi tehnologii
9 Testarea şi colectare datelor preliminare pentru dimensionare şi proiectare
9 Exemple de planuri de fezabilitate tehnico-economice şi recuperarea investiţiei
AŞTEPTĂRILE PRIVIND TEHNOLOGIA
9 Sisteme solare termice concentrate, vedere de ansamblu: principii de operare, descrierea sistemelor comune, costuri şi economie, avantaje
pentru mediul înconjurător
9 Răcirea cu energie solară, vedere de ansamblu: principii de operare, cicluri termice, schema sistemului ,
9 Descrierea sistemelor comune, costuri şi economie, avantaje pentru mediul înconjurător

Selecţia practică a programelor de pregătire constă în următoarele activităţi de laborator:
9 Descrierea şi analiza sistemelor solare termice: echipamente utilizate şi soluţii adoptate
9 Simularea implementării: testarea performanţei, spălare, umplere, valve pentru aer, verificarea temperaturii de operare, parametrizarea
integrării cu alte surse
9 Service şi mentenanţă preventivă şi corectivă a sistemelor: standarde şi operare
9 Defecţiuni ale sistemului: cazuri comune
9 Repararea defecţiunilor
9 Demonstrarea practică a detectării problemelor

ABILITĂŢI necesare

ABILITĂŢI

Cursul furnizează abilități cognitive şi practice pentru instalarea sistemelor solare termice. Abilitățile necesare pentru promovarea
examinării finale sunt:
Abilități cognitive:
1. Evaluare, audit şi proiectare preliminară a sistemelor pentru utilizarea energiei solare termice
2. Înţelegerea planurilor funcţionale a sistemelor simple şi complexe
3. Înţelegerea fişelor tehnice a componentelor sistemului
4. Cunoaşterea regulamentului de lucru şi a siguranţei la locul de muncă
5. Cunoaşterea echipamentului personal de siguranţă la locul de muncă
6. Capacitatea de a furniza, după instalare, date pentru pregătirea documentelor post-construcţie care să fie ataşate în conformitate
cu declaraţia de conformitate a sistemului
7. Estimarea costurilor şi recuperarea investiţiilor pentru sisteme
8. Instalarea corectă, auditul şi testarea sistemelor solare termice
9. Capacitatea de a utiliza echipamentele de monitorizare şi management
Abilităţi practice:
9 Repararea defecţiunilor
9 În folosirea echipamentului pentru instalaţii sanitare, pentru instalare mecanică şi electrică, necesare pentru realizarea măsurătorilor
termice hidraulice, electrice, de temperatură, de presiune ş.a.
9 Să fie capabil să asambleze componentele sistemului, instalaţiile pe diverse tipuri de acoperişuri, cablarea electrică în conformitate cu
standardele CEI (Comisiei Electrotehnice Internaţionale)
9 Dimensionarea şi proiectarea sistemului solar termic în mod corect
9 Instalarea în mod autonom a unui sistem solar termic pentru apă caldă menajeră şi a unui sistem de încălzire, bazat pe planurile de
proiectare, prin administrarea autonomă a muncii
9 Lucrul în condiţii sigure după cum a fost prevăzut în planul de siguranţă şi/sau de a coordona
9 Identifica de soluţii pentru sistem, de a rezolva probleme simple, care privesc cazuri specifice şi locuri de instalare, ce nu s-au putut
prevedea în momentul proiectării.
9 Realizarea unui audit şi testarea sistemului în diferite condiţii de service şi meteorologice
9 Realizarea service-ului şi a întreţinerii pompelor de căldură autonom şi pe baza instrucţiunilor şi a procedurilor definite:mentenanţă
preventivă, mentenanţă corectivă

COMPETENŢE

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) Dimensionarea energetică şi a sistemelor;
e) Estimarea costurilor şi randamentul investiției;
f) Simularea montării instalațiilor simple;
g) Soluționare şi configurare de instalații alternative şi optimizate;
h) Verificare şi testare a instalațiilor în situații tipice;

