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 Electrician de întreţinere utilaje tipografice 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Administraţie Întocmirea rapoartelor de activitae şi a documentelor de evidenţă 
Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi PSI 
 Comunicarea la locul de muncă 
 Efectuarea muncii în echipă 

Materiale Asigurarea stocului minim de materiale 
Producţie Diagnosticarea şi remedierea disfuncţionalităţilor la instalaţiile  
 electrice ale utilajelor poligrafice 
 Executarea reparaţiilor la instalaţiile electrice 
 Întocmirea şi modificarea schemelor electrice 
 Montarea instalaţiilor electrice 
 Montarea utilajelor poligrafice (partea electrică) 
 Utilizarea AMC la măsurarea mărimilor electrice 



 Întocmirea rapoartelor de activitae şi a documentelor de evidenţă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întocmeşte rapoarte 1.1.  Rapoartele sunt clar şi corect întocmite, utilizând informatii  
 relevante asupra evenimentului petrecut. 
  
 1.2.  Rapoartele sunt întocmite în timp corespunzator şi înaintate şefilor  
 ierarhici în vederea luării deciziilor adecvate. 
  
 1.3.  Rapoartele sunt scrise utilizând un limbaj adecvat. 
  
 1.4. Completeaza corect şi cu exactitate documente şi / sau formulare  
 necesare desfaşurarii activitatii curente. 
2. Raportează verbal 2.1.  Raportează verbal către persoanele autorizate, periodic sau de câte  
 ori este nevoie, despre evenimente deosebite. 
  
 2.2.  Raportează într–un timp cât mai scurt utilizând informaţii  
 relevante. 
  

 Gama de variabile 
 Rapoarte: scrise, verbale. 
 Tipul documentelor scrise: rapoarte, formulare, bonuri. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – Terminologia folosită. 
  – Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. 
    
 La evaluare se va urmări: 
  – Utilizarea corectă a terminologiei. 
  – Modul de adresare corectă a ideilor. 
  – Exprimarea corectă a ideilor. 
 – Completarea corectă a unor documente tip. 



 Aplicarea NPM şi PSI 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplicarea NPM 1.1. Legislatia şi normele de protectia muncii sunt însuşite în  
 conformitate cu specificul locului de muncă prin participarea la  
 instructaje periodice. 
  
 1.2. Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect şi rapid. 
  
  
 1.3. Echipamentul de protectie este întretinut şi pastrat cu  
 responsabilitate în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 
  
2.Aplicarea PSI 2.1. Activitatea la locul de muncă este efectuată în condiţii de securitate  
 în conformitate cu normele PSI. 
  
 2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructaje periodice 
  şi prin aplicatii practice. 
  
 2.3  Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt identificate  
 corect şi rapid. 
 2.4 Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu  
 competenta şi cu rapiditate pentru eliminarea pericolelor ivite._ 
 2.5 Starea echipamentelor de protectie şi stingere a incendiilor este  
 verificată periodic. 
3. Raportarea pericolelor care apar la  3.1 Pericolele sunt identificate rapid şi cu discernamânt pe toata perioada 
locul de muncă  desfaşurarii activitatii. 
 3.2 Pericolele identificate sunt raportate persoanei abilitate conform  
 procedurii specifice locului de muncă. 
 3.3. Starea echipamentului de protectie şi de stingere a incendiilor este  
 raportată persoanei abilitate, conform procedurii specifice locului de  
4. Aplicarea procedurilor de urgenţă şi  4.1 Masurile de prim ajutor sunt însuşite cu corectitudine prin instructaje  
de evacuare în scopul acţionării cu competenţă în caz de accident. 
  
 4.2 Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a  
 personalului din serviciile abilitate._ 
 4.3. Masurile de urgenta şi de evacuare sunt aplicate cu corectitudine,  
 rapiditate şi cu luciditate respectând procedurile specifice locului de  
 muncă. 
  



 Gama de variabile 
 Unitatea se aplică la toate ocupaţiile din domeniul tipografic. 
 echipament de protecţie specific locului de muncă. 
 echipament de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, târnăcoape, găleţi. 
 sisteme de avertizare: sonore, luminoase. 

 Ghid pentru evaluare 
 Evaluarea practică se face în cadrul simulărilor periodice. 
 Cunoştinţele se referă la: 
 – NPM şi PSI în vigoare. 
 La evaluare se va urmări: 
 Corectitudinea şi promptitudinea cu care acţionează în caz de accident. 
 Capacitate de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 
 Aplicarea NPM şi PSI în cadrul activităţii de rutină. 
 Cunoaşterea caracteristicilor toxice, inflamabile şi explozibile ale materialelor utilizate. 
 Cunoaşterea sistemele de siguranţă şi de protecţie ale utilajelor deservite. 
 Cunoaşterea sistemele de avertizare, de amplasare a hidranţilor şi a punctelor PSI. 



 Comunicarea la locul de muncă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Transmiterea şi primirea  1.1. Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date  
 pentru transmiterea şi primirea corecta şi rapida a informatiilor. 
  
 1.2. Transmiterea şi primirea informatiilor este efectuata permanent cu  
 respectarea raporturilor ierarhice şi functionale. 
  
 1.3. Limbajul utilizat este specific locului de munca pentru primirea şi  
 transmiterea informaţiilor cu corectitudine. 
  
 1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos. 
  
 1.5. Întrebarile utilizate sunt pertinente şi logice pentru obtinerea de  
 informatii suplimentare şi clarificari. 
2.Participarea la discuţii în grup pentru  2.1. Opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru 
obţinerea rezultatelor corespunzătoare  clarificarea problemelor apărute. 
  
 2.2. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente clare prin intervenţii  
 prompte şi logice. 
  
 2.3. Participarea la discuţii în grup este efectuată prin respectarea  
 opiniilor şi a drepturilor celorlalti colegi. 
  
 2.4. Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr–un  
 proces agreat şi acceptat de toti membrii grupului. 
  
 2.5 Divergentele aparute sunt comunicate deschis şefului direct pentru  
 rezolvarea  acestora cu promptitudine . 
  
 2.6 Divergentele aparute sunt rezolvate rapid pentru desfaşurarea unei  
 activităţi fluente. 

 Gama de variabile 
 Unitatea se aplică la toate ocupaţiile din domeniul tipografic. 
 Surse de informaţii: documentaţia lucrării, etaloane, sarcini verbale / scrise de la şefii direcţi 
 Forme de comunicare: scris / verbal 
 Comunicarea se referă la activităţile procesului de muncă . 

 Ghid pentru evaluare 
 La evaluare se vor urmări: 
 Utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. 
 Modul de adresare: exprimarea concisă a ideilor. 
 Cunoaşterea schemei organizatorice şi a raporturilor ierarhice şi funcţionale. 



 Efectuarea muncii în echipă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Identificarea rolurilor specifice  1.1. Rolurile sunt identificate în conformitate cu informaţiile despre  
muncii în echipă lucrare. 
  
2.Efectuarea muncii împreună cu  2.1 Munca împreună cu ceilalţi membrii ai echipei este efectuată prin  
ceilalţi membrii ai echipei utilizarea formelor de comunicare adecvate. 
  
 2.2 Sugestiile sunt furnizate cu claritate şi cu promptitudine 
  
 2.3. Problemele sunt rezolvate printr–un proces agreat şi acceptat de toti  
 membrii echipei. 
  
 2.4 Munca în echipă este efectuată prin respectarea drepturilor la opinie  
 a tuturor_ 
 2.5 Acordarea de asistenţă  în cadrul echipei este cerută atunci când este  
 cazul._ 
 2.6 Asistenta în cadrul echipei este acordata cu promptitudine şi cu  
 solicitudine. 

 Gama de variabile 
 Unitatea se aplică la toate ocupaţiile din domeniul tipografic. 
 Membrii echipei. 
 Mărimea echipei 
 Tipuri de lucrări 
 Relaţii ierarhice şi funcţionale 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe referitoare la documentaţia lucrării şi normele de lucru. 
 La evaluare se va urmări: 
 Utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. 
 Modul de adresare: exprimarea concisă a ideilor. 
 Capacitatea de a se integra şi de a munci într–o echipă. 



 Asigurarea stocului minim de materiale 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte stocul minim de materiale  1.1.  Necesarul de materiale şi piese de schimb este stabilit corect pentru  
şi piese de schimb o perioadă prestabilită. 
  
 1.2.  Piesele de schimb şi materialele necesare întretinerii şi reparatiilor,  
 sunt stabilite în funcţie de tipul instalaţiilor electrice. 
2. Asigură recepţia pieselor de schimb  2.1.  Piesele de schimb şi materialele sunt verificate cantitativ şi calitativ  
şi materialelor solicitate prin comparatie cu specificatiile de comanda şi cu documentele de însotire 
  ale acestora. 
  
 2.2.  Piesele de schimb şi materialele sunt sortate şi depozitate  
 corespunzator cu normele tehnice şi recomandarilor fabricantului. 

 Gama de variabile 
 Sortimentele de materiale şi tipurile de aparate. 
 Locul unde se asigură recepţia. 
 Tipul documentelor de însoţire a materialelor şi pieselor. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – Tipul materialelor şi aparatelor electrice folosite. 
  – Normele de consum. 
  – Manipularea şi depozitarea conform normelor şi recomandărilor fabricantului. 
    
 La evaluare se va urmări: 
  – Corectitudinea cu care citeşte şi / sau completează documente de comandă şi recepţie ale materialelor şi  
 aparatelor electrice. 
  – Abilitatea în verificarea şi controlul calitativ a unor materiale şi / sau aparate electrice. 
  – Modul rapid şi corect în care manevrează, sortează şi depozitează materiale electrice. 



 Diagnosticarea şi remedierea disfuncţionalităţilor la instalaţiile electrice ale utilajelor poligrafice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea disfuncţionalităţilor 1.1.  Instalaţiile electrice de pe utilajele poligrafice sunt inspectate  
 periodic. 
  
 1.2.  Inspecţiile se efectuează conform prescripţiilor tehnice din  
 documentatie cu echipamente de masura şi control specifice. 
  
 1.3.  Disfunctionalitatile sunt depistate şi localizate în urma masuratorilor 
2. Diagnosticarea disfuncţionalităţilor 2.1.  Cauza disfuncţionalităţilor este stabilită prin comparaţie cu  
 parametrii de functionare prescrişi. 
  
 2.2.  Utilajul poligrafic care prezintă disfuncţionalităţi, este consemnat în 
  raportul de tură. 
3. Remedierea disfuncţionalităţilor 3.1.  Metoda de remediere este aleasă în funcţie de diagnosticul stabilit. 
  
 3.2.  Remedierea este efectuata folosind instrumente şi dispozitive  
 specifice, în condiţii de siguranţă. 

 Gama de variabile 
 Tipurile de utilaje poligrafice 
 Aparatele de măsură folosite: aparate de măsură universale; testare speciale livrate cu utilajul. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – Utilaje şi tehnologii specifice industriei poligrafice 
  – Metode de test şi diagnosticare a disfuncţionalităţilor apărute la echipamentele electrice  specifice. 
  – Motoare, aparate şi dispozitive electrice specifice utilajelor poligrafice. 
  
  La evaluarea se va urmări: 
  – Capacitatea de a intui disfuncţionalităţi la instalaţia electrică, în funcţie de comportamentul  utilajului poligrafic  
 în funcţiune. 
  – Manipularea corectă a unor aparate de măsură specifice. 



 Executarea reparaţiilor la instalaţiile electrice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Localizarea avariei şi depistarea  1.1.  Instalaţia avariată este localizată după semnale specifice. 
defectului  
 1.2.  Aparatura de masuri şi control este aleasa corespunzator cu natura  
 avariei şi tipul instalatiei. 
  
 1.3.  Instalatia este verificata vizual şi cu ajutorul aparaturii de masura şi  
 control pentru depistarea defectului. 
  
 1.4. Rezultatele obtinute în urma verificarilor, sunt interpretate şi  
 comparate cu parametrii tehnici ai instalaţiei. 
2. Executarea reparaţiei 2.1.  Materialele, sculele şi aparatura de masura şi control sunt ales  
 corespunzător cu natura defectului. 
  
 2.2.  Instalatia este reparata cu respectarea şi verificarea încadrarii  
 lucrărilor în normele de protecţia muncii, PSI. 
  
 2.3.  Instalaţia electrică este verificată pentru încadrarea acesteia în  
 parametrii tehnici impuşi. 
  
 2.4. Instalaţia electrică reparată este prezentată pentru recepţie, conform 
  normelor interne. 

 Gama de variabile 
 Tipul avariei: linie (cablu / conductor), aparat, dispozitiv. 
 AMC–urile corespunzătoare cu tipul de defect. 
 Tipul instalaţiei: normală, etanşă, antiex. 
 Locul desfăşurării activităţii. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – normele de exploatare şi reparare a instalaţiilor electrice. 
  – norme de verificare a instalaţiilor electrice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
  – modul (metoda) în care se reuşeşte să localizeze o avarie. 
  – corectitudinea cu care găseşte fenomenul / factorul care a produs avaria. 



 Întocmirea şi modificarea schemelor electrice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întocmirea schemelor electrice 1.1. Elementele componente ale schemei electrice sunt alese astfel încât  
 să corespundă cerinţelor din temă. 
  
 1.2. Schemele electrice sunt întocmite utilizând simbolurile şi  
 reprezentările standard. 
  
 1.3. Solutiile tehnice sunt alese luându–se în considerare NTM şi PSI. 
  
 1.4. Soluţia aleasă pentru schema electrică, este înaintată spre aprobare  
 persoanelor competente. 
2. Modificarea schemelor electrice 2.1.  Modificarea schemelor electrice se face în conformitate cu cerinţele 
  beneficiarului instalaţiei / utilajului electric. 
  
 2.2.  Modificarea schemelor electrice se face în conformitate de situaţia  
 existentă. 
  
 2.3. Varianta de modificare este aleasa pe criteriul eficientei tehnice şi  
 economice. 
  
 2.4. Este aleasă varianta de modificare a schemei electrice  
 respectându–se normele NPM şi PSI. 
  
 2.5. Înaintează spre aprobarea soluţia aleasă pentru modificarea schemei  
 electrice. 

 Gama de variabile 
 Elementele componente ale schemei: relee, întrerupătoare, sursă de lumină, dispozitive electrice ale utilajelor. 
 Tema: pentru întocmirea instalaţiei electrice; 
 pentru modificarea instalaţiei electrice. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – Metodologia de realizare a schemelor electrice; 
 Aparate şi dispozitive electrice – performanţe tehnice şi interşanjabilitate acestora. 
  
 La evaluare se va urmări: 
 Realizarea unei scheme electrice corect, conform unei teme date; 
 Recunoaşterea simbolurilor şi semnelor grafice; 
 Echivalarea funcţiilor unor aparate într–o schemă dată spre interpretare. 



 Montarea instalaţiilor electrice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Pregătirea operaţiei de montaj 1.1. Componentele instalatiei sunt identificate, verificate şi inventariate  
 conform cu specificatiile din schema electrica şi documentatia tehnica. 
  
 1.2. Materialele, sculele şi aparatele de masura şi control sunt alese  
 corespunzator cu natura lucrarii şi cu specificatiile din documentatia  
 tehnică. 
  
 1.3. Traseul instalatiei este identificat şi marcat în teren conform cu  
 proiectul. 
2. Executarea operaţiei de montaj 2.1. Echipamentele electrice sunt montate în conformitate cu schema şi  
 respectând secvenţele logice de lucru. 
  
 2.2. Traseele de cabluri şi conexiunile electrice, sunt realizate conform  
 schemelor de legături. 
  
 2.3. Concordanta dintre montajul realizat şi schema electrica este  
 verificată cu AMC–urile corespunzătoare, ţinându–se seama de parametrii 
  instalaţiei. 
  
 2.4. Reface conexiunile şi / sau înlocuieşti aparatele defecte în urma  

 Gama de variabile 
 Tipul aparatelor de măsură şi control. 
 Parametri măsuraţi: tensiune, curent, rezistenţă, frecvenţă etc. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
 Metoda de măsură a mărimilor electrice; 
 Principii de funcţionare a A.M.C. 
  
 La evaluare se va urmări: 
 Alegerea şi utilizarea corectă a domeniilor de măsură la un aparat de măsură universal; 
 Calculul şi utilizarea şunturilor la măsurarea intensităţii curentului electric; 
 Capacitatea de a calcula rapid şi corect măsurile deductibile din măsurători. 



 Montarea utilajelor poligrafice (partea electrică) 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Pregătirea operaţiei de montare a  1.1.  Componentele electrice ale utilajului poligrafic sunt identificate,  
utilajului verificate şi inventariate pentru conformitate cu schemele din  
 documentaţia de montaj. 
  
 1.2.  Materialele, sculele şi aparatele de masura şi control sunt alese  
 corespunzător cu complexitatea lucrărilor specificate în documentaţia  
 tehnică a utilajului poligrafic. 
  
 1.3.  Subansamblele instalaţiilor electrice de pe utilaj, sunt identificate, în  
 vederea confruntării acestora cu planurile de montaj. 
2. Executarea operaţiei de montare a  2.1.  Echipamentele electrice sunt montate pe utilajul poligrafic în  
utilajului conformitate cu schemele şi documentatia de montaj. 
  
 2.2.  Conexiunile sunt executate conform cu schema de legături. 
  
 2.3. Concordanta dintre montajul realizat şi schema electrica este  
 verificată ţinând seama de parametrii de funcţionare a utilajului. 
3. Verificarea şi reglarea instalaţiei  3.1.  Eventualele defecte sunt detectate şi localizate cu ajutorul aparaturii  
electrice a utilajului. de masura şi control. 
  
 3.2.  Componentele care necesită reglaje sunt identificate, conform  
 schemelor şi documentatiei tehnice. 
  
 3.3. Componentele defecte sunt înlocuite cu altele corespunzătoare,  
 pentru aducerea functionarii utilajului la parametrii impuşi. 
  
 3.4. Parametrii utilajului poligrafic sunt reglaţi în concordanţă cu  
 instrucţiunile de punere în funcţiune. 

 Gama de variabile 
 Tipurile de utilaje poligrafice. 
 Tipurile de instalaţii electrice: normale, etanşe, antiex. 
 Materialele şi sculele folosite. 
 Locul desfăşurării activităţii de montaj. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
  – Utilaje şi tehnologii folosite în industria poligrafică. 
  – Motoare, aparate şi dispozitive electrice specifice acţionării utilajelor tipografice. 
    
 La evaluare se va urmări: 
  – Nivelul cunoştinţelor privind utilaje şi tehnologii folosite în industria poligrafică. 
  – Abilitatea cu care sunt identificate pe un utilaj, componentele electrice, conform schemei de  funcţionare. 



 Utilizarea AMC la măsurarea mărimilor electrice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Executarea măsurătorilor cu A.M.C. 1.1. Alegerea aparatelor de măsură corespunzătoare operaţiunii de  
 realizat. 
  
 1.2. Citeşte şi interpreteaza corect valorile masurate. 
  
 1.3. Valorile citite, atunci când este necesar, sunt convertite în unităţile  
 de măsură corecte. 
  
2. Întreţinerea A.M.C. 2.1. A.M.C.–urile utilizate, sunt depozitate şi pastrate conform cerintelor 
  fabricantului şi / sau procedurilor standard. 
  
 2.2. Efectueaza verificari şi ajustari de rutina ale A.M.C.–urilor – ex.:  
 etalonare, aducere la zero etc. 

 Gama de variabile 
 Tipuri de instalaţii: forţă, iluminat, comandă; 
 Locul desfăşurării activităţii: în interiorul sau exteriorul clădirii. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţele se referă la: 
 Caracteristicile tehnice şi performanţele componentelor din schemele electrice; 
 Metoda şi mijloace de verificare a circuitelor electrice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
 Capacitatea de a citi şi interpreta rapid şi precis funcţiunile dintr–o schemă electrică; 
 Corectitudinea cu care alege A.M.C.–urile necesare executării unei instalaţii electrice; 
 Abilitarea de a citi şi interpreta parametrii electrici cu ajutorul A.M.C.–urilor. 
 


