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Bobinator motoare electrice
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea interactivă la locul de muncă
Lucrează în echipă
Respectarea NTSM şi PSI

Competenţe specifice

Aplicarea procedurilor de calitate
Confecţionarea, montarea şi fixarea bobinelor
Folosirea trusei de scule
Izolarea şi consolidarea bobinajului, protecţia subansamblului
bobinat
Lipirea / dezlipirea manuală
Măsurarea cu dispozitive electrice de bază
Planificarea unei sarcini de rutină
Pregătirea subansamblelor pentru bobine
Realizarea / citirea şi interpretarea schemelor electrice
Realizarea conexiunilor bobinajului

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Comunicarea informaţiilor despre
sarcini, posibilităţi, evenimente,
instruire

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date:
rapoarte scrise sau verbale.
1.2. Selecteaza şi utilizeaza sursele corecte de informatie.
1.3. Selecteaza şi structureaza corect informatiile acumulate.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe continuu.
1.5. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate.
1.6. Dovedeşte capacitate de comunicare atât în situatii oficiale cât şi
neoficiale (familiare) cu persoane sau grupuri familiare sau nu.

2. Participă la discuţii în grup / echipă
pentru a obţine rezultatele
corespunzătoare

1.7. Utilizează / adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii
şi clarificari suplimentare.
2.1. Răspunde solicitărilor membrilor echipei.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2.3. Comunica deschis parerile şi dorintele.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lucrează în echipă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Contribuie la definirea rolurilor
specifice ale muncii
2. Contribuie la planificarea activităţii
3. Munceşte împreună cu ceilalţi
membrii ai echipei

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Identifica membrii echipei şi rolurile lor în activitatea de grup
bazându-se pe informatii şi instructiuni despre obiectiv, cerinte de
performanta şi proceduri.
2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a
contribui în planificarea activităţilor.
3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunzătoare activităţii.
3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea
activităţii.
3.3 Aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4 În funcţie de specific sau de activitate munca este prestată individual
sau în grup.
3.5 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil printr-un
proces agregat şi acceptat.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Respectarea NTSM şi PSI

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Urmează regulile de protecţia muncii 1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului
de muncă.
1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica
companiei, legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice
locului de muncă.
1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de
protecţie din dotare, în conformitate cu reglementările locale.
1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu
procedura locală
1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform
instrucţiunilor.
1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele
legislatiei, procedurilor locale şi prevederilor Comisiei Nationale de
Protecţia Muncii.
1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare.

2. Raportează pericolele la locul de
muncă

1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte corect
prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident.
2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza
persoanei corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă.

2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de
protectie şi o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii
locului de muncă.
3. Respectă procedurile de urgenţă şi de 3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi
evacuare.
serviciile de urgenţă.
3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare.
3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de
muncă.
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Aplicarea procedurilor de calitate

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asumarea responsabilităţii pentru
lucrările executate

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin
procedura de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice.
1.2 Pregateşte locul de munca, utilajele, sculele, etc. Astfel încât
rezultatele muncii să corespundă cerinţelor de calitate.

2. Verificarea rezultatelor muncii

1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate şi se preocupa permanent de
îmbunătăţirea ei.
2.1 Confrunta rezultatele muncii cu cerintele de calitate, şi daca este
necesar ia măsuri de remediere.
2.2 Raportează conform normelor interne deficienţele de calitate
constatate, cauzele lor şi modul de remediere.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Confecţionarea, montarea şi fixarea bobinelor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Confecţionarea bobinelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Citeşte şi interpreteaza corect schema motorului.
1.2 Stabileşte caracteristicile bobinajului conform specificatiilor
/parametrilor motorului.
1.3. Dacă este necesar calculează caracteristicile bobinajului, conform
cerinţelor.
1.4 Alege materialele conform specificaţiilor tehnice sau caracteristicilor
determinate prin calcul.
1.5 Calitatea materialelor este verificată pentru conformitate cu
cerinţele.
1.6 Programeaza maşina de bobinat (semi) automata la parametrii ceruti.

2. Montarea şi fixarea bobinelor

2.1. Alege şi utilizeaza scule corespunzatoare efectuarii operatiei.
2.2 Montează bobinele conform schemei motorului sau conform
calculelor şi schitei realizate.
2.3. Operaţia de montare se realizează conform metodologiei de lucru.
2.4. Alege materialele şi elementele de fixare conform cerintelor.
2.5. Execută operaţia de fixare conform metodologiei de lucru , în
condiţii de siguranţă.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Folosirea trusei de scule

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea sculelor /dispozitivelor
pentru lucru

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Alege sculele /dispozitivele în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit

2. Utilizarea şi manevrarea sculelor /
dispozitivelor

1.2 Identifica şi marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau
care nu prezintă siguranţă în utilizare.
2.1 Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii
rezultatelor prevăzute în specificaţia tehnologică.
2.2. Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor
prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru.

3. Întreţinerea curentă a sculelor /
dispozitivelor

2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca înainte, pe durata şi
după utilizarea sculelor.
3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare
corectă) în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare.
3.2. Depoziteaza şi pastreaza în siguranta trusa de scule conform
recomandărilor specifice locului de muncă.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Izolarea şi consolidarea bobinajului, protecţia subansamblului bobinat

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Izolarea canalelor , bobinelor şi a
capacelor motorului

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Alege şi utilizeaza scule adecvate tehnologiei de lucru.
1.2. Alege materialele conform normelor tehnice.
1.3. Verificarea calităţii materialelor pentru a corespunde cerinţelor.

2. Bandajarea statorului

1.4 Execută operaţia de izolare conform metodologiei de lucru.
2.1. Alege şi utilizeaza sculele adecvate tehnologiei de lucru.
2.2. Alege materialele conform normelor tehnice.
2.3. Verificarea calităţii materialelor pentru conformitate cu cerinţele.

3. Lăcuirea şi uscarea subansamblului
bobinat

2.4. Execută operaţia de bandajare conform metodologiei de lucru.
3.1. Alege şi utilizeaza scule adecvate tehnologiei de lucru.
3.2. Alege materialele conform normelor tehnice.
3.3. Verificarea calităţii materialelor pentru conformitate cu cerinţele.
3.4. Operaţia de lăcuire se efectuează conform metodologiei de lucru.

4. Verificarea motorului sub tensiune

3.5. Tehnologia de uscare şi parametrii de lucru sînt stabilite în functie de
tipul materialului de protecţie.
4.1. Predă subansamblul bobinat, pentru verificare sub tensiune de către
persoana abilitată, conform normelor interne.
4.2. În cazul constatării unui defect, verifică parametrii de funcţionare ai
motorului , utilizând proceduri standard şi aparate de masura
corespunzătoare.
4.3. Interpretează rezultatele măsurătorilor prin comparaţie cu
parametrii ceruţi.
4.4. Identifica şi remediaza defectele depistate.
4.5. Raportează remedierea defecţiunii, persoanei abilitate conform
procedurilor interne.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.

Lipirea / dezlipirea manuală

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea pentru lipire

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Întelege şi urmeaza întocmai instructiunile şi procedura de lucru.
1.2 Identifica materialele şi sculele conform prevederilor din procedura de
lucru.

2. Lipirea cu ciocanul de lipit

1.3 Pregateşte materialele şi sculele conform prevederilor din procedura
de lucru.
2.1 Alege metoda de lipire în conformitate cu prevederile documentaţiei.

2.2 Poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu cerinţele
instrucţiunilor tehnologice.
2.3 Executa operatia de lipire respectând secventele operatiei şi maniera
de lucru stipulate în procedură, pentru obţinerea unor rezultate
corespunzătoare.
2.4 Îndeparteaza surplusul de material pentru evitarea puntilor şi
realizarea conexiunilor corespunzătoare instrucţiunilor de calitate.
2.5 Respecta instructiunile de protejare a componentelor contra şocului
termic la lipire şi le aplica în conformitate cu prevederile procedurii.

3. Verificarea conexiunilor prin lipire

2.6 Aplica procedurile privind manipularea şi depozitarea componentelor
3.1 Inspectează conexiunile în conformitate cu prevederile instrucţiunii
tehnologice sau procedura de lucru.
3.2 Identifica corect deficientele conexiunilor şi cauzele lor.

4. Dezlipirea

3.3. Înregistreaza şi raporteaza în conformitate cu cerintele locului de
muncă rezultatele verificării.
4.1 Alege corect metoda de dezlipire, sculele şi dispozitivele necesare în
conformitate cu procedura de lucru.
4.2 Execută dezlipirea într-o manieră corespunzătoare procedurii,
respectând secvenţele operaţiei.
4.3 Realizează operaţiile respectând N.T.S.M. specifice locului de muncă.

5. Curăţarea post-lipire

4.4. Componentele /suprafeţele dezlipite sunt curăţate de aliaj în
5.1 Identifica metoda de lucru şi materialele indicate în documentatia
tehnologică.
5.2 Efectuează operaţia în conformitate cu procedura de lucru.
Rezultatele corespund cerinţelor de calitate impuse.
5.3. Respecta instructiunea de manipulare a componentelor şi placilor
sensibile la potenţialul electrostatic.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Măsurarea cu dispozitive electrice de bază

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Folosirea dispozitivelor electrice de
bază la măsurarea mărimilor electrice

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Alege dispozitive şi echipamente corespunzatoare cerintelor.
1.2 Citeşte şi interpreteaza corect valorile masurate.

2. Întreţinerea dispozitivelor electrice
de bază

1.3 Valorile citite sunt convertite, atunci când este necesar în unităţile de
măsură cerute.
2.1 Pastrarea şi stocarea de rutina a dispozitivelor utilizate, conform
cerinţelor fabricantului sau procedurilor standard.
2.2 Efectueaza verificari şi ajustari de rutina ale dispozitivelor ex.:
aducerea la zero.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Planificarea unei sarcini de rutină

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică cerinţele sarcinii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Instructiunile legate de proceduri sunt obtinute, întelese şi, când este
cazul, clarificate.
1.2. Specificaţiile relevante pentru rezultatele sarcinii sunt obţinute,
întelese şi, când este cazul, clarificate.
1.3 Identifică obiectivele de realizat.

2 Planifică etapele necesare pentru
îndeplinirea sarcinii.

1.4 Sunt identificate cerinţele sarcinii cum ar fi necesarul de timp sau
norma calităţii.
2.1. Pe baza instructiunilor şi specificatiilor existente, întelege şi clarifica
etapele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.
2.2. Identifica şi planifica succesiunea activitatilor care trebuie
îndeplinite, conform cerinţelor

3. Revizuirea planului

2.3. Verifica etapele şi rezultatele planificate pentru a se asigura ca sunt
în conformitate cu instructiunile şi specificatiile relevante.
3.1. Identifica şi compara rezultatele cu obiectivele planificate,
instructiunile privind specificatiile şi cerintele sarcinii.
3 2. Revizuieşte şi dupa caz, corecteaza planificarea pentru realizarea
obiectivelor propuse.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Pregătirea subansamblelor pentru bobine

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Curăţarea subansamblelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifică în mod corect subansamblul care necesită curăţire.
1.2. Alege materialele necesare operaţiei de curăţire, conform cerinţelor.

1.3. Alege scule şi unelte corespunzatoare, conform cerintelor.
1.4. Stabileşte tehnologia de curatire corespunzatoare caracteristicilor
subansamblului.
1.5. Stabileşte parametrii de operare conform tehnologiei stabilite.
1.6. Efectuează operaţia de curăţire în condiţii de siguranţă.
2. Electroizolarea subansamblelor

2.1. Alege materialele electroizolante conform cerinţelor.
2.2. Calitatea materialelor este verificată pentru conformitate cu
cerinţele.
2.3. Stabileşte dimensiunile şi forma elementelor electroizolante conform
specificaţiilor tehnice din schema motorului.
2.4. Alege şi utilizeaza scule şi dispozitive corespunzatoare efectuarii
operaţiei de montare a electroizolaţiei.
2.5. Monteaza elementele electroizolante în canale şi la capace conform
metodologiei de lucru.

3. Verificarea rezistenţei de izolaţie

3.1 Alege şi utilizeaza aparate de masura şi control conform cerintelor.
3.2 Efectuează măsurătorile conform procedurilor standard.
3.3 Interpretează rezultatele măsurătorilor prin comparaţie cu parametrii
specificaţi.
3.4 Remediază eventualele defecte constatate.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Realizarea / citirea şi interpretarea schemelor electrice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Citirea şi interpretarea schemelor
electrice

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identifica componentele, ansamblele şi aparatura din schemele
electrice, conform simbolurilor specifice.
1.2. Legile electrice de baza sunt întelese şi interpretate corect pentru
determinarea circuitelor şi legaturilor dintre componente.
1.3. Simbolurile electrice sunt corect interpretate.

2. Realizarea schemelor electrice

1.4. Foloseşte cunoştintele desenului tehnic pentru interpretarea .corecta
a schemelor electrice.
2.1. Identifica componentele, ansamblele şi aparatura, conform
cerinţelor.
2.2. Legile electrice de baza sunt întelese şi aplicate corect pentru
reprezentarea circuitelor şi legaturilor.
2.3. Simbolurile electrice sunt corect utilizate.
2.4. Foloseşte cunoştintele desenului tehnic, conform cerintelor.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Realizarea conexiunilor bobinajului

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Executarea legăturilor între bobine

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Citeşte şi interpreteaza corect schema de legaturi între bobine.
1.2. Alege şi utilizeaza corect sculele necesare .
1.3. Verifică utilizând aparate corespunzătoare continuitatea bobinajului
şi concordanta între schema de legaturi realizata şi cea ceruta.

2. Executarea ieşirilor din bobinaj

1.4. Interpreteaza rezultatele prin comparare cu parametrii ceruti şi
remediază eventualele defecte.
2.1. Citeşte şi interpreteaza corect schema de conexiuni a motorului.
2.2. Stabileşte numarul şi tipul ieşirilor conform schemei şi
caracteristicilor motorului.
2.3. Alege şi utilizeaza scule corespunzatoare efectuarii operatiei.
2.4. Masoara cu aparate adecvate parametrii de ieşire.

3. Lipirea conexiunilor

2.5. Interpreteaza rezultatele prin comparare cu parametrii ceruti şi
remediază eventualele defecte.
3.1 Alege şi utilizeaza sculele adecvate tehnologiei de lucru.
3.2. Alege materialele necesare conform tehnologiei de lucru şi normelor
tehnice.
3.3. Executa operatia de lipire conform metodologiei de lucru şi
specificaţiilor tehnice.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

