Calificare pentru ocupația de instalator, operator şi tehnician
pentru instalații de producere a energiei eoliene 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)

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

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 ți 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‐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 de aerodinamică

Cunoştințe de bază de tehnologia sistemelor

Aerodinamica turbinelor
eoliene partea I‐II (cursuri
video realizate de ENEA,
versiunea în limba engleză)
Energia eoliană (cursul ENEA

Educație pentru energia eoliană a

EVALUARE

Test cu variante multiple

energetice eoliene s

în sistem e‐learning, versiunea
în limba italiană)

viitorului (cursuri video realizate de
ENEA, versiunea în limba engleză)

sau

Energia eoliană, tehnologia eoliană şi
piața (cursuri video realizate de
ENEA, versiunea în limba engleză)

Energia eoliană, partea I‐II
(cursuri video realizate de
ENEA, versiunea în limba
engleză)

Energia şi resursele eoliene în largul
mării (cursuri video realizate de
ENEA, versiunea în limba engleză)
Tehnologia turbinelor eoliene
(cursuri video realizate de ENEA,
versiunea în limba engleză)

ABILITĂȚI
Abilități cognitive: rezolvarea problemelor simple de
fizică, matematică, aerodinamică.
Abilități practice: utilizarea instrumentelor
tradiționale de mecanică, necesare pentru instalațiile
sanitare, pentru măsurători electrice şi de presiune,
pentru operațiuni mecanice simple şi cablări electrice,
în conformitate cu reglementările legale .

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.

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

CUNOŞTINȚE

Cunoştințe care trebuie dobândite
Cunoştințele necesare sunt acumulate prin participarea la cursuri, care includ o secțiune teoretică şi una practică. Programul de pregătire constă în
următoarele aspecte:
Energia: campania de evaluare a potențialului eolian.
Amplasarea instalațiilor eoliene: identificarea zonelor de interes t – Adecvarea "vântului" la locația de amplasare – evaluarea locației şi
dezvoltarea dispunerii parcului eolian.
Evaluare‐amplasare, condițiile de vânt şi amplasarea turbinelor în cadrul parcurilor eoliene.
Exemplu de studii de fezabilitate tehnico‐economice şi randamentul investițiilor.
Privire de ansamblu asupra ingineriei eoliene. Instalațiile de energie eoliană:
• Clasificarea instalațiilor în funcție de utilizarea lor – Tipuri de instalații eoliene;
• Tehnologia eoliană: subsistem: Rotor ‐ Generator – Comandă electronică;
• Sisteme şi tehnologii: utilizarea în condiții de izolare electrică – Sisteme hibride tip insulă – Generare distribuită cu conectare la rețea;
• Tipul de funcționare ‐ Control şi securitate
Principii de operare a generatoarelor eoliene.
Tipuri de turbine eoliene. Estimarea resurselor.
Elemente de dimensiune medie şi mare
Turbinele eoliene mici şi energia eoliană: producția la scară mică, în funcție de distribuția vântului.
Impactul energiei asupra mediului.
Siguranța instalațiilor; legi şi regulamente, tehnici de analiză a riscului.
Dispozitive de siguranță colective şi individuale.
Alegerea şi utilizarea corectă a sistemelor de protecție.

CUNOŞTINȚE

Principii de proiectare a sistemelor eoliene:
• alegerea pentru turbinele eoliene a:
o A generatorului grup electrogen;
o Sistemelor de control al alimentării;
• IEC 61400‐1;
• Conectarea la rețeaua de distribuție (aspecte procedurale, tehnice şi normative);
• Compatibilitatea cu mediul şi evaluarea impactului asupra mediului (V.I.A.);
• Impact vizual şi din punctul de vedere al distribuției teritoriului
• Impactul din punctul de vedere al nivelului de zgomot,
• Interferența electromagnetică
• Scheme electrice pentru rețeaua electrică de tensiune joasă şi medie: aspecte procedurale, tehnice şi normative.
• Stimulente şi reglementări naționale şi locale cu privire la energia eoliană.
• Economia energiei eoliene: costul investițiilor, dezvoltarea inițiativei, instalarea turbinelor eoliene, lucrări conexe şi de infrastructură, costuri
de producție pe kWh de electricitate.
• Piața şi economia energiei eoliene
Legislație şi regulamente: referințe principale, procese de autorizare legislativă şi normativă naționale şi comunitare.

ABILITĂȚI

Abilități necesare
Cursul furnizează abilități cognitive şi practice pentru instalarea eoliene. Abilitățile necesare pentru promovarea examinării finale sunt:
Dobândirea de abilități cu privire la:
¾ Înțelegerea lucrărilor proiectului şi a schemelor funcționale ale sistemelor simple şi complexe
¾ Interpretarea fişelor tehnice ale componentelor instalației
¾ Identificarea de soluții de optimizare a planurilor mecanice şi/sau a instalației
¾ Capacitatea de a propune soluții, conversia şi utilizarea de energie adaptată la contextul local (la scară mică, utilizarea pe scară largă)
¾ Utilizare de aplicații software referitoare la schemele mecanice şi electrice pentru pregătirea documentației privind construcția efectivă,
care trebuie anexate la declarația de conformitate a instalației
¾ Utilizarea de software pentru evaluarea costurilor şi de recuperare a investiției
¾ Dimensionarea sistemelor eoliene şi evaluarea productivității acestora
¾ Planificarea, testarea, implementarea şi întreținerea instalației
¾ Identificarea şi implementarea, la nevoie, de soluții alternative şi optimizate pentru cazuri şi locuri de instalare specifice
¾ Testarea sistemului în diferite condiții de operare
¾ Realizarea întreținerii de rutină, a întreținerii în situații excepționale şi a managementului sistemului

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) utilizarea 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) Simularea instalării de sisteme eoliene simple;
f) Rezolvare a problemelor şi a evenimentelor neprevăzute care pot să apară în timpul operării unei instalații;
g) Soluționare şi configurare de instalații alternative şi optimizate;
h) Verificare şi testare a instalațiilor în situații tipice;
i) Management al instalațiilor eoliene.

