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 Electronist echipamente digitale de transmisiuni 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Administraţie Întocmirea documentelor de evidenţă şi raportare a activităţii 
Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NTSM şi PSI 
 Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 Desfăşurarea activităţii de lucru în echipă 

Echipamente Asigurarea de circuite pentru teleconferinţe pentru diverşi  
 Asigurarea de circuite pentru transmisiuni de radio sau de  
 televiziune 
 Diagnosticarea stării tehnice a circuitului de transmisiuni de date 
 Diagnosticarea stării tehnice a circuitului digital de transmisiuni 
 Efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru instalarea unui nou  
 circuit de transmisiuni de date 
 Instalarea unui nou circuit de transmisiuni de date 
 Realizarea unui circuit digital nou 
 Remedierea deranjamentului circuitului de transmisiuni de date 
 Remedierea deranjamentului circuitului digital de transmisiuni 

Planificare Planificarea şi organizarea activităţii zilnice 



 Întocmirea documentelor de evidenţă şi raportare a activităţii 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Completarea documentaţiei de  Documentaţia este corect identificată 
evidenţă şi raportare Documentaţia este completată în timp corespunzător 
 Documentaţia este completată corect utilizând limbajul adecvat 
2. Raportarea verbală Raportarea verbală este realizată prin mijloace adecvate persoanelor  
 autorizate 
 Raportarea verbala este efectuata corect şi concis în timpul stabilit 

 Gama de variabile 
 Tipul de document de evidenţă şi raportare : formular de înregistrare reclamaţie, formular de circuit digital,  
 formular de colaţionare deranjament, ordinul de instalare (o.i.) paşaportul circuitului de transmisiuni de date nou  
 instalat, formular pentru transmisii de radio sau televiziune, condica de “teleconferinţe". 
 Persoane autorizate : şefii ierarhici, beneficiari (transmisii radio sau tv., teleconferinţe, abonat). 
 Mijloace de comunicare verbală : direct, telefonic. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe: 
 Schema organizatorică; 
 Rapoartele ierarhice şi funcţionale; 
 Instrucţiuni şi dispoziţii de serviciu; 
 Fişa postului: 
 Norme interne; 
 Tipurile de documente de evidenţă şi raportare a lucrărilor şi modul de completare. 
  
 Se va evalua : 
 capacitatea de a selecta documentaţia de raportare şi evidenţă în funcţie de tipul activităţii; 
 modul în care este completată documentaţia : atât forma cât şi conţinutul; 
 timpul necesar completării documentaţiei; 
 capacitatea de raportare verbală a informaţiilor adecvate activităţii. 



 Aplicarea NTSM şi PSI 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
Aplicarea normelor de NTSM şi PSI Munca este desfaşurata în siguranta şi în acord cu specificul activitatii şi cu 
  prevederile NTSM şi PSI în vigoare 
 Responsabilitatile şi sarcinile referitoare la aplicarea NTSM şi PSI sunt  
 aplicate corespunzător în activitatea zilnică 
 Echipamentul de protectie şi PSI este folosit şi depozitat conform  
 specificului locului de muncă 
 Starea echipamentului de lucru şi de protectie a muncii şi PSI este  
 verificata zilnic pentru a corespunde NTSM şi PSI 
Aplicarea normelor de NTSM şi PSI Munca este desfaşurata în siguranta şi în acord cu specificul activitatii şi cu 
  prevederile NTSM şi PSI în vigoare 
 Responsabilitatile şi sarcinile referitoare la aplicarea NTSM şi PSI sunt  
 aplicate corespunzător în activitatea zilnică 
 Echipamentul de protectie şi PSI este folosit şi depozitat conform  
 specificului locului de muncă 
 Starea echipamentului de lucru şi de protectie a muncii şi PSI este  
 verificata zilnic pentru a corespunde NTSM şi PSI 
Raportarea pericolelor care apar la  Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru  
locul de muncă intervenţie 
 Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri,  
 conform instrucţiunilor 
Raportarea pericolelor care apar la  Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru  
locul de muncă intervenţie 
 Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri,  
 conform instrucţiunilor 
Respectarea procedurilor de urgenţă şi  În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt serviciile de  
de evacuare urgenţă 
 Procedurile de urgenta şi evacuare sunt întelese şi aplicate corespunzator 
 Primul ajutor este acordat prin procedura specifică a accidentului 
 Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de  
 urgenţă 
Respectarea procedurilor de urgenţă şi  În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt serviciile de  
de evacuare urgenţă 
 Procedurile de urgenta şi evacuare sunt întelese şi aplicate corespunzator 
 Primul ajutor este acordat prin procedura specifică a accidentului 
 Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de  
 urgenţă 

 Gama de variabile 
 Lucrul se desfăşoară individual sau în echipă 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe : 
 NTSM şi PSI departamentale şi specifice ocupaţiei; 
 procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidente; 
 echipamentul de protecţie a muncii şi PSI; 
 procedurile de urgenţă şi evacuare; 
 planul de evacuare a locului de muncă în caz de incendiu. 
 Se va evalua : 
 modul în care sunt aplicate NTSM şi PSI în activitatea zilnică; 
 capacitatea de a identifica pericolele la locul de muncă; 
 modul de acordare a primului ajutor în caz de accident; 



 modul în care acţionează în caz de avarie sau incendiu. 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Primirea şi transmiterea  Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date 
informaţiilor despre sarcini, posibilităţi  Informatiile necesare optimizarii activitatii sunt selectate şi structurate în 
şi evenimente legate de locul de muncă  functie de natura şi importanta acestora 
 Sursele de informare sunt identificate şi utilizate în mod corect 
 Interlocutorul este ascultat cu rabdare şi atentie, fara întrerupere pentru  
 micşorarea timpului de comunicare 
 Limbajul utilizat este specific activitatii desfaşurate 
 Capacitatea de comunicare este dovedita atât în situatii oficiale cât şi  
 neoficiale 
2. Participarea la discuţii colective pe  Opiniile şi punctele de vedere personale sunt exprimate liber între  
teme profesionale în vederea obţinerii  membrii colectivului 
de rezultate corespunzătoare în muncă Evenimentele apărute în timpul muncii sau în legătură cu munca sunt  
 analizate şi interpretate corect şi constructiv 

 Gama de variabile 
 Surse de informare : şefi ierarhici, ordinul interurban, ordinul internaţional, ordinul de serviciu, ordinul de  
 instalare, beneficiarii (abonaţii), membrii colectivului, colective de muncă similare. 
 Comunicarea se face cu : şefii ierarhici, colegii, beneficiarii. 
 Metode de comunicare : 
 rapoarte verbale şi scrise; 
 discuţii de la om la om. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe : 
 sarcinile şi îndatoririle electronistului pentru echipamente digitale transmisiuni; 
 schema organizatorică. 
 Se va evalua : 
 capacitatea de comunicare cu  colegii şi şefii în situaţii normale şi de stres; 
 modul în care identifică sursele de informare; 
 capacitatea de analiză a informaţiilor şi de sinteză în vederea structurării acestora; 
 aptitudinile de comunicare în general, urmărindu–se modul în care îşi ascultă interlocutorul, limbajul folosit,  
 capacitatea de exprimare. 



 Desfăşurarea activităţii de lucru în echipă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Participarea la definirea rolurilor  Membrii echipei şi rolurile lor sunt identificati pe baza informatiilor  
specifice muncii în echipă despre obiective, a criteriilor de realizare şi a procedurilor de lucru 
 Atributiile individuale sunt identificate din sarcinile de serviciu şi fişa  
 postului în vederea prestării cu succes a activităţii 
2. Participarea la organizarea  Informaţiile legate de activitate sunt prelucrate în mod optim făcându–se  
activităţii în echipă sugestii în vederea planificarii şi coordonarii lucrului în echipa 
 Conditiile necesare desfaşurarii activitatii sunt pregatite corespunzator în  
 vederea asigurării productivităţii maxime 
3. Desfăşurarea activităţii în echipă Formele de comunicare sunt folosite adecvat activitatii desfaşurate 
 Rezultatele echipei sunt obţinute prin contribuţia personală în funcţie de  
 atribuţiile de serviciu individuale 
 Informaţiile necesare membrilor echipei sunt cordate în timpul  
 desfaşurarii activitatii ori de câte ori este cazul 
 Modul de actiune al echipei este acceptat şi respectat de membrii echipei  
 în scopul rezolvării misiunii în timpul afectat 
 Lucrările sunt realizate la parametrii de calitate normaţi prin îndeplinirea  
 sarcinilor specifice membrilor echipei 

 Gama de variabile 
 Membrii echipei pot fi colegi, colaboratori, şefi. 
 Tipul de lucrări : realizarea şi întreţinerea circuitelor digitale de transmisii de date, asigurarea de circuite pentru  
 transmisiuni de radio şi televiziune, asigurarea de teleconferinţe. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe : 
 schema organizatorică; 
 raporturi ierarhice şi funcţionale; 
 managementul subunităţii de telecomunicaţii; 
 fişele de post proprii şi ale colaboratorilor. 
 Se va evalua : 
 capacitatea de a se integra în echipă prin cunoaşterea membrilor săi şi a îndatoririlor specifice; 
 capacitatea de a comunica cu membrii echipei; 
 capacitatea de analiză şi sinteză a sarcinilor de serviciu în vederea optimizării activităţii echipei; 
 modul în care participă prin contribuţie personală la activitatea echipei. 



 Asigurarea de circuite pentru teleconferinţe pentru diverşi beneficiari 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Organizarea teleconferinţelor 1.1 Teleconferinţele sunt organizate conform unui program prestabilit  
 sau ocazional conform cererilor beneficiarului 
 1.2 Convocarea participanţilor este realizată cu mijloacele adecvate în  
 timp util 
2. Pregătirea instalaţiei centrale de  2.1 Instalaţia centrală este verificată cu mijloace adecvate 
teleconferinţă 2.2 Elementele instalatiei sunt conectate corect şi sigur 
 2.3 Circuitul este scos din trafic şi conectat la instalatie în timp util 
 2.4 Posturile periferice sunt verificate din punct de vedere funcţional  
 asigurându–se condiţiile tehnice de participare de bună calitate 
3. Punerea instalaţiei la dispoziţia  3.1 Predarea instalaţiei este efectuată la timp 
postului central 3.2 Datele despre funcţionarea posturilor periferice sunt comunicate  
 conducatorului teleconferintei îan mod clar şi concis 
4. Supravegherea instalaţiei în timpul  4.1 Functionarea instalatiei centrale şi a posturilor periferice este  
teleconferinţei urmărită permanent acordându–se asistenţă pentru utilizarea  
 corespunzătoare 
 4.2 Controlul instalaţiei este efectuat cu difuzorul de control  
5. Intervenţia în caz de deranjament 5.1 Deficienţele constatate sunt remediate în timp optim 
 5.2 Circuitul defect este schimbat sau izolat temporar 
6. Întreruperea legăturilor către  6.1 Circuitele sunt deconectate la sfârşitul teleconferintei şi reintroduse în 
posturile periferice  trafic în timp util 

 Gama de variabile 
 tipul de instalaţie centrală; 
 tipul de instalaţie periferică; 
 documentaţia tehnică a instalaţiilor de teleconferinţă; 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă; 
 mijloace de comunicare : fax, telex, notă telefonică. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 sisteme de transmisiuni digitale; 
 instrucţiuni şi dispoziţii de serviciu; 
 instalaţii de teleconferinţe. 
  
 Se va evalua : 
 capacitatea de organizare a teleconferinţelor; 
 modul de verificare / conectare / deconectare a instalaţiilor de teleconferinţă; 
 capacitatea de a asigura calitatea transmisiei; 
 capacitatea de a rezolva deranjamentele în timp optim. 



 Asigurarea de circuite pentru transmisiuni de radio sau de televiziune 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea condiţiilor tehnice de  Circuitele sunt identificate pe baza comenzii scrise 
realizare a circuitelor Conditiile tehnice în statia proprie şi în cea opusa sunt verificate în scopul 
  satisfacerii comenzii 
2. realizarea circuitelor de transmisii  Conexiunile sunt realizate astfel încât să se întregească circuitele necesare 
radio sau de televiziune  între locul transmisiei şi cel al emisiei 
 Parametrii transmisiilor sunt masurati şi reglati pentru asigurarea  
 transmisiilor în condiţii optime 
 Echipamentele sau tronsoanele de suport sunt schimbate, dacă este cazul,  
 pentru încadrarea parametrilor în norme 
3. Conectarea circuitelor spre  Conectarea este efectuata corect şi în timp util pentru a asigura timp  
studiourile de emisie suficient pentru probe 
 Probele de transmisie sunt efectuate prin colaborare cu specialiştii de la  
 studioul de radio şi televiziune 
4. Supravegherea transmisiei Calitatea transmisiei este urmarita cu atentie şi responsabilitate pe toata  
 durata acesteia 
 Circuitul deranjat în timpul transmisiei este schimbat pe ruta de rezervă  
 în timp optim 
 Circuitele care nu pot fi remediate sunt raportate în timp util persoanelor 
  autorizate în vederea luării măsurilor corespunzătoare 
5. Deconectarea circuitelor Deconectarea circuitelor este efectuata la sfârşitul transmisiei, în conditii  
 de siguranţă 
 Circuitul scos din trafic pentru efectuarea transmisiei este reintrodus în  
 trafic în timp optim 

 Gama de variabile 
 destinaţia circuitelor; 
 condiţii tehnice de realizare; 
 aparate de măsură; 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică, telecomunicaţii şi radiocomunicaţii; 
 sisteme de transmisiuni digitale; 
 noţiuni de multimedia; 
 schemele de funcţionare a circuitelor; 
 instrucţiuni şi dispoziţii de serviciu; 
 norme tehnice pentru circuite fonice (radio şi televiziune); 
 operare pe calculator (programarea rutei circuitelor); 
 limbi străine (în cazul transmisiilor internaţionale). 
 Se va evalua : 
 capacitatea de a stabili ruta circuitelor pe calculator; 
 modul în care sunt realizate conexiunile; 
 modul de măsurare şi reglare a parametrilor transmisiei; 
 capacitatea de a soluţiona situaţiile în care parametrii nu se încadrează în norme de timp optim. 



 Diagnosticarea stării tehnice a circuitului de transmisiuni de date 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Localizarea deranjamentului Deranjamentul este localizat prin probele de verificare efectuate în  
 diverse puncte prin buclarea corectă a circuitului 
 Indicaţiile de avarie ale echipamentelor sunt vizualizate integral 
 Starea circuitului şi comportamentul anterior sunt verificate riguros  
 urmărindu–se accesul corect al calculatorului 
 Parametrii functionali sunt masurati cu aparate de masura şi control  
 specifice pentru transmisii de date 
2. Identificarea cauzei deranjamentului Deranjamentul din echipament sau repartitor localizate în staţia de  
 transmisiuni proprie este depistat prin măsurători efectuate cu aparate de  
 masura şi control specifice 
 Cauza deranjamentului este identificată prin compararea parametrilor  
 măsuraţi cu cei normaţi 
3. Propunerea soluţiilor de remediere Soluţiile de remediere sunt propuse în funcţie de cauza deranjamentului 
 Soluţiile sunt propuse în timp util remedierii deranjamentului 

 Gama de variabile 
 configuraţia şi caracteristicile circuitelor; 
 tipul echipamentului de transmisii de date : modemuri, multiplexoare, drop–inserturi etc.; 
 firma producătoare a echipamentului; 
 aparatura de măsură şi control; 
 documentaţia tehnică de firmă pentru diagnosticare; 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă; 
 locul deranjamentului : 
 în staţia de transmisiuni proprie; 
 în staţia de transmisiuni opusă sau intermediară; 
 pe linia interurbană sau internaţională; 
 pe cablurile urbane sau dintre abonaţi. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe necesare : 
 noţiuni de electrotehnică; 
 noţiuni de electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 transmisii de date; 
 operare pe calculator; 
 limbi străine (engleză, germană, franceză, în funcţie de firma furnizoare de echipament); 
 norme tehnice pentru transmisii de date (VVITT, UIT); 
 instrucţiuni şi dispoziţii de lucru şi de serviciu. 
 Se va evalua capacitatea de localizare şi de identificare a deranjamentului prin utilizarea mijloacelor adecvate  
 (AMC, calculator etc.) şi corectitudinea soluţiilor propuse în timp optim. 



 Diagnosticarea stării tehnice a circuitului digital de transmisiuni 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea circuitelor digitale  Circuitul digital este verificat cu ajutorul analizoarelor specifice (protocol 
reclamate  etc.) în vederea determinarii modului de manifestare a deranjamentului şi  
 a parametrilor ieşiti din norme 
 Circuitul reclamat din sistemele digitale supravegheate de calculator este  
 analizat prin interpretarea datelor înregistrate de calculator 
 Datele obţinute prin măsurare directă sau de la calculator sunt comparate  
 cu cele din reclamaţie evidenţiindu–se eventualele neconcordanţe 
2. Localizarea deranjamentului Locul deranjamentului este stabilit prin efectuarea de bucle în diverse  
 puncte pe traseul fluxului digital 
 Alarmele echipamentului din staţia de transmisiuni sunt vizualizate  
 comparându–se semnalizarea normală cu cea de avarie 
 Alarmele echipamentelor din celelalte staţii de transmisiuni implicate în  
 funcţionarea fluxului reclamat sunt vizualizate pe monitorul calculatorului 
  comparându–se semnalizarea existentă cu cea normală 
3. Identificarea cauzei deranjamentului Subansamblu / conexiune necorespunzătoare situată în staţia proprie este  
 identificata prin masuratori cu aparate de masura şi control adecvate 
 Cauza deranjamentului din afara staţiei proprii este determinată prin  
 colaborarea cu specialiştii aflati la locul deranjamentului 
 Parametrii măsuraţi sunt comparaţi permanent cu cei normali 
4. Propunerea de soluţii de remediere Soluţiile sunt propuse în funcţie de cauza deranjamentului 
 Soluţiile sunt propuse în timp util pentru intervenţie 

 Gama de variabile 
 configuraţia şi capacitatea circuitelor; 
 tipurile de echipamente multiplexor; 
 tipurile de echipamente de linie optică; 
 aparate de măsură (analizoare, reflectometre); 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă. 
 documentaţia tehnică pentru diagnosticare. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe  necesare : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 sisteme de transmisiuni digitale; 
 norme tehnice  (CCITT, UIT); 
 operare pe calculator; 
 instrucţiuni şi dispoziţii de lucru şi de serviciu. 
 limbi străine (engleză, germană, franceză, în funcţie de firma furnizoare de echipament); 
  
 Se va evalua modul în care sunt utilizate aparatele de măsură şi control şi modul de operare a calculatorului în  
 vederea culegerii datelor referitoare la manifestarea deranjamentului şi la parametrii ieşiţi din norme. 
 De asemenea, se va evalua capacitatea de analiză a datelor în vederea identificării locului şi cauzei  
 deranjamentului. Se va aprecia calitatea soluţiilor propuse pentru remedierea deranjamentului şi timpul necesar  



 Efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru instalarea unui nou circuit de transmisiuni de date 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea caracteristicilor tehnice  Configuraţia circuitului este stabilită în concordanţă cu datele din ordinul  
ale noului circuit de instalare 
 Echipamentele necesare circuitului sunt identificate corect 
 Ruta pe care va funcţiona noul circuit este stabilită astfel încât să asigure  
 buna funcţionare a acestuia 
2. Realizarea rutei noului circuit Conexiunile în repartitor sunt executate la un nivel de calitate şi  
 fiabilitate ridicate 
3. Pregătirea echipamentelor pe care  Echipamentele sunt verificate cu aparate de măsură specifice 
va funcţiona noul circuit Echipamentele sunt reglate conform condiţiilor de realizare ale circuitului 
4. Verificarea parametrilor pentru  Continuitatea este verificată prin măsurare cu aparate specifice 
transmisii de date între staţia de  Parametrii specifici sunt verificaţi în vederea încadrării în norme 
transmisiuni şi locul de prelungire a  
circuitului spre abonat 

 Gama de variabile 
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
 Nu este specificat.  



 Instalarea unui nou circuit de transmisiuni de date 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Conectarea circuitului spre aonatul  Conectarea este efectuată conform asignaţiei indicate în ordinul de  
local serviciu 
 Reglajele necesare sunt efectuate în funcţie de tipul circuitului astfel încât  
2. Executarea de măsurători între  Parametrii de transmisie analogici şi cei specifici pentru transmisii de date 
staţiile de transmisiuni implicate în   sunt măsuraţi cu aparate corespunzătoare în funcţie de tipul circuitului 
realizarea noului circuit În cazul parametrilor care nu respectă normele se întocmesc  
 subansamblele corespunzătoare până la încadrarea acestora în norme 
3. Stabilirea locului de utilizare la  Locul şi amplasamentul aparatului sunt stabilite astfel încât sa corespunda 
abonat  normelor de exploatare 
4. Verificarea circuitului instalat la  Parametrii specifici sunt masurati cu aparatele de masura şi control  
abonat adecvate 
 Parametrii sunt comparaţi cu normele în vederea remedierii eventualelor  

 Gama de variabile 
 configuraţia circuitelor; 
 parametrii circuitelor : 
 analogici : caracteristica de frecvenţă, zgomot; 
 specifici pentru transmisii de date : atenuarea de frecvenţă caracteristică, zgomot în impulsuri, jitter, salturi de  
 nivel, salturi de fază, sincronizare etc. 
 tipuri de circuite : 
 circuite la două sau patru fire; 
 circuite M1020, M1040, M1025; 
 tipurile de echipamente : modemuri, multiplexoare, drop–insert–uri; 
 fabricaţia echipamentelor (diverse firme furnizoare) 
 aparate de măsură (analizoare, reflectometre); 
 documentaţia tehnică de firmă pentru instalare; 
 aparate de măsură; 
 norme tehnice (CCITT, UIT). 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe  necesare : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 transmisii de date; 
 network management; 
 operare pe calculator pentru staţiile de transmisiuni supravegheate pe calculator; 
 limbi străine (engleză, germană, franceză, în funcţie de firma furnizoare de echipament); 
 Se va evalua : 
 modul în care se efectuează conectare şi reglarea circuitului în funcţie de configuraţia circuitului şi de parametrii  
 specifici; 
 modul în care sunt utilizate aparatele de măsură specifice transmisiilor de date; 
 modul în care se operează calculatorul pentru staţiile supravegheate pe computer; 
 capacitatea de a soluţiona situaţia în care parametrii nu se încadrează în norme. 



 Realizarea unui circuit digital nou 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea caracteristicilor  Caracteristicile noului circuit digital sunt identificate prin analizarea  
circuitului digital ordinului de instalare 
2. Efectuarea conexiunilor pentru noul  Conexiunile sunt executate în repartitoare conform datelor din ordinul de 
circuit digital  instalare 
 Conexiunile sunt realizate astfel încât să asigure buna funcţionalitate a  
 noului circuit digital 
 Calitatea conexiunilor este verificată vizual 
3. Pregătirea echipamentelor pe care  Echipamentele sunt verificate conform documentaţiei tehnice 
va funcţiona noul flux Reglarea echipamentelor este realizată conform indicaţiilor  
 documentaţiei tehnice 
4. Măsurarea parametrilor funcţionali  Parametrii suportului noului circuit sunt măsuraţi cu aparte specifice  
între staţiile de transmisiuni pentru măsurători pe sisteme digitale 
 În cazul în care parametrii nu respectă norma se iau măsuri pentru  
 aducerea lor în normă 

 Gama de variabile 
 configuraţia fluxurilor; 
 capacitatea fluxurilor; 
 tipurile de echipamente multiplexoare; 
 tipurile de echipamente de linie optică; 
 aparate de măsură (analizoare, reflectometre); 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă; 
 documentaţia tehnică de firmă pentru instalare fluxuri digitale; 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe  necesare : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 sisteme de transmisiuni digitale; 
 network management; 
 norme tehnice; 
 operare pe calculator; 
 limbi străine (engleză, germană, franceză). 
 Se vor evalua următoarele : 
 capacitatea de a identifica corect caracteristicile noului flux digital; 
 modul în care execută conexiunile şi calitatea conexiunilor executate; 
 modul în care verifică şi reglează echipamentele necesare noului flux digital; 
 modul în care utilizează aparatele de măsură specifice; 
 capacitatea de a rezolva situaţiile în care parametrii nu se încadrează în norme. 



 Remedierea deranjamentului circuitului de transmisiuni de date 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea metodei de remediere Metoda de remediere este stabilită în funcţie de tipul deranjamentului 
2. Înlocuirea subansamblului defect Calitatea subansamblului care se va utiliza este certificată 
 Subansamblul defect este înlocuit în condiţii de siguranţă, în timp optim 
3. Recondiţionarea conexiunii defecte Conexiunea defectă este refăcută astfel încât să asigure  
        funcţionarea normală a circuitului 
4. Verificarea funcţionalităţii circuitului Parametrii circuitului sunt măsuraţi cu aparate specifice pentru transmisii  
 de date comparându–se permanent cu parametrii normaţi 
 Circuitul este ţinut sub observaţie un timp pentru observarea eventualelor  
 anomalii funcţionale 

 Gama de variabile 
 configuraţia şi caracteristicile circuitului; 
 tipul echipamentului de transmisii de date, modemuri, multiplexoare, drop–inserturi; 
 firma producătoare a echipamentului; 
 aparatura de măsură şi control; 
 documentaţia tehnică de firmă pentru remediere; 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe  necesare : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 transmisii de date; 
 limbi străine (engleză, germană, franceză, în funcţie de firma furnizoare de echipament); 
 norme tehnice pentru transmisii de date (CCITT, UIT); 
 instrucţiuni şi dispoziţii de lucru şi de serviciu. 
  
 Se va evalua capacitatea de a alege metoda adecvată de remediere, modul în care se înlocuieşte sau recondiţionează 
  circuitul defect în modul în care utilizează aparatura de măsură şi control pentru măsurarea parametrilor  



 Remedierea deranjamentului circuitului digital de transmisiuni 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea modalităţii de remediere Metoda de remediere este aleasă în funcţie de tipul deranjamentului 
2. Înlocuirea subansamblului defect Certificatul de calitate al subansamblului care se va utiliza este verificat cu 
  atenţie 
 Subansamblul defect este înlocuit corect 
3. Refacerea conexiunilor Conexiunea defectă este refăcută astfel încât să asigure funcţionarea  
 normală 
4. Înlocuirea suportului defect Suportul care urmează a fi folosit este ales astfel încât să aibă parametrii  
 în norme 
 Suportul defect este înlocuit conform variantelor de schimbare  
5. Verificarea fluxului după remediere Parametrii fluxului sunt analizaţi cu analizorul specific (protocol etc.)  
 documentaţiei tehnice 
 În cazuri de ambiguitate circuitul este menţinut sub observaţie un timp sau 
  este supus unor verificări suplimentare pentru a se constata  
 comportamentul lui în timp 

 Gama de variabile 
 configuraţia şi capacitatea circuitului; 
 tipurile de echipamente multiplexor; 
 aparate de măsură (analizoare, reflectometre); 
 tipurile de echipamente de linie optică; 
 activitatea se desfăşoară individual sau în echipă. 
 documentaţia tehnică pentru remediere. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe  necesare : 
 noţiuni de electrotehnică, electronică şi telecomunicaţii; 
 transmisia informaţiei; 
 sisteme de transmisiuni digitale; 
 norme tehnice  (CCITT, UIT); 
 operare pe calculator; 
 instrucţiuni şi dispoziţii de serviciu. 
 limbi străine (engleză, germană, franceză, în funcţie de firma furnizoare de echipament); 
  
 Se va evalua : 
 capacitatea de alegere a modalităţii de remediere în funcţie de deranjament; 
 modul în care sunt înlocuite sau recondiţionate defecte ale fluxului digital; 
 modul de utilizare a aparatelor specifice de măsură pentru verificarea funcţionalităţii fluxului după remediere. 



 Planificarea şi organizarea activităţii zilnice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea cerinţelor şi  Sarcinile, instructiunile, procedurile de lucru şi obiectivele sunt identificate 
procedurilor de executat  corect şi rapid din surse de informare adecvate 
 Eventualele neîntelegeri ale sarcinilor şi instructiunilor sunt clarificate  
 prin metode adecvate 
 Normativul de timp este verificat, identificându–se categoria lucrarii şi  
 timpul necesar 
2. Planificarea activităţii Sarcinile de serviciu şi lucrarile de executat sunt analizate corect şi în timp 
  util în vederea planificării activităţii 
 Etapele şi modul de abordare a lucrarii sunt stabilite în functie de tipul  
 lucrarii, de sarcinile de îndeplinit şi de timpul alocat 
 Succesiunea fazelor de lucru este planificată în conformitate cu cerinţele  
 tehnologiei 

 Gama de variabile 
 Tipuri de lucrări : întreţinerea circuitelor digitale pentru transmisiuni, realizarea de circuite noi, asigurarea de  
 circuite pentru transmisiuni de radio şi televiziune, asigurarea de teleconferinţe; 
 Tipuri de echipamente : modemuri, multiplexoare, drop–inserturi, cros–conectoare etc. 
 Configuraţia circuitelor; 
 Documentaţie tehnică de firmă; 
 Normativul de timp specific tipului de lucrare; 
 Surse de informare : persoane situate pe un interval ierarhic superior, lista de reclamaţii, ordine de instalare. 

 Ghid pentru evaluare 
 Cunoştinţe: 
 Instrucţiuni şi proceduri de lucru; 
 Instrucţiuni de serviciu; 
 Normativul de timp (modul de utilizare); 
 Documentaţia tehnică de firmă (modul de utilizare); 
 Fişa postului. 
 Se va evalua : 
 capacitatea de identificare a cerinţelor de serviciu în timp util şi de la sursele adecvate; 
 modul în care planifică activitatea zilnică pentru rezolvarea eficientă a sarcinilor 
 


