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Descrierea ocupaţiei:
Muncitorul hidrometru are ca obiectiv principal de activitate observarea şi măsurarea parametrilor hidrometrici (niveluri, debite de apă, volume de apă
etc.) în secţiuni de măsură situate pe râuri, lacuri, acumulări, la prize şi restituţii de apă, pe circuitele de transport şi distribuţie a apei (canale, conducte,
rezervoare) din cadrul unor intreprinderi care folosesc apa în procesul de producţie.
Funcţie de volumul de muncă necesar activităţii de hidrometrie, muncitorul hidrometru desfăşoară şi activităţi conexe legate de locul de muncă (ex.
acţionarea dispozitivelor care controlează regimul curgerii apei, întreţinerea sectorului de activitate, etc)
Muncitorul hidrometru lucrează în cadrul sistemului naţional de monitorizare integrată a resurselor de apă (reţeaua hidrologică naţională, reţeaua
naţională de supraveghere şi întreţinere a cursurilor naturale de apă) sau în intreprinderi care au sisteme de transport şi distribuţie a apei.
In primul caz, muncitorul hidrometru îşi desfăşoară activitatea cu preponderenţă în mod individual, la sediul staţiei hidrometrice sau în echipe pe
sectoare de râu.
In caz de fenomene hidrologice periculoase (în special viituri), muncitorul hidrometru din cadrul sistemului naţional de monitorizare integrată a
resurselor de apă (reţeaua hidrologică naţională, reţeaua naţională de supraveghere şi întreţinere a cursurilor naturale de apă) are un program de lucru prelungit,
în condiţii de stress, iar nerespectarea în totalitate la timp şi în bune condiţii a sarcinilor profesionale poate avea consecinţe negative deosebite (inclusiv pierderi
de vieţi omenesti). De aceea muncitorul hidrometru care lucrează în cadrul sistemului naţional de monitorizare integrată a resurselor de trebuie să manifeste
următoarele atitudini: conştiinciozitate, responsabilitate, spirit de iniţiativă, disponibilitate pentru lucru în condiţii de stress prelungit, discernământ.
Muncitorul hidrometru care îşi desfăşoară activitatea în intreprinderi care au sisteme de transport şi distribuţie a apei are de regulă un program fix de
activitate. El lucrează cu preponderenţă în echipă, uneori activitatea de hidrometrie având o pondere mai mică, ponderea majoră având-o acţionarea
dispozitivelor care controlează regimul curgerii apei şi întreţinerea sectorului de activitate. In acest caz principalele atitudini pe care trebuie să le manifeste
muncitorul hidrometru sunt: spiritul de echipă, spiritul gospodăresc.
Pe plan international exista specialitatea de Hidrometru
Muncitorul hidrometru desfăşoară în principal următoarele activităţi:
* Intreţinerea sectorului de activitate
* Observarea primară a cursului de apă
* Acţionarea dispozitivelor care controlează regimul curgerii apei
* Realizarea de observaţii şi măsuratori hidrometrice
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Unităţile de componenţă cheie

Cod de referinţă

Titlul unităţii 1: Comunicarea ìn limba oficială
Titlul unităţii 2: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 3: Competenţa de a ìnvăţa

Cod de referinţă
Unităţile de competenţe generale:
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea ìn munca şi ìn domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului

Cod de referinţă
Unitati de competente specifice:
Titlul unităţii 1: Intreţinerea sectorului de activitate
Titlul unităţii 2: Observarea primară a cursului de apa
Titlul unităţii 3: Acţionarea dispozitivelor care controlează regimul curgerii apei
Titlul unităţii 4: Realizarea de observaţii şi măsuratori hidrometrice
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1. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA IN
MUNCĂ ŞI IN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării de prim
ajutor, precum şi al intervenirii în cazul situaţiilor de urgenţă.

Coduri de referinţa

Elemente de competenţă

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al cunoştinţelor necesare

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să
aplice:
- identificarea riscurilor în muncă
- identificarea factorilor de risc
- aspectele relevante pentru
desfăşurarea activităţilor
- mijloacele de semnalizare şi
avertizare cu ajutorul cărora se
identifică riscurile
- însuşirea şi aplicarea prevederilor
legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă astfel încât să fie
corelate cu specificul locului de
muncă
- utilizarea echipamentelor de lucru
astfel încât să corespundă scopului
pentru care au fost primite
- întreţinerea şi păstrarea
echipamentelor
- însuşirea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea

- Echipamentele de lucru şi
echipamentele individuale de
protecţie sunt utilizate corect
- Prevederile legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă sunt
aplicate permanent, cu multă
responsabilitate
- Situaţiile de urgenţă sunt sesizate cu
promptitudine
- Eventualele accidente sunt anunţate
cu promptitudine
- Intervenţia este promptă şi se
desfăşoară cu luciditate şi stăpânire de
sine
- Intervenţia este realizată cu multă
atenţie

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice
necesare
1.1. Riscurile sunt identificate, în
1. Identifică riscurile în muncă
corelaţie cu specificul lucrărilor de
executat şi particularităţile locului de
muncă.
1.2. Identificarea factorilor de risc se
realizează avându-se în vedere toate
aspectele
relevante
pentru
desfăşurarea activităţilor.
1.3. Riscurile sunt identificate prin
analizarea responsabilă a mijloacelor
de semnalizare şi avertizare existente.
2.
Aplică
prevederile
legale 2.1. Prevederile legale referitoare la
referitoare
la
sănătatea
şi sănătatea şi securitatea în muncă sunt
însuşite prin instructaje şi aplicate în
securitatea în muncă
corelaţie cu specificul locului de
muncă.
2.2. Echipamentele de lucru şi
echipamentele
individuale
de
protecţie sunt utilizate în scopul
pentru care au fost primite.
2.3. Echipamentele sunt întreţinute şi

NIVELUL UNITĂŢII 2
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păstrate
în
conformitate
cu
prevederile
producătorului
echipamentului şi cu procedura
specifică locului de muncă.
2.4. Prevederile legale referitoare la
sănătate şi securitatea în muncă şi
măsurile de prim ajutor în caz de
accident sunt însuşite prin participarea
la instructajele la locul de muncă şi la
cele periodice.
5. Prevederile legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă sunt
aplicate permanent, , pentru
asigurarea securităţii personale şi a
celorlalţi participanţi la procesul de
muncă, pe întreaga derulare a
activităţiilor.
3.
Aplică
prevederile
legale 3.1. Prevederile legale referitoare la
situaţiile de urgenţă sunt însusite prin
referitoare la situaţiile de urgenţă
participarea la instructajele de la locul
de muncă, periodice şi speciale pentru
lucrările periculoase.
3.2. Acţionarea in situaţii de urgenţă
se face conform normativelor
specifice locului de muncă
3.3. Situaţiile de urgenţă sunt sesizate
şi raportate şefilor ierarhici
4.1. Eventualele accidente sunt
4. Intervine în caz de accident
anunţate cu promptitudine şefilor
ierarhici şi serviciilor de urgenţă.
4.2. Modalităţile de intervenţie sunt
adaptate situaţiei concrete şi tipului de
accident produs.
4.3. Intervenţia este realizată

în muncă şi măsurile de prim ajutor
- instructajele periodice
- prevederile legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă în
vederea asigurării securităţii
personale şi a celorlalţi participanţi la
procesul de muncă
- prevederile legale referitoare la
situaţiile de urgenţă
- modul de sesizare a situaţiilor de
urgenţă
- modalităţile de intervenţie adaptate
situaţiei concrete şi tipului de accident
produs
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evitându-se agravarea situaţiei deja
create şi accidentarea altor persoane.
Gama de variabile:
Riscuri: pericol de lovire, surpări de teren, cădere de la înălţime, pericol de alunecare, tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, pericol de
cădere de materiale şi obiecte de la înalţime, etc.
Factori de risc referitori la: sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic, temperatură, zgomote, etc.
Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile de activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, punctele de descărcare a
materialelor de construcţie, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de
lucru, etc.
Tipuri de mijloace de semnalizare: permanentă (panouri, culori de securitate, etichete), ocazională (semnale luminoase, acustice, comunicarea verbală pentru
atenţionarea asupra unor evenimente periculoase, evacuare de urgenţă, etc.)
Tipuri de echipamente: tehnic, individual de lucru, individual de protecţie.
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de specificul condiţiilor de lucru.
Situaţii de urgenţă: incendii, cutremure, inundaţii, explozii, alunecări de pământ, etc.
Şefi ierarhici: şef de echipă, coordonatori SSM şi responsabil situaţii de urgenţă, etc.
Servicii de urgenţă: ambulanţă, pompieri, situaţii de urgenţă, etc.
Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, anunţarea
operativă a persoanelor abilitate, etc.
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, răniri, fracturi, caderi de la înălţime), electrocutare, arsuri, intoxicaţii cu gaze, probleme respiratorii, etc.

Tehnici de evaluare recomandate:
• Observaţia directă
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
• Test scris
• Întrebări orale
• Probă practică
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2. APLICAREA NORMELOR DE PROTECTIA MEDIULUI
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării normelor de protecţie a mediului, acţionării în scopul
diminuării riscurilor de mediu precum şi a consumului de resurse naturale.
Elemente de competenţă
1. Aplică normele de protecţie a
mediului

2. Acţionează pentru diminuarea
riscurilor de mediu

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice
necesare
1.1. Problemele de mediu asociate
activităţilor
desfăşurate
sunt
identificate, în vederea aplicării
normelor de protecţie specifice.
1.2. Normele de protecţie a mediului
sunt
însuşite,
prin
instructaje
periodice şi aplicate pe tot parcursul
executării lucrărilor.
1.3. Normele de protecţia mediului
sunt aplicate, evitându-se impactul
nociv asupra mediului înconjurător
zonei de lucru.
1.4. Eventualele riscuri ce pot afecta
factorii de mediu de la locul de muncă
şi vecinătăţi sunt anunţate, şefilor
ierarhici şi serviciilor de urgenţă.
2.1. Aplică proceduri de recuperare a
materialelor refolosibile.
2.2.
Reziduurile rezultate din
activităţile proprii şi ale echipei sunt
gestionate conform procedurilor de
mediu ale companiei.
2.3. Aplicarea procedurilor de
manipulare
şi
depozitare
a

Coduri de referinţă

NIVELUL UNITĂŢII: 2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al cunoştinţelor necesare

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să
aplice:
-identificarea problemele de mediu
asociate activităţii desfăşurate
- normele de protecţia mediului
- tipurile de instructaje periodice
- identificaresa riscurilor ce pot afecta
factorii de mediu la locul de muncă
- modul de recuperare a materialelor
refolosibile
- gestionarea reziduurile rezultate din
activităţi proprii şi ale echipei
- procedurile de manipulare şi
depozitare a reziduurilor
- intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii a factorilor de risc
- protejarea resursele naturale

- Problemele de mediu asociate
activităţilor desfăşurate sunt
identificate cu atenţie
- Normele de protecţie a mediului
sunt însuşite cu responsabilitate
-Normele de protecţia mediului sunt
aplicate corect
- Eventualele riscuri sunt anunţate cu
promptitudine
- Intervenţia este promptă şi se
desfăşoară cu luciditate şi stăpânire de
sine
- Actionează cu conştinciozitate
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reziduurilor fără afectarea factorilor
de mediu este conform instrucţiunilor.
2.4. Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii a factorilor de risc
se face în conformitate cu planurile de
urgenţă şi legislaţia în vigoare.
2.5. Intervenţia se desfăşoară,
evitându-se agravarea situaţiei deja
create.
3. Acţionează pentru diminuarea 3.1. Identificarea mijloacelor pentru
diminuarea consumului de resurse
consumului de resurse naturale
naturale este efectuată
3.2. Metodele de diminuare a
consumului de resurse naturale sunt
aplicate
Gama de variabile:
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de specificul condiţiilor de lucru.
Riscuri: poluare a apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc.
Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale protejate.
Factori de risc ce acţionează asupra mediului:
- chimici: substanţe toxice, corozive, caustice, inflamabile;
- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor, deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei
(alunecare, rostogolire, răsturnare, scurgere liberă, deversare, surpare, prăbuşire, scufundare);deplasări sub efectul propulsiei (proiectarea de corpuri sau
particule, deviere de la traiectoria normală, balans, recul, şocuri excesive, jet, erupţie);
- termici;
- electrici;
- alţi factori de risc ai mediului: lucrări în mediul acvatic, lucrări în mediul subacvatic, în mediu mlăştinos;
Persoane abilitate: şef de şantier, maistru, şef de echipă, responsabili de mediu, pompieri, salvatori la locul de muncă, etc.Servicii abilitate: pompieri,
protecţie civilă, etc.
Resurse naturale: apă, gaze, ţiţei, solul, resurse energetice, etc.
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Tehnici de evaluare recomandate:
• Observaţia directă
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct
• Test scris
• Întrebări orale
• Probe practice
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1. INTREŢINEREA SECTORULUI DE ACTIVITATE
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde totalitatea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare ìntreţinerii ìn bune condiţii a sectorului de
activitate (sector de râu, priza de apa, canale şi conducte prin care circulă apa, baraje, restiţutii de apă etc.)
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice de vedere al cunostintelor necesare
necesare
Cunoaşte, ìntelege şi este capabil sa
1. Asigură depozitarea şi păstrarea 1.1. Materialele pentru ìntreţinere şi
intervenţie sunt cele indicate ìn
aplice:
materialelor de ìntreţinere şi
normative
- modul de depozitare a materialelor
intervenţie
1.2. Materialele de ìntreţinere şi
de ìntreţinere şi intervenţie
intervenţie sunt depozitate ìn locuri
- cunoştinţelele minimale legate de
corespunzătoare, conform normelor
materialele de ìntreţinere şi
1.3. Materialele de ìntreţinere şi
intervenţie care necesita condiţii
intervenţie sunt păstrate corect din
speciale de păstrare
punct de vedere al cerinţelor de
- tipurile de lucrări de intreţinere şi
păstrare, conform normelor
intervenţie la care participă
2. Identifică lucrările de ìntreţinere 2.1.Lucrările de ìntreţinere şi
intervenţie sunt corect identificate,
şi reparaţie
conform instructiunilor
2.2. Materialele necesare pentru
lucrări sunt identificate conform
normelor
3.1. Lucrările de ìntreţinere şi
3. Execută lucrări de ìntreţinere şi
intervenţie sunt executate ìn
intervenţie
conformitate cu instrucţiunile
3.2. Lucrările de ìntreţinere şi
intervenţie sunt executate individul
sau ìn cadrul formaţiei de lucru
conform normelor

Coduri de referinţa

NIVELUL UNITĂŢII 1

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Stocarea şi gestionarea materialelor
de ìntreţinere şi intervenţie se face cu
spirit gospodaresc
- Realizarea activităţilor de ìntreţinere
şi intervenţie se face ìn bune condiţii
ìn cadrul echipei de lucru
- Activitatea, desfăşurată ìn condiţii
de stress prelungit, ìn perioadele cu
fenomene hidrologice periculoase,
este de bună calitate
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Gama de variabile:
Materiale pentru ìntreţinere şi intervenţie: fascine, saci cu nisip sau cu pamânt, substanţe specifice pentru acţionarea de limitare a propagării de poluanţi,
vopsea, ciment etc.
Utilaje: lopeţi, cazmale, târnacoape, coase, motocositoare etc.
Materialele sunt pastrate la sediul formaţiei de lucru
Instrucţiuni: cele indicate ìn fişa postului ìntocmită de către şeful formaţiei de lucru, normative privind stocurile minimale de materiale necesare ìn caz de
fenomene periculoase, instrucţiuni privind modul de intervenţie ìn situaţii de feneomene hidrologice periculoase etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
• Probe practice,
• Observare directă ìn condiţii de muncă reale;
• Chestionare tip grilă,
• Rapoarte ale conducătorilor formaţiei de lucru,
• Rapoarte ale personalului abilitat cu activitatea de control
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2. OBSERVAREA PRIMARA A CURSULUI DE APA
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde deprinderile şi cunoştinţele necesare unei observări primare corecte şi eficiente a cursului de
apă
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice de vedere al cunoştinţelor necesare
necesare
1.1. Starea râului este descrisă
Cunoaşte, ìntelege şi este capabil sa
1. Observă starea primară a
conform instrucţiunilor
aplice:
cursului de apă
1.2. Starea râului este observată la
-. clasificarea tipurilor de fenomene
orele standard prevăzute ìn
hidrologice periculoase
- modul de manifestare a fenomenele
instrucţiuni
hidrologice periculoase
2. Semnalează apariţia de fenomene 2.1. Fenomenele hidrologice
periculoase sunt identificate conform - modul de completare a
hidrologice periculoase
documentelelor specifice
instrucţiunilor
2.2. Fenomenele hidrologice
periculoase sunt semnalate la centrul
de colectare, conform instrucţiunilor
3. Completează documente specifice 3.1. Documentele specifice sunt
identificate conform instrucţiunilor
3.2. Documentele sunt completate
conform instrucţiunilor
Gama de variabile:
Starea râului se refera ìn principal la:
- existenţa şi evoluţia fenomenelor de iarnă (pod de gheaţă, gheaţă la maluri, curg sloiuri etc.);
- gradul de dezvoltare a vegetaţiei acvatice;
- daca există alunecări de maluri
- daca există poluări accidentale; etc.
Tipuri de fenomene hidrologice periculoase:
- viituri; secete; fenomene de iarnă care pot provoca inundaţii (ex: zăpor, sloiuri, pod de gheaţă etc.)
Instrucţiuni privind activitatea hidrometrică la staţiile hidrometrice pe râuri

Coduri de referinţa
NIVELUL UNITĂŢII 2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
-. Semnalarea fenomenelor
hidrologice periculoase este efectuată
cu promptitudine
-. Tipurile de fonomene sunt corect
identificate
- Apariţia fenomenelor este transmisă
ìn timp real la centrul de colectare
- Documentele specifice sunt corect
completate
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Tipuri de documentele specifice:
- registrul cu evidenţa fenomenelor hidrologice periculoase
- registrul cu evidenţa transmisiilor
- regisrtul cu evidenţa stării râului
Tehnici de evaluare recomandate:
• Observaţie directă la locul de muncă,
• Teste grilă,
• Rapoarte ale personalului abilitat pentru ìndrumare şi control
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3. ACTIONAREA DISPOZITIVELOR CARE CONTROLEAZA REGIMUL CURGERII APEI
(unitate specifica)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde deprinderile şi cunoştinţele necesare unei acţionări corecte şi eficiente a dispozitivelor care
permit controlul curgerii apei
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice de vedere al cunoştinţelor necesare
necesare
1.1. Dispozitivele care permit
Cunoaşte, ìntelege şi este capabil sa
1. Identifică modul de acţionare a
controlul curgerii apei sunt
aplice:
dispozitivelor
identificate pe baza intrucţiunilor de
- - modul de funcţionare a
exploatare
dispozitivelor
1.2. Modul de manevra la dispozitive - modul de ìntreţinere a dispozitivelor
este ìn conformitate cu instrucţiunile
-instrucţiunile de exploatare ale
de manevră
dispozitivelor
2.1. Modalitatea de manevră este
2. Execută manevre la dispozitive
identificată conform instrucţiunilor de
exploatare
2.2. Manevrele sunt realizate conform
instrucţiunilor de exploatare
2.3. Manevrele realizate sunt ìnscrise
ìn registre conform normelor interne
3.1. Modul corect de funcţionare este
3. Verifica modul de functionare a
stabilit pe baza instrucţiunilor de
dispozitivelor
exploatare a acestora şi a observaţiei
directe
3.2. Eventualele neconformităţi de
funcţionare sunt comunicate şefului
direct conform normelor interne
4.1. Tipurile de materiale de
4. Intretine dispozitivele
ìntreţinere sunt identificate pe baza
instrucţiunilor de exploatare a

Coduri de referinta

NIVELUL UNITĂŢII 3
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Dispozitivele sunt corect identificate
- Manevrele la dispozitive sunt
efectuate cu competenţă
- Manevrele sunt corect ìnscrise ìn
registre
- Dispozitivele sunt ìntreţinute cu
meticulozitate
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acestora
4.2. Realizarea ìntreţinerea, repararea
se face conform cărţilor de exploatare
Gama de variabile
Dispozitive care permit controlulcurgerii apei:
- deversoare echipate cu stavile;
- goliri de fund echipate cu vane;
- etc.
Instrucţiuni de exploatare: instrucţiuni sau carte tehnică ìn care se indică: principiile de funcţionare a dispozitivelor, modul de acţionare a dispozitivelor,
modul de ìntreţinere a dispozitivelor etc.
Norme interne: norme, fişe ale postului care reglementează modul de control a curgerii apei, funcţie de cerinţele tehnologice ale sistemului de apă
Registre de manevră: documente ìn care se ìnscriu informaţii referitoare la manevrele efectuate (tip manevre, perioada de efectuare, locul ìn care s-au
transmis informaţii de manevră etc.
Neconformităţi de funcţionare: evidenţierea unor posibile defecţiuni ale dispozitivelor care nu permit acţionarea corectă a acestora
Materiale de ìntreţinere:
- unsori;
- vopsea;
- materiale de degresare; etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
• Probe practice,
• Observaţie directă la locul de muncă,
• Test grilă,
• Rapoarte ale şefilor direcţi
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4 . REALIZAREA DE OBSERVAŢII ŞI MĂSURĂTORI HIDROMETRICE
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde deprinderile şi cunoştinţele necesare efectuării la timp şi ìn bune condiţii a observaţiilor şi
măsurătorilor hidrometrice
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al deprinderilor practice de vedere al cunoştinţelor necesare
necesare
1.1. Verificarea aparaturii şi
Cunoaşte, ìntelege şi este capabil sa
1. Pregăteşte aparatura şi
echipamentelelor
de
măsurare
este
aplice:
echipamentele de măsurare
făcută conform normativelor ìn
- componentele şi principiile
vigoare
funcţionale ale aparatelor şi
1.2. Eventualele neconformităţi sunt
echipamantelor de măsurare
sesizate centrului de colectare/şefului - modul de montare şi de demontare a
direct ìn conformitate cu instrucţiunile aparatelor de măsurare
de utilizare
- metodologiile de observare şi
măsurare
2. Măsoară parametrii hidrometrici 2.1. Parametrii necesari să fie
- modul de ìnscriere a datelor din
observaţi sunt identificaţi conform
observaţii şi măsuratori
programelor de activitate
- normativele în vigoare
2.2. Parametrii hidrologici sunt
măsuraţi conform metodologiilor
3.1. Tipurile de formularistici ìn care
3. Inscrie datele din observaţii şi
se ìnscriu datele sunt identificate
măsuratori
3.2. Datele din observaţii şi
măsuratori sunt corect ìnscrise ìn
conformitate cu instrucţiunile
metodologice şi tehnice
3.3. Datele din observaţii şi
măsuratori sunt complete conform
instrucţiunilor
Gama de variabile:
Categorii de aparate şi echipamente de măsurare şi observare:
- pentru măsurarea nivelului apei: mira hidrometrică, limnigraf etc.
- pentru măsurarea temperaturii apei sau aerului: termometre

Coduri de referinţa
NIVELUL UNITĂŢII 2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Aparatura este bine ìntreţinută
- Aparatura este corect aleasă să fie
folosită
- Parametrii hidrometrici sunt corect
determinaţi
- Parametrii hidrometrici observaţi
sau măsuraţi sunt transmişi ìn timp
util la centrul de colectare
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- pentru măsurarea precipitaţiilor: pluviometru, eprubeta gradată
- morişca sau micromorişca hidrometrică
- flotori etc
Tipuri do observaţii şi măsuratori hidrometrice:
- niveluri de apă;
- debite de apă
- temperatura aerului sau a apei
- precipitaţii
Tipuri de documente completate:
- Carnete de observaţii
- Carnete de măsuratori de debite de apă
- Carnete tip meteo pentru ìnregistrarea precipitaţiilor
- Registre pentru evidenţa transmiterii datelor etc.
Instrucţiuni:
- Instrucţiuni metodologice privind activitatea hidrometrică la staţiile hidrometrice
- Standarde interne şi internaţionale
Instrucţiuni de utilizare a aparatelor şi echipamentelor de măsurare
Tehnici de evaluare recomandate:
• Observaţie directă la locul de muncă,
• Teste grilă,
• Rapoarte ale personalului abilitat pentru ìndrumare şi control metodologic
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Titlul calificării

Codul
Se completează de
către Autoritatea
Naţionalăde Calificări

Muncitor Hidrometru

Nivelul calificării
2
Unităţi obligatorii (specifice)
Intreţinerea sectorului de activitate
Realizarea de observaţii şi măsuratori hidrometrice
Unităţi obligatorii (generale)
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea ìn munca şi ìn domeniul situaţiilor de urgenţă
Aplicarea normelor de protecţia mediului
Unităţi obligatorii (cheie)
Comunicarea ìn limba oficială
Competenţe sociale şi civice
Competenţa de a ìnvăţa
Unităţi opţionale
Observarea primară a cursului de apă
Acţionarea dispozitivelor care controlează regimul
curgerii apei

Codul

Nivel

Credite

1
2
2
2

2
3

Scopul şi motivaţia calificării
In România există o reţea hidrologică naţională constituită din circa 900 de staţii hidrometrice de
râu şi reţele hidrometrice din subordinea diferitelor întreprinderi (ex. Hidroelectrica).Unde există
o reţea de transport, stocare şi distribuţie a apei există şi puncte de măsurare a unor parametrii
hidrometrici (nivel de apă, debit, temperatura apei). De asemenea cursurile de apă sunt întreţinute
de personal din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române”. Aceste activităţi necesită un
personal calificat acreditat.
Perspectiva pe piaţa muncii este funcţie de dinamica de dezvoltare a reţelei hidrologice naţionale,
de perioada de timp între schimburile de generaţii şi de dinamica de dezvoltare a întreprinderilor
care au în structură reţele de transport, distribuţie şi acumulare a apei
Cunoştiinţe anterioare necesare/Condiţii de acces/Ruta de progres
Cunoştiinţe de nivel elementar (şcoală medie/ şcoală de arte şi meserii)
Un curs de scurtă durată (circa 80 ore) organizat de către o unitate acreditată din cadrul
Administraţiei Naţionale “Apele Române”
Muncitorul hidrometru îşi desfăşoară activitatea pe râu (când este obligatorie unitatea opţională
Observarea primară a cursului de apa) sau în cadrul unor întreprinderi care au reţele de transport,
stocare şi distribuţie a apei şi construcţii hidrotehnice (când este obligatorie unitatea opţională
Acţionarea dispozitivelor care controlează regimul curgerii apei).
Explicarea regulilor calificării:
Nu se poate obţine certificat de calificare fără întrunirea tuturor cerinţelor calificării.
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul): Hidrometru
Cerinţe legislative specifice (dacă este cazul): Documente eliberate de Organisme de reglementare (dacă este cazul): -
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