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 Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Ocupatia de electrician PRAM se regãseste în toate unitãtile aflate pe fluxul cuprins între activitãtile de 
generare a energiei electrice pânã la distributia acesteia la fiecare consumator. 
În unitãtile de producere, transport si distributie de energie electricã, meseria este bine definitã, fiecare 
unitate având în componenta sa o structurã organizatoricã distinctã (sectie sau laborator PRAM). 
Principalele domenii în care îsi desfãsoarã activitatea electricienii PRAM sunt urmãtoarele: 
· Întretinerea, repararea, reconditionarea si verificarea aparatelor de mãsurã si înregistrare a fluxurilor de 
energie electricã; 
· Mãsurãtori si încercãri profilactice ale masinilor si instalatiilor electrice primare de producere, transport si 
distributie a energiei electrice; 
· Întretinerea, repararea, verificarea si reglarea instalatiilor de circuite secundare - comandã, protectie, 
semnalizare, blocaj si automatizare - aferente sistemului energetic; 
· Asigurarea bunei functionãri a instalatiilor de telecomunicatie, telefonie, radioficare si ceasoficare din 
fiecare filialã sau la nivel SEN; 
· Montarea, verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de circuite secundare noi; 
· Mãsurãtori si încercãri profilactice înainte de punerea în functiune a masinilor si instalatiilor electrice 
primare. 
 
Muncitorii electricieni care practicã aceastã meserie sunt selectionati în functie de urmãtoarele criterii si 
aptitudini: 
- starea de sãnãtate( capacitate fizicã ) perfectã; 
- aptitudini psihice( stabilitate emotionalã ) pentru lucrul în instalatii electrice sub tensiune si lucrul la 
înãltime; 
- disponibilitate la efort suplimentar; 
- aptitudini organizatorice  
- orientare în instalatii electrice; 
- îndemânare în folosirea sculelor si aparatelor de lucru si a instalatiilor de testãri si încercãri profilactice; 
- îndemânare practicã în situatii deosebite; 
- vitezã de reactie, atentie distributivã, autocontrol, spirit de observatie; 
- capacitate de analizã si sintezã; 
- capacitate de diagnosticare a defectelor de naturã electricã, electronicã, mecanicã finã; 
- capacitate de decizie tehnicã în timp operativ; 
- capacitate ridicatã de informare si comunicare; 
- spirit de colaborare , solicitudine; 
- corectitudine; 
- rigurozitate, conştiinciozitate. 
 



 Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Administraţie Completarea documentelor de evidenţă tehnică 
Aparate de măsură şi control Revizia şi reglarea aparatelor de măsură şi control 
 Verificarea metrologică a aparatelor de măsură şi control 

Calitate Aplicarea procedurilor de calitate 
Competenţe generale la locul de muncă Admiterea la lucru 
 Aplicarea NPM şi NPSI 
 Comunicarea la locul de muncă 
 Desfăşurarea activităţii în echipă 

Producţie Diagnosticarea stării tehnice a instalaţiilor electrice 
 Efectuarea de măsurători şi încercări profilactice 
 Efectuarea verificărilor PRAM la punerea în funcţiune a  
 instalaţiilor electrice 
 Întreţinerea instalaţiilor de circuite secundare 
 Întreţinerea instalaţiilor de curenţi slabi 
 Montarea instalaţiilor PRAM 
 Pregătirea lucrărilor de montaj PRAM 
 Remedierea instalaţiilor de circuite secundare şi curenţi slabi după  
 incidente şi avarii 
 Repararea echipamentelor aferente circuitelor secundare 



 Completarea documentelor de evidenţă tehnică 

Descrierea unităţii 
Unitatea prezintă competentele necesare pentru completarea buletinelor de verificare ce atestă starea tehnică a  
instalatiilor electrice primare si secundare si valorile de reglaj ale protectiilor si automatizărilor, precum si a  
documentelor privind organizarea si desfăsurarea lucrărilor. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea tipului de buletin de  1.1. Tipul de buletin de verificare este identificat în funcţie de  
verificare echipamentul verificat. 
  
 1.2. Tipul de buletin de verificare este identificat în funcţie de natura  
 verificarilor şi testarilor. 
  
 1.3. Buletinul de verificare este ales în concordanţă cu funcţia de protecţie 
  sau automatizare a instalaţiei electrice verificate. 
2. Completarea documentelor de  2.1. Modul de înregistrare a datelor în documentele specifice corespunde  
evidenţă tehnică regulamentului şi instructiunilor tehnice interne. 
  
 2.2. Datele înregistrate sunt cele reale, rezultate în urma activităţilor de  
 verificare şi testare. 
  
 2.3. Activitatea desfaşurata este precis identificata în documentele de  
 evidenţă tehnică. 
  
 2.4. Completarea documentelor de lucru este făcută respectând normele  
 de PM şi PSI. 

 Gama de variabile 
  
 Documente de evidenţă tehnică: buletine de verificare, documente de lucru; 
 Buletinele de verificare se referă la: starea tehnică a echipamentelor electrice primare şi secundare, valorile de  
 reglaj ale protecţiilor şi automatizărilor; 
 Documente de lucru: autorizaţie de lucru, registre de evidenţă a lucrărilor pe bază de instrucţiuni tehnice interne de 
  protecţia muncii specifice anumitor activităţi (ITI - PM); 
 Date înregistrate în documentele de evidenţă tehnică: date de identificare a instalaţiei, lucrării şi executanţilor;  
 măsurătorile şi verificările efectuate şi rezultatele acestora; valori de referinţă din normative şi prescripţii  
 energetice în vigoare; concluziile privind posibilitatea (re)punerii în funcţiune a instalaţiilor primare sau  

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele se referă la: 
 Tipuri de documente de evidenţă tehnică; 
 Instalaţii de protecţie şi echipamente electrice din centrale şi staţii (funcţionare, parametrii specifici); 
 Normative şi prescripţii energetice (valori admisibile ale parametrilor); 
 Regimurile de funcţionare impuse; 
 Situaţiile şi stările operative ale echipamentelor; 
 Valorile de reglaj ale protecţiilor , impuse prin proiecte sau dispoziţii ulterioare; 
 Instrucţiuni tehnice interne; 
 Norme de PM şi PSI. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea completării documentelor de evidenţă tehnică. 
 Respectarea periodicităţii impuse la completarea documentelor de evidenţă tehnică. 



 Revizia şi reglarea aparatelor de măsură şi control 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Montarea / demontarea aparatelor  1.1. Aparatele de masura şi control sunt identificate conform dispozitiei  
de măsură şi control în / din instalaţiile  primite. 
electrice  
 1.2. Legaturile electrice ale aparatului cu instalatia sunt identificate şi  
 marcate conform schemei electrice de legături. 
  
 1.3. Legaturile electrice ale aparatului cu instalatia sunt deconectate şi  
 izolate pentru protecţia restului instalaţiei aflate în funcţionare. 
  
 1.4. Aparatul se fixează / scoate în / din panou conform instrucţiunilor de 
  montaj. 
  
 1.5. Legăturile electrice ale aparatului cu instalaţia sunt refăcute conform  
 schemei electrice de legături. 
2. Revizia aparatelor de măsură şi  2.1. Aparatele de masura şi control sunt curatate cu atentie pentru a se  
control evita deteriorarea componentelor. 
  
 2.2. Revizia aparatului de masura şi control este executata în  
 conformitate cu documentatia tehnica a aparatului şi instructiunile  
3. Efectuarea probelor funcţionale pe  3.1. Schema de verificare şi aparatele de masura auxiliare sunt alese  
ştandul de probă conform instrucţiunilor tehnice interne specifice. 
  
 3.2. Aparatul de masura şi control este conectat / deconectat la / de la  
 ştandul de probe conform schemei de verificare. 
  
 3.3. Aparatul de masura şi control este verificat conform instructiunilor  
 de verificare. 
  
 3.4. Determinările sunt efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea  
 NPM şi NPSI. 



 Gama de variabile 
  
 Centrale electrice: hidrocentrale, termocentrale. 
 Staţii electrice: de înaltă tensiune, de joasă tensiune; 
 Instalaţii electrice: în exploatare, retrase din exploatare; 
 Aparate de măsură şi control: ampermetre,  voltmetre, wattmetre, varmetre, contoare de energie electrică activă  
 şi reactivă, frecvenţmetre montate în instalaţiile electrice; 
 Dispoziţii: verbale, autorizaţii de lucru, I.T.I-PM 
 Curăţarea aparatelor de măsură şi control; ştergerea aparatului de praf cu penseta / cârpa, suflarea cu aer  
 comprimat; 
 Revizia aparatelor de măsură şi control: revizia părţii mecanice, revizia părţii electrice; 
 Revizia părţii mecanice a aparatelor de măsură şi control: spălarea pieselor cu spirt / diluant, verificarea jocurilor  
 mecanice, verificarea amortizărilor, ungerea pieselor în mişcare, înlocuirea de piese deteriorate. 
 Revizia părţii electrice a aparatelor de măsură şi control: verificarea integrităţii circuitelor electrice interioare,  
 verificarea stării izolaţiei, curăţarea contactelor electrice, refacerea conexiunilor interne; 
 Aparate de măsură auxiliare: ampermetre, voltmetre, wattmetre, varmetre, contoare de energie electrică activă şi 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Aparate de măsură şi control pentru mărimile electrice (cunoştinţe generale ); 
 Principiile de funcţionare a aparatelor de măsură şi control; 
 Parametrii de funcţionare, valori admisibile; 
 Scheme electrice de conexiuni interioare şi exterioare; 
 Documentaţia tehnică a aparatului; 
 Instrucţiuni tehnice interne; 
 Instrucţiuni de verificare; 
 Noţiuni de electrotehnică şi mecanică fină; 
 Norme de PM şi PSI. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea montării / demontării aparatului în / din instalaţie; 
 Corectitudinea alegerii schemei de verificare şi execuţia acesteia 
 Modul de efectuare a reviziei părţii electrice şi mecanice a aparatului 
 Modul de verificare a funcţionării aparatelor de măsură şi control. 



 Verificarea metrologică a aparatelor de măsură şi control 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Montarea / demontarea aparatelor  1.1. Schema de verificare metrologică este identificată în funcţie de tipul  
de măsură pe / de pe standul metrologic aparatului. 
  
 1.2. Aparatul de măsură este montat / demontat pe / de pe standul  
 metrologic conform schemei de verificare. 
  
 1.3. Legăturile electrice ale aparatului pe stand sunt verificate pentru  
 concordanţă cu schema de verificare. 
2. Executarea procedurilor de verificări 2.1. Caracteristicile sursei de alimentare cu energie electrică sunt alese în  
 şi testări metrologice concordanta cu parametrii aparatului şi ITI. 
  
 2.2. Indicatorii de performanţă metrologică sunt determinaţi în  
 conformitate cu normele metrologice specifice parametrilor aparatului. 
  
 2.3. Încadrarea aparatului în indicatorii de performanţă metrologică daţi  
 de furnizor este verificată pentru autorizarea folosirii acestuia. 

 Gama de variabile 
  
 Aparate de măsură şi control: ampermetre, voltmetre, wattmetre, varmetre, contoare de energie electrică activă  
 şi reactivă, frecvenţmetre; 
 Caracteristicile sursei de alimentare: tipul sursei-de curent continuu, de curent alternativ(monofazat,  
 trifazat);tensiunea de alimentare; puterea sursei de alimentare; 
 Parametrii aparatelor: intensitate, tensiune, putere activă şi reactivă, frecvenţă, energie electrică; 
 Indicatorii de performanţă metrologică: sensibilitatea , eroarea de măsură, clasa de precizie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Construcţia şi funcţionarea aparatelor de măsură şi control; 
 Standul / instalaţia de testare şi verificare; 
 Proceduri de verificare metrologică; 
 Documentaţia tehnică a aparatelor de măsură şi control; 
 Instalaţiile în care funcţionează aparatele de măsură şi control; 
 Reglementări legale privind verificările metrologice. 
  
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Alegerea şi executarea corectă a schemei de verificare metrologică; 
 Determinarea corectă a indicatorilor de performanţă metrologică; 
 Modul în care se respectă normele metrologice privind autorizarea metrologică a aparatelor. 



 Aplicarea procedurilor de calitate 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigurarea premiselor pentru  1.1. Prescriptiile în domeniul calitatii sunt identificate şi însuşite conform  
realizarea activităţilor în condiţii de  reglementărilor si procedurilor de calitate. 
calitate.  
 1.2. Activitatile sunt desfaşurate cu respectarea reglementarilor si  
 procedurilor de calitate. 
  
 1.3. Situatiile şi factorii care pot afecta calitatea activitatii desfaşurate  
 sunt sesizati şi se actioneaza împotriva lor cu promptitudine, pentru  
 evitarea sau limitarea efectelor negative. 
2. Verificarea rezultatelor activităţilor  2.1. Modul de desfaşurare al activitatii şi rezultatele acesteia sunt  
din punctul de vedere al calităţii. comparate cu prescriptiile impuse de reglementarile şi procedurile de  
 calitate, luându-se măsuri de corecţie dacă este cazul. 
  
 2.2. Responsabilitatea pentru calitatea activităţii efectuate este asumată  
 prin înlaturarea abaterilor calitative şi / sau informarea persoanelor  
 abilitate pentru stabilirea modalităţilor de remediere. 

 Gama de variabile 
  
 Reglementări şi proceduri de calitate: instrucţiuni de întreţinere, instrucţiuni tehnice interne, proceduri  
 operaţionale, tehnologii de reparaţii şi revizii, reglementări privitoare la calitate, norme şi instrucţiuni interne de  
 protecţia mediului, cărţi tehnice pentru instalaţiile de automatizări şi protecţii complexe, reglementări specifice  
 privind securitatea muncii şi NPSI, ISO 9000. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Responsabilităţile electricianului PRAM rezultate din reglementările şi procedurile de calitate în vigoare; 
 Manualul calităţii. 
 Particularitatea aplicării sistemului calităţii în RENEL; 
 La evaluare se va urmări: 
 Respectarea reglementărilor si procedurilor de calitate. 
 Asigurarea securităţii sistemelor. 



 Admiterea la lucru 

Descrierea unităţii 
Unitatea relevă competentele privind verificarea conditiilor create în zonele de lucru pentru desfăsurarea lucrărilor  
PRAM de întretinere, revizii si reparatii în conditii de maximă securitate si respectarea strictă a conditiilor  
ambientale ,în instalaţiile electrice din centrale, staţii şi reţele electrice 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea documentelor de lucru. 1.1. Datele caracteristice ale lucrării sunt identificate corect, conform  
 documentelor de lucru. 
  
 1.2. Eventualele măsuri tehnice de securitate suplimentare sunt  
 identificate în concordanta cu datele caracteristice ale lucrarii şi normele  
 specifice de PM şi PSI. 
2. Asigurarea condiţiilor de lucru. 2.1. Executanţii sunt instruiţi în concordanţă cu documentele de lucru. 
  
 2.2. Este verificata cunoaşterea datelor caracteristice ale lucrarii de catre  
 executanţi. 
  
 2.3. Condiţiile de lucru sunt verificate în conformitate cu măsurile  
 tehnice prevăzute în documentaţia de lucru. 
  
 2.4. Condiţiile de lucru sunt verificate din punctul de vedere al realizării  
 necesitatilor ambientale adecvate tipului de lucrare şi locului de munca. 

 Gama de variabile 
  
  
 Unitatea se aplică electricianului PRAM de intervenţie în instalaţiile electrice ale centralelor, staţiilor şi reţelelor  
 electrice, care poseda grupa III de autorizare PM- Şef de lucrare; 
 Datele caracteristice ale lucrării: tipul lucrării, conţinutul lucrării, instalaţia, zona de lucru, limita zonei de lucru,  
 măsurile tehnice, dimensionarea echipei; 
 Documente de lucru: autorizaţie de lucru, proces verbal de executare a lucrărilor, instrucţiuni tehnice de PM; 
 Măsuri tehnice: separări electrice, blocări dispozitive de acţionare, montări indicatoare de securitate, legări la  
 pământ şi în scurtcircuit; 
 Măsuri tehnice suplimentare: de evitare a reapariţiei tensiunii, de evitare a riscurilor de accidente de natură  
 neelectrică; 
 Condiţii ambientale în centrale şi staţii electrice: de iluminat, de încălzire, de ventilaţie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Norme specifice de PM( securitatea muncii ) şi PSI; 
 Procedura de admitere la lucru şi autorizaţia de lucru; 
 Responsabilităţile care decurg din legislaţia de PM în vigoare; 
 Funcţionarea echipamentelor electrice de comutaţie secundară. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea completării documentului de admitere la lucru; 
 Verificarea asigurării corecte a condiţiilor de lucru la începutul şi pe parcursul lucrării; 
 Corectitudinea încheierii documentului de admitere la lucru. 



 Aplicarea NPM şi NPSI 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplicarea NPM. 1.1. Normele de protectia muncii şi masurile de prim ajutor sunt însuşite  
 în conformitate cu specificul locului de muncă, prin instructaje periodice  
 şi studiu individual. 
  
 1.2. Echipamentul de protectie din dotare este identificat, folosit şi  
 pastrat în conformitate cu normele în vigoare şi procedura specifica  
 locului de muncă. 
  
 1.3. Lucrările efectuate sunt conform grupei de autorizare PM. 
  
 1.4. Lucrările sunt efectuate cu respectarea normelor de PM, republicane  
 şi departamentale. 
2. Aplicarea NPSI. 2.1. Normele de PSI sunt însuşite corect prin instructaje periodice şi prin  
 aplicaţii practice. 
  
 2.2. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt menţinute în stare de  
 funcţionare prin verificări periodice. 
  
 2.3. Lucrările sunt efectuate în condiţii de siguranţă, prin respectarea  
 normelor de PSI. 
3. Aplicarea procedurilor de  3.1. Modul de actiune şi echipamentele de interventie sunt stabilite pe  
 baza evaluării corecte a situaţiei reale. 
  
 3.2. Intervenţia pentru limitarea efectelor evenimentului de PM sau PSI  
 este rapida şi conforma procedurilor specifice locurilor de munca. 
  
 3.3. Evacuarea în caz de incendiu este efectuată în conformitate cu planul 
  de evacuare. 
  
 3.4. Primul ajutor este acordat rapid şi în mod specific tipului de accident. 
4. Raportări privind PM şi PSI. 4.1. Pericolele potentiale şi evenimentele de PM şi PSI sunt identificate şi 
  raportate cu promptitudine persoanelor abilitate prin procedura specifică 
  locului de muncă. 
  
 4.2. Starea echipamentelor de PM şi PSI este raportata persoanelor  
 abilitate prin procedura specifică locului de muncă. 



 Gama de variabile 
  
  
 Norme de PM şi PSI: generale şi specifice ramurii energiei electrice şi termice; 
 Instructaje: programate periodic, de întreţinere şi tematică individuală, de prelucrare a evenimentelor, curs de  
 salvatori; 
 Incendii: de natură electrică, de natură neelectrică; 
 Echipamente de protecţie: cască, mănuşi şi cizme electroizolante de joasă şi medie tensiune, vizieră, ochelari de  
 protecţie, centuri de siguranţă.; 
 Echipamente de PSI: măşti de gaze, aparat autonom, hidranţi, stingătoare portabile( CO2, praf şi CO2, spumă  
 chimică), echipament fix de stins incendiu cu apă pulverizată, instalaţii de avertizare în caz de incendiu; 
 Accidente: electrocutări, arsuri, şocuri mecanice; 
 Grupe de autorizare PM: I - Executant de lucrari; III - Şef de lucrare; 
 Persoane abilitate: şefi operativi( şef tură, dispecer ), personalul formaţiei de pompieri din centrală. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Norme de PM şi PSI generale şi specifice ramurii energiei electrice şi termice; 
 Modul de folosire a echipamentului de PM şi PSI; 
 Tehnici de acordare a primului ajutor; 
 Zonele cu factori de risc din centrale şi staţii electrice; 
 Factori de risc ai echipamentelor electrice; 
 Planuri de evacuare şi acţiune în caz de incendiu. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea normelor de PM şi PSI; 
 Folosirea corectă şi adecvată diverselor situaţii a echipamentelor de PM şi PSI; 
 Aplicarea corectă a primului ajutor; 
 Stăpânirea de sine, capacitate de analiză şi reacţie în situaţie de stres. 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Transmiterea şi primirea  1.1.Comunicarea se realizează numai cu persoanele autorizate prin  
 atributiunile de serviciu, respectând raporturile ierarhice ,operative şi  
 funcţionale. 
  
 1.2. Metoda de comunicare folosită este corespunzătoare procedurilor  
 interne si permite transmiterea rapida şi corecta a informatiilor. 
  
 1.3. Informatiile transmise sunt reale, complete şi redactate în limbajul  
 tehnic prevazut în normative şi în prescriptiile tehnice energetice. 
  
 1.4. Întrebările pentru obţinerea de informaţii suplimentare si clarificări  
 sunt pertinente şi logice. 
  
 1.5. Modul de adresare este concis şi politicos. 
2. Participarea la discuţii în grup, pe  2.1. Problemele profesionale sînt discutate şi rezolvate printr-un proces  
teme profesionale acceptat de toţi membrii grupului. 
  
 2.2. Punctele de vedere proprii sînt argumentate clar şi sînt expuse fara  
 reţinere. 
  
 2.3. În cadrul discuţiilor în grup este respectat dreptul la opinie al  
 celorlalţi participanţi. 
  
 2.4. Interlocutorii sunt tratati cu întelegere şi atentie. 
  
 2.5. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm, eventual prin medierea  
 şefului ierarhic. 

 Gama de variabile 
  
  
 Persoane autorizate: şefi ierarhici, şefi operativi, parteneri în procesul muncii cu care se află în relaţii funcţionale. 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Schema organizatorică şi raporturile ierarhice, operative si funcţionale; 
 Proceduri interne de raportare; 
 Terminologia de specialitate şi conversaţia operativă legate de modificarea stărilor operative ale echipamentelor. 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea raporturilor ierarhice, operative şi funcţionale ; 
 Utilizarea unui limbaj tehnic specific, a conversaţiei operative şi a expresiilor corecte privind simularea,  
 pregătirea, coordonarea şi executarea modificării stării operative a echipamentelor; 



 Desfăşurarea activităţii în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea sarcinilor în cadrul  1.1. Sarcinile şi competentele echipei sunt identificate conform  
echipei informaţiilor din surse autorizate. 
  
 1.2. Sarcinile individuale sunt identificate / stabilite în conformitate cu  
 sarcinile echipei şi dispozitia şefului ierarhic sau al echipei. 
  
 1.3. Propunerile privind îndeplinirea activitatii în parametrii impuşi sunt  
 exprimate cu claritate şi la timp. 
2. Participarea la îndeplinirea sarcinii  2.1. Sarcinile echipei sunt îndeplinite printr-un mod de actiune acceptat şi 
echipei  respectat de toţi membrii echipei. 
  
 2.2. Sarcinile individuale sunt îndeplinite la parametrii impuşi, de. catre  
 toţi membrii echipei. 
  
 2.3. Acordarea de asistenta este solicitata / acordata argumentat şi  
 prompt. 
  
 2.4. Munca în echipă este efectuată respectându-se raporturile ierarhice  

 Gama de variabile 
  
 Echipe: echipe de întreţinere şi / sau reparaţii (şef de echipă ( electricieni de întreţinere şi / sau reparaţii). 
 Surse autorizate: atribuţiuni de serviciu, autorizaţii de lucru, dispoziţii ale şefilor ierarhici sau operativi. 
 Parametrii impuşi: calitatea lucrărilor, timp, consumuri specifice. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Atribuţiuni de serviciu; autorizaţii de lucru; 
 Componenţa echipei; 
 Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei; 
 Capacitatea de organizare a activităţii echipei. 



 Diagnosticarea stării tehnice a instalaţiilor electrice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analiza datelor înregistrate 1.1. Parametrii sunt identificati şi validati în functie de valorile normale  
 ale fiecărui echipament. 
  
 1.2. Evolutia în timp a parametrilor este apreciata în corelatie cu date şi  
 informaţii suplimentare. 
2. Determinarea stării tehnice a  2.1. Valorile parametrilor sunt comparate cu valorile impuse de  
instalaţiilor electrice normative sau de prescripţiile energetice. 
  
 2.2. Starea tehnică este apreciată în funcţie de încadrarea tuturor  
 parametrilor în valorile impuse. 

 Gama de variabile 
  
  
 Parametrii: rezistenţe de izolaţie, rezistenţe ohmice, rezistenţe de contact, grupe de conexiuni, polaritate,  
 conexiune stea, conexiune triunghi, tangentă (, capacităţi electrice, tensiuni de încărcare, tensiuni de descărcare,  
 curent de scurgere la pământ, timpi de închidere, timpi de deschidere, tensiuni minime de acţionare  
 ,simultaneitate; 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Parametrii, unităţi de măsură, valori caracteristice; 
 Aparate şi instalaţii de măsură şi încercare; 
 Proceduri de măsurare şi încercare; 
 Normative şi prescripţii energetice referitoare la parametrii caracteristici stării tehnice admise pentru  
 funcţionarea instalaţiilor electrice. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Identificarea corectă şi rapidă a parametrilor; 
 Aprecierea corectă a evoluţiei în timp a parametrilor; 
 Modul de obţinere şi interpretare a informaţiilor şi datelor suplimentare; 
 Corectitudinea diagnosticării stării tehnice a instalaţiilor electrice. 



 Efectuarea de măsurători şi încercări profilactice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigurarea condiţiilor de efectuare a  1.1. Aparatele, instalatiile de masura şi instalatiile de testare sunt alese  
măsurătorilor şi încercărilor  adecvat, în functie de echipamentele şi parametrii masurati sau testati. 
  
 1.2. Schemele de masura şi testare sunt realizate în conformitate cu  
 instrucţiunile tehnice interne. 
  
 1.3. Sunt asigurate masurile tehnice şi organizatorice de PM în  
 conformitate cu normele de PM. 
2. Pregătirea echipamentelor pentru  2.1. Echipamentele sunt izolate de restul instalaţiei conform  
măsurători şi încercări profilactice regulamentului de exploatare tehnică(RET). 
  
 2.2. Echipamentul este adus în starea tehnică corespunzătoare efectuării  
 masuratorilor şi încercarilor profilactice. 
  
 2.3. Echipamentul este integrat în schema de măsură sau încercare  
 conform ITI. 
3. Efectuarea propriu-zisă a  3.1. Masuratorile şi încercarile profilactice sunt realizate conform ITI sau 
măsurătorilor şi încercărilor   documentaţiilor tehnice ale echipamentelor. 
  
 3.2. Masuratorile şi încercarile profilactice sunt efectuate în conditii de  
 siguranta din punct de vedere al PM şi PSI. 
  
 3.3. Masuratorile şi încercarile profilactice sunt efectuate în conditiile de  
 mediu impuse. 
  
 3.4. Parametrii sunt determinaţi prin citire directă a aparatelor sau pe  
 baza algoritmului de calcul specificat de ITI. 



 Gama de variabile 
  
 Parametrii: rezistenţe de izolaţie, rezistenţe ohmice, rezistenţe de contact, grupe de conexiuni, polaritate,  
 conexiune stea, conexiune triunghi, tangentă (, capacităţi electrice, tensiuni de încărcare, tensiuni de descărcare,  
 curent de scurgere la pământ, timpi de închidere, timpi de deschidere, tensiuni minime de acţionare  
 ,simultaneitate; 
 Încercări profilactice: încercări cu tensiune mărită, determinarea pierderilor dielectrice; 
 Aparate şi instalaţii de măsură şi încercări: meghometre, punţi de măsură pentru rezistenţe ohmice, inductanţe şi  
 capacităţi, instalaţii şi aparate de măsură a pierderilor dielectrice, ampermetre, voltmetre, instalaţii de încercări cu 
  tensiune mărită; 
 Măsuri tehnice de PM: scoaterea de sub tensiune a instalaţiei, separarea echipamentelor în vederea măsurării,  
 evitarea apariţiei accidentale a tensiunii în zona de lucru; 
 Măsuri organizatorice de PM: admiterea la lucru, asigurarea echipamentelor de PM; 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Parametrii, unităţi de măsură, valori caracteristice şi / sau nominale ale acestora; 
 Aparate şi instalaţii de măsură; 
 Scheme de măsură; 
 Proceduri de măsurare; 
 Noţiuni de electrotehnică 
 Instrucţiunile tehnice interne(ITI); 
 Documentaţiile tehnice ale echipamentelor; 
 Norme specifice de PM şi PSI; 
 Regulamentul de exploatare tehnică(RET). 
 La evaluare se vor urmări: 
 Alegerea adecvată a aparatelor şi instalaţiilor de măsură şi încercări profilactice; 
 Execuţia corectă a montajului; 
 Modul de asigurare a condiţiilor de PM; 
 Măsurarea şi determinarea corectă a parametrilor. 



 Efectuarea verificărilor PRAM la punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Realizarea schemei de testare 1.1. Schema de testare este identificată în conformitate cu tipul  
 verificării din programul de verificare. 
  
 1.2. Schema de testare este realizată conform procedurilor specifice  
 fiecărei verificări din program. 
  
 1.3. Schema de testare este verificată din punct de vedere al corectitudinii 
  conexiunilor. 
2. Alimentarea cu tensiune a schemei  2.1. Schema de testare este alimentată cu tensiune în conformitate cu  
de testare procedurile specifice. 
  
 2.2. Schema de testare este alimentată cu tensiune, respectându-se  
 normele de PM şi PSI. 
3. Efectuarea verificărilor PRAM cu  3.1. Verificările sunt executate în conformitate cu programul de  
ocazia punerii în funcţiune (PIF) verificări. 
  
 3.2. Rezultatele testelor din programul de verificări sunt apreciate  



 Gama de variabile 
  
 Instalaţii electrice: instalaţii de circuite primare şi secundare şi de curenţi slabi; 
 Instalaţii electrice de circuite primare: transformatoare, întrerupătoare, separatoare, cabluri, bobine de reactanţă,  
 descărcători, generatoare, motoare, baterii de condensatoare; 
 Instalaţii de circuite secundare: instalaţii de  
 comandă-control,semnalizare-monitorizare,protecţie,masură,automatizare,blocaj; 
 Instalaţii de curenţi slabi: instalaţii de telefonie, telemăsură, telesemnalizare, telecomandă, teleprotecţie,  
 radioficare, ceasoficare, transmisii şi prelucrare de date; 
 Conexiuni: legături electrice între echipamentele de circuite secundare şi curenţi slabi ale aceleiaşi instalaţii sau  
 între instalaţii; 
 Program de verificări : operaţiile parcurse în vederea atestării unor caracteristici tehnice ale echipamentelor  
 (rezistenţe de izolaţie,  timpi de acţionare, rezistenţe de contact, rezistenţe ohmice ale înfăşurărilor) sau  
 îndeplinirii unor funcţii (măsură, protecţie, semnalizare, comandă, blocaje, automatizări); 
 Aparate de testare: punţi de măsură rezistenţe, capacităţi, inductanţe, instalaţii de încercare cu tensiune mărită,  
 meghometre, cosfimetre; 
 Surse de alimentare: de curent continuu, de curent alternativ, fixe, mobile; cu tensiuni şi puteri de ieşire de diferite 
  valori, adecvate instalaţiei. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Echipamente electrice primare din centrale şi staţii electrice; 
 Instalaţii de protecţie şi automatizare; 
 Instalaţii de curenţi slabi; 
 Documentaţiile tehnice de execuţie; 
 Norme de PM şi PSI; 
 Metode şi instalaţii de testare; 
 Instrucţiuni tehnice interne specifice activităţii de punere în funcţiune (ITI - PIF); 
 Scule, dispozitive şi verificatoare (SDV-uri). 
 La evaluare se vor urmări: 
 Abilitatea de a utiliza sculele, dispozitivele, aparatele de măsură şi control, instalaţiile de testare; 
 Modul în care sunt executate conexiunile, în comparaţie cu schema de testare; 
 Rapiditatea şi exactitatea executării schemei de testare; 
 Modul de alegere al aparatelor şi instalaţiilor de testare; 
 Modul de execuţie al unui program de verificări. 



 Întreţinerea instalaţiilor de circuite secundare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Executarea lucrărilor de întreţinere  1.1. Lucrările de întreţinere curentă sunt executate cu periodicitate  
curentă impusă de normative sau ITI. 
  
 1.2. Lucrările de întreţinere curentă sunt executate în conformitate cu  
 fişele tehnologice sau documentatiile tehnice ale instalatiilor. 
  
 1.3. Prin efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă instalaţiile sunt aduse 
  la parametrii nominali de funcţionare. 
2. Verificarea stării de funcţionare a  2.1. Verificările sunt executate în conformitate cu programul de probe  
instalaţiilor de comandă şi control aprobat în prealabil. 
  
 2.2. Verificările sunt executate cu respectarea strictă a succesiunii  
 operaţiilor prevăzute în program. 
  
 2.3. Aprecierea funcţionării instalaţiilor se va face  
 conform procedurilor sau ITI. 
3. Reglarea şi verificarea valorilor de  3.1. Valorile de acţionare sunt reglate la parametrii  
acţionare pentru instalaţiile de  impuşi prin fişele de reglaje sau alte dispozitii. 
protecţie şi automatizare  
 3.2. Schema de verificare se execută conform procedurilor sau ITI. 
  
 3.3. Verificarile se executa pentru fiecare functie de protectie şi pentru  
 fiecare stare funcţională a instalaţiilor de automatizare conform  
 procedurilor sau ITI. 

 Gama de variabile 
  
 Lucrări de întreţinere curentă: revizia părţilor mecanice şi electrice ale releelor şi elementelor de  
 comandă-control, verificarea conexiunilor, verificarea rezistenţei de izolaţie, verificarea stării contactelor,  
 curăţarea panourilor şi dulapurilor de circuite secundare, verificarea stării tehnice a circuitelor secundare; 
 Parametrii de funcţionare a instalaţiilor de circuite secundare: rezistenţe de izolaţie, rezistenţă ohmică, rezistenţă  
 de contact, impedanţă; 
 Parametrii de acţionare: intensitate, tensiune, timpi de acţionare, frecvenţă; 
 Instalaţii de comandă şi control: instalaţii de măsură, instalaţii de comandă, instalaţii de semnalizare-monitorizare, 
  instalaţii de automatizare, instalaţii de blocare(interblocare). 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Electrotehnică şi energetică; 
 Componentele şi funcţiile circuitelor secundare (cunoştinţe aprofundate); 
 Automatizări şi protecţii în sistemul energetic naţional; 
 Scheme primare ale instalaţiilor electrice; 
 Normative, proceduri şi ITI-uri privind întreţinerea circuitelor secundare; 
 Fişe tehnologice, fişe de reglaje; 
 Documentaţii tehnice ale instalaţiilor. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Modul de executare a lucrărilor de întreţinere curentă; 
 Modul de executare a reglajelor; 
 Modul de efectuare a programului de probe funcţionale; 
 Modul de execuţie a schemei de verificare. 



 Întreţinerea instalaţiilor de curenţi slabi 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întreţinerea centralelor şi reţelelor  1.1. Lucrările de întreţinere sunt executate cu periodicitatea impusă de  
telefonice normative sau ori de câte ori este necesar. 
  
 1.2. Executarea lucrarilor de întretinere se face conform fişelor  
 tehnologice. 
  
 1.3. Prin executarea lucrărilor de întreţinere este asigurat un grad înalt de  
2. Întreţinerea echipamentelor şi a  2.1. Lucrările de întreţinere sunt efectuate în cazurile în care apar  
liniilor de telecomunicaţii neconcordante intre parametrii receptionati şi cei masurati in instalatia  
 electrică. 
  
 2.2. Verificările funcţionale se efectuează conform instrucţiunilor  
 fabricantului de echipament. 
  
 2.3. Prin executarea lucrărilor de întreţinere este asigurat un grad ridicat  
 de disponibilitate a instalaţiilor de telecomunicaţii. 
3. Întreţinerea instalaţiilor de  3.1. Lucrările de întreţinere sunt efectuate ori de câte ori este necesar. 
radioficare şi ceasoficare  
 3.2. Instalaţiile sunt aduse în parametrii nominali de funcţionare. 
  
 3.3. Este asigurata aceeaşi referinta de timp în toate punctele de decizie  
 din instalaţiile electrice. 
  
 3.4. Este asigurata comunicarea operativa între punctele de comanda şi  
 cele de execuţie. 

 Gama de variabile 
  
  
 Instalaţii de curenţi slabi: telefonie, telecomunicaţii, radioficare, ceasoficare; 
 Instalaţii de telecomunicaţii: telemăsură, telesemnalizare, teleprotecţie, telecomandă, transmisii de date. 
 Lucrări de întreţinere a instalaţiilor telefonice: verificarea reţelelor de cabluri, întreţinerea echipamentelor din  
 centralele telefonice, întreţinerea posturilor telefonice; 
 Lucrări de întreţinere la instalaţiile de telecomunicaţii: verificări şi întreţineri la componentele instalaţiei de  
 telecomunicaţii până la interfaţa cu echipamente complexe de telecomunicaţii. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 Automatizări şi teleprotecţii; 
 Documentaţia tehnică aferentă echipamentelor de telefonie, telecomunicaţii, radioficare, ceasoficare; 
 Funcţionarea reţelelor de energie electrică (aeriene şi subterane ); 
 Nivele operative de conducere a activităţii de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de depistare a defecţiunilor apărute în instalaţiile de curenţi slabi; 
 Operativitatea cu care sunt executate lucrările de întreţinere şi verificare; 
 Abilitatea de utilizare a echipamentelor de măsură şi verificare; 
 Modul de respectare al instrucţiunilor fabricantului de echipament; 



 Montarea instalaţiilor PRAM 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Montarea echipamentelor 1.1. Echipamentele sunt montate conform documentaţiilor tehnice de  
 execuţie a lucrărilor de montaj. 
  
 1.2. Lucrările de montaj se execută cu respectarea normelor specifice de  
 PM şi PSI. 
  
 1.3. Lucrările de montaj sunt executate în termenele stabilite prin  
 graficul de execuţie. 
2. Realizarea conexiunilor 2.1. Conexiunile sunt realizate în conformitate cu schema de conexiuni. 
  
  
 2.2. Conexiunile sunt executate respectându-se instrucţiunile de montaj. 
  
 2.3. Conexiunile sunt executate în termenele stabilite prin graficul de  
3. Verificarea preliminară a lucrărilor  3.1. Lucrările de montaj sunt verificate pentru concordanţa cu  
de montaj documentaţia tehnică de execuţie. 
  
 3.2. Lucrările de montaj sunt verificate în conformitate cu normativele  
 în vigoare. 

 Gama de variabile 
  
 Instalaţii de circuite secundare: instalaţii de comandă-control, semnalizare-monitorizare, protecţie, măsură,  
 automatizare, blocaj; 
 Instalaţii de curenţi slabi: instalaţii de telefonie, telemăsură, telesemnalizare, telecomandă, teleprotecţie,  
 radioficare, ceasoficare, transmisii şi prelucrare de date; 
 Documentaţie tehnică de execuţie: proiect tehnic de execuţie, dispoziţie de şantier, instrucţiuni de montaj,  
 documentaţii (cărţi tehnice ) ale echipamentelor; 
 Conexiuni: legături electrice între echipamentele de circuite secundare şi curenţi slabi ale aceleiaşi instalaţii sau  
 între instalaţii; 
 Verificări preliminare: verificări privind corectitudinea executării montajului şi a conexiunilor fără introducerea  
 tensiunii de alimentare. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele se referă la: 
 Instalaţii de circuite secundare şi curenţi slabi; 
 Execuţia lucrărilor de montaj pentru instalaţii de circuite secundare şi curenţi slabi; 
 Documentaţia tehnică de execuţie; 
 SDV-uri şi aparate de măsură; 
 Norme de PM şi PSI. 
 Normative de verificări preliminare. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Abilitatea de folosire  a SDV-urilor şi aparatelor de măsură; 
 Rapiditatea şi exactitatea executării lucrărilor de montaj; 
 Modul în care sunt executate conexiunile comparativ cu schema de conexiuni; 
 Modul de aplicare al documentaţiei tehnice de execuţie; 
 Modul de execuţie al verificărilor preliminare. 



 Pregătirea lucrărilor de montaj PRAM 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analiza documentaţiei tehnice 1.1. Documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor este realizată pentru  
 identificarea bazei tehnico-materiale necesare execuţiei lucrărilor. 
  
 1.2. Documentaţia tehnică este analizată pentru aprecierea posibilităţilor  
 de încadrare în graficul de lucrări. 
  
 1.3. Documentatia tehnica este analizata în scopul identificarii locului şi  
 modului de execuţie a montajului. 
2. Pregătirea echipamentelor pentru  2.1. Echipamentele care urmează a fi montate sunt identificate în  
montaj conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor de montaj. 
  
  
 2.2. Echipamentele sunt transportate la locul de montaj respectându-se  
 instrucţiunile de transport ale furnizorilor. 
  
 2.3. Echipamentele sunt verificate preliminar în conformitate cu  
3. Pregătirea SDV-urilor şi a aparatelor 3.1. SDV-urile şi aparatele de masura sunt verificate pentru a se constata  
 de măsură că acestea corespund scopului propus. 
  
 3.2. SDV-urile şi aparatele de masura sunt aduse la locul de montaj în  
 ordinea stabilită în graficul de lucrări. 
  
 3.3. Echipamentele de protecţia muncii sunt verificate din punctul de  
 vedere al integritatii şi suficientei. 

 Gama de variabile 
  
 Instalaţii de circuite secundare: instalaţii de  
 comandă-control,semnalizare-monitorizare,protecţie,masură,automatizare,blocaj; 
 Instalaţii de curenţi slabi: instalaţii de telefonie, telemăsură, telesemnalizare, telecomandă, teleprotecţie,  
 radioficare, ceasoficare, transmisii şi prelucrare de date; 
 Documentaţie tehnică de execuţie: proiect tehnic de execuţie, dispoziţie de şantier, instrucţiuni de montaj,  
 documentaţii (cărţi tehnice ) ale echipamentelor; 
 SDV-uri (scule, dispozitive şi verificatoare): truse de scule, dispozitive de ridicat, bormaşină, truse de  
 curent-tensiune; 
 Aparate de măsură: voltmetre, punţi de măsură rezistenţe, capacităţi, inductanţe, ampermetre, 
 testare inteligente; 
 Echipamente de protecţia muncii: cască de protecţie, mănuşi şi cizme electroizolante, ochelari de protecţie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Documentaţiile tehnice de execuţie; 
 Echipamente de circuite secundare şi curenţi slabi; 
 SDV-uri şi aparate de măsură; 
 Execuţia lucrărilor de montaj; 
 Norme de PM şi PSI. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Modul în care este înţeleasă documentaţia tehnică; 
 Modul de identificare şi verificare preliminară a echipamentelor; 
 Modul de alegere al SDV-urilor şi aparatelor de măsură. 



 Remedierea instalaţiilor de circuite secundare şi curenţi slabi după incidente şi avarii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea defectelor 1.1. Informatiile provenite din exploatare sunt selectate ,analizate şi  
 corelate. 
  
 1.2. Sunt efectuate investigaţii suplimentare pentru clarificarea  
 evenimentelor. 
  
 1.3. Diagnosticarea defectelor este realizată cu luarea în considerare a  
 tuturor informaţiilor obţinute. 
2. Remedierea defectelor 2.1. Soluţiile tehnice de remediere sunt identificate în funcţie de tipul  
 defectului. 
  
 2.2. Soluţiile tehnice de remediere sunt identificate în funcţie de timpul de 
  remediere impus şi posibilitatile tehnice existente. 
  
 2.3. Echipamentele defecte sunt înlocuite cu altele noi conform  
 documentatiei tehnice şi a schemei de conexiuni existente. 
  
 2.4. Lucrările de remediere se execută cu respectarea normelor specifice  
 de PM şi PSI. 
3. Punerea în funcţiune a instalaţiilor  3.1. Echipamentele nou montate sunt verificate şi testate individual în  
remediate vederea atestării îndeplinirii funcţiilor specifice. 
  
 3.2. Instalatiile care includ echipamentele nou montate sunt testate şi  
 verificate conform instrucţiunilor tehnice interne. 



 Gama de variabile 
  
  
 Incidente: ieşirea accidentală din funcţiune a unei instalaţii , defectarea accidentală şi ieşirea din funcţiune a unor  
 elemente componente ale unor instalaţii; 
 Avarii: incidente majore care presupun deteriorări de echipamente importante, întreruperi în alimentarea cu  
 energie electrică a consumatorilor; 
 Informaţii din exploatare: de la personalul din exploatare, de la echipamentele şi instalaţiile de supraveghere şi  
 monitorizare, alte informaţii culese de la locul incidentului sau avariei; 
 Investigaţii suplimentare: măsurători electrice, testări de echipamente, probe funcţionale, proceduri de  
 diagnosticare; 
 Echipamente: dispozitive de comandă-control, instalaţii de măsură, instalaţii de semnalizare-monitorizare,  

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Metode de diagnosticare a defectelor; 
 Scheme privind circuitele secundare şi de curenţi slabi; 
 Aparate de măsură şi control şi instalaţii de testare şi verificare; 
 Sisteme de telefonie şi telecomunicaţii; 
 Norme specifice de PM şi PSI; 
 Instrucţiuni tehnice interne; 
 Documentaţia tehnică a echipamentelor şi instalaţiilor de circuite secundare şi curenţi slabi; 
 Prescripţiile energetice privind performanţele echipamentelor. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Rapiditatea şi corectitudinea diagnosticării defectelor specifice; 
 Capacitatea de interpretare a schemelor de circuite secundare şi curenţi slabi şi de identificare a elementelor fizice  
 cuprinse în acestea; 
 Abilitatea de utilizare a aparatelor de măsură şi control şi a instalaţiilor de testare şi verificare; 
 Aplicarea corectă în timpul intervenţiei a normelor specifice de PM şi PSI; 
 Modul de respectare a documentaţiilor tehnice şi a ITI-urilor în timpul intervenţiei. 



 Repararea echipamentelor aferente circuitelor secundare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea şi înlocuirea  1.1. Echipamentul este montat / demontat în / din instalaţia de bază  
componentelor defecte conform schemei de conexiuni. 
  
 1.2. Echipamentul este testat în laborator conform procedurilor sau ITI,  
 în vederea depistării componentelor defecte. 
  
 1.3. componentele defecte sunt înlocuite cu alte componente de acelaşi  
 tip testate în prealabil. 
2. Verificarea în laborator a  2.1. Echipamentul reparat este supus unui set complet de teste conform  
echipamentelor reparate procedurilor ,ITI-urilor, sau specificaţiilor de echipament. 
  
 2.2. Este completată baza de date privind defectele tipice pentru fiecare  
 echipament. 
3. Verificarea funcţională a  3.1. Conexiunile echipamentului cu instalaţia sunt verificate pentru  
echipamentelor reparate în instalaţiile  concordanţa cu schema de conexiuni. 
de bază  
 3.2. Echipamentul este supus testelor specifice ansamblului pentru  
 verificarea funcţionării corecte. 

 Gama de variabile 
  
 Loc de desfăşurare: laboratoare specializate; 
 Echipamente aferente circuitelor secundare: aparate de măsură, relee de protecţie, echipamente de  
 telecomunicaţii, echipamente de conducere de proces; 
 Starea tehnică a echipamentelor: în exploatare, în rezervă, retras din exploatare. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele generale se referă la: 
 Construcţia, principiile de funcţionare şi funcţiile îndeplinite de echipamentele aferente circuitelor  
 secundare(cunoştinţe aprofundate); 
 Metode de testare şi diagnosticare în vederea depistării componentelor defecte, specifice fiecărui echipament; 
 Teste de laborator şi de verificare a funcţionării în instalaţie, specifice fiecărui echipament. 
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea de montare / demontare a echipamentelor în instalaţie; 
 Capacitatea de analiză şi diagnosticare a defectelor; 
 


