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 Maşinist instalaţii alimentări cu apă 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Acest standard ocupational descrie activitatea de masinist instalatii alimentãri cu apã. 
 Un sistem de alimentare cu apã este un complex de constructii si instalatii care asigurã aducerea apei 
de la sursã la consumatori în cantitatea solicitatã de acestia si de calitatea impusã prin standard, sau în cazul 
apei industriale (nepotabile) prin clauze contractuale. 
Pãrtile componente ale unui sistem de alimentare cu apã sunt urmãtoarele: captarea apei (preluarea apei în 
cantitatea necesarã din sursa naturalã), statia de tratare (corectarea calitãtii apei), aductiunile (transportul apei 
de la sursã la celelalte obiective ale sistemului de alimentare cu apã), statiile de pompare (asigurã energia 
necesarã pentru ca apa sã ajungã de la sursã la consumator) si reteaua de distributie (asigurã distributia la 
consumatori). 
 Într-un unui sistem de alimentare cu apã masinistul de instalatii alimentãri cu apã care exploateazã 
instalatiile are un rol important, diferentiat în functie de locul de muncã, dupã cum urmeazã :  
a) la instalatiile unde activitatea de turã se desfãsoarã în cadrul unei echipe, accentul se pune pe urmãrirea si 
reglarea parametrilor hidraulici, efectuarea de manevre sub comanda sefului de turã, inspectarea instalatiilor 
hidraulice, efectuarea de lucrãri de întretinere, participarea la lucrãri de reparatii, curãtenie si igienizare; 
b) la instalatiile unde activitatea de turã implicã prezenta unui singur masinist, pentru o statie de repompare 
sau pentru o grupare de statii de hidrofor, accentul se pune pe urmãrirea parametrilor hidraulici si a 
parametrilor electrici, efectuarea de manevre (deciziile de actiune fiind luate în conformitate cu instructiunile 
de lucru), inspectarea instalatiilor hidraulice, efectuarea de lucrãri de întretinere, remedieri defectiuni, 
asigurarea pazei obiectivului cu asigurarea accesului în zona de protectie sanitarã numai a persoanelor 
autorizate, completarea documentelor de evidentã tehnicã; suplimentar, exploatarea grupãrilor de statii de 
hidrofor se completeazã cu respectarea unui grafic de vizitare a acestora.  
. 
 
În afara activitãtii de exploatare propriu-zisã efectuatã de cãtre masinisti grupati în ture de exploatare existã 
si masinisti care lucreazã în cadrul echipelor de întretinere a utilajelor si instalatiilor.  
Procesul de muncã al tuturor masinistilor ce asigurã exploatarea si întretinerea instalatiilor de alimentare cu 
apã este necesar sã se desfãsoare în deplinã sigurantã atât pentru personalul de exploatare cât si pentru 
consumatorii de apã. Atingerea acestor deziderate se realizeazã prin aplicarea Normelor de Protectia Muncii, 
Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Igiena Muncii. Aceste norme trebuie aplicate în mod practic cât mai 
riguros, extinse si perfectionate în acelasi timp cu progresul înregistrat de societate. 
 



 Maşinist instalaţii alimentări cu apă 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Competenţe fundamentale Comunicarea la locul de muncă 
 Desfăşurarea activităţii în echipă 

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea normelor de Igiena Muncii 
 Aplicarea NPM şi PSI 
 Asigurarea locului de muncă cu materiale şi scule necesare  
 activităţii de maşinist instalaţii de alimentare cu apă 
 Completarea documentelor de evidenţă tehnică 

Competenţe specifice Asigurarea pazei obiectivului 
 Efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor de alimentare cu  
 apă 
 Prevenirea propagării -remedierea defecţiunilor 
 Reglarea parametrilor instalaţiilor de alimentare cu apă 
 Supravegherea funcţionării instalaţiei 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Transmiterea-primirea informaţiilor 1.1 Comunicarea se realizează numai cu persoane autorizate, respectând  
 raporturile ierarhice operative şi funcţionale 
  
 1.2 Comunicarea informaţiilor curente de exploatare se face cu frecvenţa  
 prestabilită 
  
 1.3 Comunicarea cazurilor speciale este realizată imediat 
  
 1.4 Informaţiile transmise sunt reale, complete şi redactate în limbajul  
 tehnic prevăzut de regulamente 
  
 1.5 Solicitările de informaţii sunt logice şi precise 
  
 1.6 Manipularea echipamentului de comunicare se face în conformitate  
 cu instrucţiunile de utilizare 
2. Participarea la discuţii pe teme  2.1 Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate de o manieră  
profesionale acceptată de toţi membrii grupului 
  
 2.2 Modul de adresare este politicos 
  
 2.3 Temele abordate sunt prezentate cu claritate şi fără reţinere 
  
 2.4 Respectarea dreptului la opinie a tuturor participanţilor 
  
 2.5 Concluziile şi deciziile luate de şeful ierarhic al grupului sunt însuşite  
 de toţi membrii 

 Gama de variabile 
  
 Persoane autorizate : persoane abilitate prin regulamentul de ordine interioară 
 Şefi ierarhici: sef tura, sef echipa, dispecer, sef zona, sef statie 
 Forme de comunicare : scrisă, orală (directă sau prin mijloace de transmitere la distanţă) 
 Echipamente de comunicare : telefon, staţie mobile sau fixe 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Regulamentul de ordine şi funcţionare 
 Schema organizatorică şi raporturile ierarhice operative şi funcţionale 
 Limbaj de specialitate 
 Instrucţiuni de utilizare a mijloacelor de comunicare 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Modul de adresare şi formulare a problematici 
 Modul de folosire a limbajului tehnic 
 Respectarea raporturilor ierarhice 
 Respectarea frecvenţei prestabilite de comunicare 
 Respectarea modului de utilizare a echipamentului de comunicaţie 
 Respectarea regulamentului de ordine interioară 



 Desfăşurarea activităţii în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea sarcinilor în cadrul  1.1 Sarcinile şi competenţele echipei sunt identificate conform  
echipei dispoziţiilor autorizate 
  
 1.2 Stabilirea sarcinilor individuale este realizată in conformitate cu  
 sarcinile echipei şi cu competenţele meseriilor 
2. Participarea la realizarea sarcinilor  2.1 Îndeplinirea sarcinilor echipei este realizată printr-un mod de acţiune  
echipei acceptat de toţi membrii echipei 
  
 2.2 Îndeplinirea sarcinilor individuale este realizată în totalitate şi la toţi  
 parametrii impuşi 
  
 2.3 Realizarea sarcinilor individuale se face în coordonare cu ceilalţi  
 membrii ai echipei, responsabilitatea fiind asumată pentru rezultatul  
 echipei 
  
 2.4 Acordarea sau solicitarea de asistenţă se face argumentat şi prompt 
  
 2.5 Munca în echipă este efectuată recunoscând drepturile membrilor  

 Gama de variabile 
  
  
 Echipe - schimb de zi, tură de exploatare 
 Dispoziţii autorizate - dispoziţii ale şefilor ierarhici, dispoziţii ale şefilor operativi 
 Parametrii impuşi - calitatea lucrărilor, durata lucrărilor, consumuri specifice de materiale, piese, conservarea  
 stării de utilizare a sculelor 
  
 . 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Instrucţiuni de lucru 
 Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale 
 Componenţa echipei 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
  
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de organizare a muncii în echipă 
 Capacitatea de colaborare în cadrul echipei 
 Modul de asumare şi îndeplinire a sarcinilor 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de PSI 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 



 Aplicarea normelor de Igiena Muncii 

Descrierea unităţii 
Unitatea stabileste competentele necesare desfăsurării activitătii de masinist instalatii alimentări cu apă în  
conformitate cu normativele de Igiena Muncii , explicitând etapele necesare pentru obţinerea avizului de la serviciul 
 medical, obtinerea avizului sanitar pentru desfăsurarea activitătii în contact cu apa, precum si modul de asigurare a  
igienei la locul de muncă. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Obţinerea avizelor 1.1 Avizele medicale sunt obţinute în conformitate cu procedurile  
 existente la nivelul instituţiei 
  
 1.2 Avizul sanitar este obţinut în conformitate cu prevederile legale, după 
  participarea şi absolvirea cursurilor de igiena apei , precum şi  
 certificarea, cu periodicitatea impusă, a stării de sănătate a solicitantului 
2. Urmărirea stării de sănătate proprii 3.1 Starea de sănătate proprie este menţinută prin respectarea normelor  
 de igienă personală 
  
 3.2 La schimbarea stării de sănătate este solicitat cu promptitudine un  
 control medical 
  
 3.3 Şefii ierarhici sunt informati cu promptitudine despre schimbarea  
 stării de sănătate 
4. Asigurarea igienei locului de muncă 4.1 Starea de curăţenie este păstrată conform instrucţiunilor de lucru 
  
 4.2 Igienizarea locului de muncă şi dezinfecţia după reparaţie a zonelor  
 care intră in contact direct cu apă este efectuată cu materiale adecvate, în 
  conformitate cu normele de Igiena Muncii 
  
 4.3 Supravegherea zonei de protecţie sanitare este realizată periodic  
 pentru evitarea apariţiei unor factori de contaminare 

 Gama de variabile 
  
 Avize : medicale (la angajare, periodice), aviz sanitar 
 Starea de sănătate : sănătos, bolnav, bolnav purtător, bolnav contagios, suspect de boală 
 Materiale de curăţenie : mătură, găleată, făraş, lavete, greblă, lopată 
 Materiale de igienizare : săpun, detergent, dezinfectanţi, clor, cloramină, alcool sanitar 
 Factori de contaminare : deşeuri menajere, reziduuri petroliere, deşeuri rezultate în urma proceselor tehnologice 
 Zona de protecţie sanitară : zona de regim sever şi perimetrul de restricţie 
 Şefi ierarhici : sef tura, sef statie, sef zona. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Procedurile necesare pentru obţinerea avizelor medicale şi sanitare 
 Norme de Igiena Muncii 
 Zonele de protecţie sanitară 
 Modul de utilizare a materialelor de curăţenie, igienizare şi dezinfecţie 
 Factori de contaminare 
 Regulamentul de ordine interioară 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea şi aplicarea normelor de Igiena Muncii în activitatea practică 
 Respectarea prezentării la controale medicale si instruiri periodice  



 Aplicarea NPM şi PSI 

Descrierea unităţii 
Unitatea stabileste competentele necesare aplicării corecte a normelor de protectia muncii si PSI pentru  
desfăsurarea în sigurantă a activitătilor în instalatiile de alimentare cu apă, luarea măsurilor de prim ajutor în caz de  
accident, precum si modul de informare al sefilor ierarhici despre producerea unor evenimente din această categorie  

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplicarea normelor de Protecţia  1.1 Însuşirea normelor de Protecţia Muncii este realizată prin  
Muncii participarea la instructajele specifice efectuate la termene prestabilite cât 
  şi prin studiu individual  
  
 1.2 Efectuarea lucrărilor se realizează cu respectarea normelor de  
 Protecţia Muncii la nivel primar, secundar şi terţiar 
  
 1.3 Păstrarea şi utilizarea echipamentului de lucru şi de protecţie din  
 dotare sunt realizate în conformitate cu normele în vigoare şi  
 instrucţiunile specifice ale locului de muncă 
  
 1.4 Problemele care pot genera accidente de muncă sunt localizate şi  
 identificate prompt 
2. Aplicarea normelor PSI 2.1 Însuşirea normelor de PSI este realizată prin participarea la  
 instructajele specifice efectuate la termene prestabilite cât şi prin studiu  
 individual  
  
 2.2 Păstrarea echipamentului de stingere a incendiilor este realizată în  
 locurile indicate şi în conformitate cu normele în vigoare şi instrucţiunile  
 specifice ale locului de muncă  
  
 2.3 Sursele posibile de incendiu sunt identificate, localizate şi neutralizate  
 prompt 
  
 2.4 Măsurile preventive pentru evitarea apariţiei incendiilor sunt  
 adoptate prompt 
  
 2.5 Incendiile sunt localizate şi stinse în conformitate cu normele PSI 
  
 2.6 Echipamentul de stingere a incendiilor este utilizat în conformitate  
3.Luarea măsurilor de prim ajutor 3.1 Însuşirea normelor de prim ajutor în caz de accident este realizată  
 prin participarea la instructajele efectuate la termene prestabilite şi prin  
 aplicaţii practice 
  
 3.2 Pentru stabilirea modului de aplicare a primului ajutor este evaluată  
 corect situaţia 
  
 3.3 La acordarea primului ajutor sunt respectate cu stricteţe a normele  
 specifice 
4. Raportarea evenimentelor de PM şi  4.1 Raportarea se realizează sub forma concisă şi clară 
PSI  
 4.2 Raportarea se realizează respectând regulamentul de ordine interioară 
  
  



 Gama de variabile 
  
  
 Normele de siguranţă la locul de muncă: norme de PM, norme de PSI, instrucţiuni de prim ajutor, regulamente  
 specifice 
 Echipamente şi materiale de protecţie : salopete, cizme, mănuşi de protecţie, plăcuţe avertizoare, benzi  
 avertizoare. 
 Echipament şi materiale de stingere a incendiilor : panouri PSI cu dotarea standard, stingătoare cu spumă,  
 stingătoare cu praf, plăci avertizoare. 
 Accidente : electrocutări, şocuri mecanice, accidente de circulaţie, arsuri tehnice 
 Măsurile de prim ajutor în caz de : fracturi, electrocutări, prinderi în organele de mişcare, arsuri termice. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Instrucţiunile de exploatare. pentru instalaţiile de alimentare cu apa 
 Acordarea primului ajutor 
 Circulaţia pe drumurile publice 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea şi aplicarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea şi aplicarea normelor de PSI 
 Modul de accordare a primului ajutor 
 Modul de utilizare a echipamentului de stingere a incendiilor 
 Modul de aplicare a instrucţiunilor de lucru 
 Capacitatea de evaluare şi reacţie la apariţia unor factori de risc 
 _ 



 Asigurarea locului de muncă cu materiale şi scule necesare activităţii de maşinist instalaţii de  

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Estimarea materialelor necesare 1.1 Sunt identificate corect tipurile de materiale, piese de schimb şi scule  
 necesare realizării sarcinilor de serviciu 
  
 1.2 Stocurile de materiale consumabile sunt estimate în conformitate cu  
 prescripţiile tehnice şi condiţiile de lucru 
2. Aprovizionarea materialelor  2.1 Materialele, piesele de schimb şi sculele estimate sunt solicitate  
 şefului ierarhic cu frecvenţa necesară pentru menţinerea stocurilor  
 minime 
  
 2.2 Calitatea şi cantitatea materialelor pieselor de schimb şi sculelor  
3. Transportul şi depozitarea  3.1 Transportul şi depozitarea materialelor sunt efectuate cu respectarea  
materialelor instrucţiunilor de transport şi de depozitare 
  
 3.2 Transportul şi depozitarea materialelor sunt efectuate cu menţinerea  
 cantităţii şi integrităţii materialelor 
  
 3.3 Transportul şi depozitarea materialelor sunt realizate respectându-se  
 normele de PM şi PSI 

 Gama de variabile 
  
  
 Materiale : bandă abrazivă, uleiuri, vaselină, sfoară grafitată, cauciuc, elemente elastice, vopsea, diluant, pensule,  
 detergent, alcool sanitar, lavete, mătură, făraş, săpun. 
 Piese de schimb: şuruburi, şaibe, piuliţe, cuplaje, tije filetate, rulmenţi, pene, presetupe, inele conice. 
 Obiecte de inventar: scule (chei fixe, chei tubulare, chei inelare, ciocan, daltă, cuţit, şurubelniţe, lere, pile, prese),  
 lopată, târnăcop, greblă, cazma, echipament de protecţia muncii si echipament pentru PSI. 
 Şef ierarhic: sef tura, sef statie, sef zona 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Instrucţiunile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor 
 Conştinţe generale de lăcătuşerie 
 Materiale de consum 
 Norme de consum a materialelor 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea regulamentului de ordine interioara 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 Respectarea normelor de PSI 
 Existenţa în cantităţile şi la calitatea necesară a materialelor si sculelor 
 Modul de depozitare şi păstrare a materialelor în condiţii corespunzătoare conservării calităţii materialelor 
 _ 



 Completarea documentelor de evidenţă tehnică 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Înregistrarea parametrilor de  1.1 Înregistrarea parametrilor de exploatare este realizată cu frecvenţa  
exploatare şi funcţionare impusă 
  
 1.2 Schimbările de stare operativă a utilajelor sunt înregistrate cu  
 promptitudine 
  
 1.3 Înregistrările sunt lizibile şi conţin date reale 
2. Calculul parametrilor de funcţionare 2.1 Calcularea parametrilor este realizată cu ajutorul datelor preliminare  
 si a formulelor adecvate 
  
 2.2 Rezultatul calculelor este corect 
3. Consemnarea informaţiilor  3.1 Consemnarea informaţiilor semnificative este realizată în registrul de  
semnificative exploatare imediat sau la sfârşitul schimbului 
  
 3.2 Înregistrările sunt concise, complete şi redactate în limbaj tehnic de  
 specialitate 
  
 3.3 Declaraţiile solicitate de şeful ierarhic sunt redactate pe baza unor  
 date reale şi complete 



 Gama de variabile 
  
  
 Parametrii înregistraţi : presiuni, nivele, debite, tensiune electrică, intensitate curent electric, energie electrică  
 activă şi reactivă, număr ore funcţionare, precum şi parametrii apreciaţi pe baza simţurilor (temperatură, nivel  
 zgomot, nivel vibraţii) 
 Parametrii calculaţi : volum apă pompat, număr ore funcţionare, energie activă si reactivă la nivelul zilei sau lunii 
  
 Documente : registru de exploatare, condică energie, caiet procese verbale, condică prezenţă, declaraţii scrise 
 Schimbarea stării operative : pentru un grup de pompare funcţionare-rezervă-defect, pentru armături  
 închis-deschis-defect, pentru echipament electric funcţional-rezervă-nefuncţional, pentru conducte  
 funcţionale-izolate-defecte, pentru rezervoare în funcţiune-izolate, pentru cămine uscate-inundate, pentru  
 recipienţi de hidrofor în circuitul hidraulic - izolat. 
 Informaţii semnificative: deficienţe şi evenimente de Protecţia Muncii, PSI, Igiena Muncii, operaţii de întreţinere  
 efectuate sau în desfăşurare, integritatea inventarului, a împrejmuirilor şi a încuietorilor, defecţiuni , manevre de  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Instrucţiunile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor 
 Instrucţiunile de exploatare. pentru instalaţiile de alimentare cu apa 
 Formule de calcul elementare hidraulice şi electrice 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea înregistrării şi calculării datelor 
 Lizibilitatea datelor înscrise 
 Respectarea frecvenţei de înregistrare 
 Folosirea limbajului tehnic de specialitate în formă concisă 
 Respectarea regulamentului de ordine interioara. 
 _ 



 Asigurarea pazei obiectivului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigurarea accesului în incinta zonei  1.1 Accesul persoanelor autorizate în zona de protecţie sanitară este  
de protecţie sanitară asigurat în conformitate cu instrucţiunile de lucru 
  
 1.2 Accesul persoanelor neautorizate este interzis în incinta zonei de  
 protecţie sanitară 
  
 1.3 Persoanele neautorizate care pătrund în zona de protecţie sanitară  
 sunt somate să părăsească această zonă 
  
 1.4 Pentru îndepărtarea persoanelor neautorizate care refuză părăsirea  
 zonei de protecţie sanitară este solicitat sprijinul organelor abilitate 
  
 1.5 Şefii ierarhici sunt informati cu promptitudine despre accesul  
 persoanelor neautorizate în incinta zonei de protecţie sanitară 
2. Asigurarea integrităţii inventarului şi 2.1 Graficul şi itinerariul de vizitare a obiectivului-obiectivelor este  
 împrejmuirii respectat cu rigurozitate 
  
 2.2 Verificarea şi păstrarea integrităţii inventarului este efectuată în  
 conformitate cu instrucţiunile de lucru şi a documentelor de evidenţă  
 existente 
  
 2.3 Verificarea integrităţii împrejmuirii zonei de protecţie sanitară şi a  
 încuietorilor este efectuată cu frecvenţele prestabilite 
  
 2.4 Sunt adoptate şi aplicate imediat măsuri pentru limitarea deficienţelor 
  constatate 
  
 2.5 Şefii ierarhici sunt informati cu promptitudine despre modificarile  
 apărute la inventarul aflat în pază 



 Gama de variabile 
  
  
 Inventar : mijloace fixe, obiecte de inventar, documente de evidenţă a exploatării, materiale de protecţia muncii  
 si materiale pentru PSI 
 Obiecte de inventar: scule (chei fixe, chei tubulare, chei inelare, ciocan, daltă, cuţit, şurubelniţe, pile, lere,  
 prese),unelte ( lopată, târnăcop, greblă, cazma), ventilator, echipament de protecţia muncii si echipament pentru 
  PSI 
 Împrejmuiri : garduri, porţi de acces, uşi de acces, trape acces, geamuri 
 Zona de protecţie sanitară : zona de regim sever şi perimetrul de restricţie 
 Persoane autorizate : şefi ierarhici superiori, persoane ce posedă documente corespunzătoare conform  
 regulamentului de ordine interioară. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Graficul de vizitare 
 Cunoaşterea generală a obiectivului 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea graficului de vizitare a obiectivelor 
 Conservarea integrităţii inventarului 
 Modul de respectare a regulamentului de ordine interioară cu privire la accesul persoanelor în zona de protecţie  
 sanitară 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 Respectarea normelor de PSI 
 _ 



 Efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor de alimentare cu apă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigurarea condiţiilor de efectuare a  1.1 Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt identificate în conformitate  
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a  cu starea tehnică a instalaţiei şi cu graficul de lucru stabilit 
instalaţiilor de alimentare cu apă  
 1.2 Manevrele pentru izolarea zonei de lucru sunt stabilite astfel încât să  
 fie menţinuţi parametrii nominali de funcţionare a instalaţiei 
  
 1.3 Manevrele de izolare sunt efectuate în conformitate cu instrucţiunile  
 de exploatare 
  
 1.4 Sunt asigurate la faţa locului sculele si materialele necesare pentru  
 executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
  
 1.5 Manevrele de izolare sunt efectuate cu respectarea normelor de  
 Protecţia Muncii şi Igiena Muncii 
2. Realizarea lucrărilor de întreţinere şi  2.1 Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt realizate în conformitate cu  
reparaţii a instalaţiilor de alimentare cu prescripţiile tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor 
 apă  
 2.2 Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt realizate în limita  
 competenţelor prevăzute în sarcinile de serviciu 
  
 2.3 Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt efectuate cu respectarea  
 normelor de Protecţia Muncii şi Igiena Muncii 
  
 2.4 Întreţinerea şi reparaţia utilajelor şi a instalaţiilor sunt realizate cu  
 încadrarea în normele de consum de materiale 
3. Verificarea lucrărilor de întreţinere a 3.1 După efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii este verificat  
 instalaţiilor de alimentare cu apă modul de funcţionare al utilajului şi al instalaţiei în conformitate cu  
 prescripţiile tehnice  
  
 3.2 Sunt identificate cauzele care determină funcţionarea utilajului sau a  
 instalaţiei în afara domeniilor prescrise 
  
 3.3 Lucrările de întreţinere sunt repetate până la funcţionarea utilajului în 
  parametrii nominali 
  
 3.4 Situaţiile de nereuşită a lucrărilor de intervenţie sunt raportate şefului  
 ierarhic 



 Gama de variabile 
  
  
 Lucrări de întreţinere: completare cu lubrifianţi, reglaje de presetupe şi înlocuire element de etanşare, înlocuire  
 elemente elastice ale cuplajelor, înlocuire şi strângeri elemente de îmbinare, înlocuire rulmenţi, înlocuire piese  
 grup pompare ( bucşi, inele labirint, arbori, rotori, presetupe, semicuple rigide şi inele conice, pene), înlocuire  
 cuplaje, înlocuire piese armături ( inele etanşare, ax filetat, piuliţă, presetupa, reductori, bolţuri, elemente de  
 etanşare),realizarea şi completarea pernei de aer în recipienţii de hidrofor, lucrări de vopsitorie, protejarea  
 instalaţiilor împotriva îngheţului, montări geamuri, reparaţii împrejmuiri, încuietori, reparaţii trape acces. 
 Manevre: opriri-porniri utilaje (grupuri pompare, compresoare, pompe epuisment, ventilatoare),  
 închideri-deschideri armături (vane principale, vane de golire, robineţi de aerisire) 
 Materiale : uleiuri, vaselină, sfoară grafitată, cauciuc, elemente elastice, bandă abrazivă, vopsea, diluant, pensule,  
 alcool sanitar, detergent, lavete, mătură, făraş, săpun 
 Piese: şuruburi, şaibe, piuliţe, cuplaje, pene. 
 Scule: chei fixe, chei tubulare, chei inelare, ciocan, daltă, cuţit, şurubelniţe, lere, pile, prese, menghină, lopată,  
 târnăcop, greblă, cazma 
 Defecţiuni: avarii grupuri de pompare, avarii compresoare, defecţiuni ale armăturilor, spargeri conducte, avarii  
 tablouri electrice, incendii, inundaţii, căderi de tensiune 
 Parametrii prescrişi de funcţionare: parametrii cuprinşi în cărţile tehnice ale utilajelor precum şi în instrucţiunile  
 de exploatare a instalaţiei. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Cunoştinţe generale de hidrotehnică 
 Cunoştinţe generale privind instalaţiile de alimentare cu apă 
 Cunoştinţe generale de reparaţii mecanice şi lăcătuşerie 
 Instrucţiunile tehnice ale utilajelor şi echipamentelor 
 Instrucţiunile de exploatare. pentru instalaţiile de alimentare cu apa 
 Norme de timp pentru realizarea unei operaţii 
 Norme de consum pentru realizarea unei operaţii 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Corectitudinea pregătirii lucrărilor 
 Corectitudinea şi eficienţa manevrelor pregătitoare 
 Încadrarea lucrărilor în normele de timp şi consum 
 Înscrierea în parametrii de funcţionare nominali a utilajelor şi echipamentelor reparate 
 Modul de conservare a stării tehnice a instalaţiilor şi utilajelor 
 Respectarea regulamentului de ordine interioara 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 _ 



 Prevenirea propagării -remedierea defecţiunilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea măsurilor de intervenţie 1.1 Defecţiunile constatate sunt analizate în vederea estimării efectelor  
 propagării acestora în instalaţie 
  
 1.2 Este conceput rapid un plan de acţiune în conformitate cu  
 instrucţiunile de intervenţii 
  
 1.3 Acţiunile sunt stabilite în concordanţă cu posibilităţile tehnice de  
 intervenţie 
  
 1.4 Acţiunile preconizate respectă normele de Protecţia Muncii, PSI şi  
 Igiena Muncii 
2. Limitarea efectelor defecţiunilor 2.1 Manevrele de limitare a efectelor defecţiunilor constatate sunt  
 executate cu rapiditate 
  
 2.2 În situaţiile în care manevrele depăşesc posibilităţile fizice individuale, 
  tehnice sau de competenţă este solicitat sprijinul şefului ierarhic 
  
 2.3 Manevrele sunt efectuate cu respectarea normelor de Protecţia  
 Muncii, PSI şi Igiena Muncii 
  
 2.4 Manevrele efectuate sunt raportate şefului ierarhic 



 Gama de variabile 
  
  
 Defecţiuni: avarii grupuri de pompare, avarii compresoare, defecţiuni ale armăturilor, spargeri conducte, avarii  
 tablouri electrice, defecţiuni ale aparatelor de măsură şi comandă, incendii, inundaţii, căderi de tensiune 
 Efecte: deteriorări parţiale sau totale de instalaţii şi echipamente, neasigurarea parţială sau totală a alimentării cu  
 apă a consumatorilor, accidente de muncă. 
 Manevre de limitare: opriri utilaje (grupuri pompare, compresoare, pompe epuisment, ventilatoare), izolări  
 tronsoane, goliri tronsoane, scoateri de sub tensiune (cabluri, tablouri electrice), stingeri de incendii, evacuări ape  
 uzate.  
 Şef ierarhic: sef tura, sef statie, sef zona, dispecer. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Cunoştinţe generale de hidrotehnică 
 Cunoştinţe generale privind instalaţiile de alimentare cu apă 
 Cunoştinţe generale de electrotehnică 
 Cunoştinţe generale de lăcătuşerie mecanică 
 Instrucţiunile tehnice ale echipamentelor şi utilajelor 
 Instrucţiunile de exploatare şi executare a manevrelor 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
 Instrucţiuni de folosire a echipamentelor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor 
  
 La evaluare se vor urmări: 
  
 Corectitudinea analizei defecţiunilor 
 Corectitudinea şi eficienţa manevrelor adoptate pentru limitare a defecţiunilor  
 Rapiditatea acţiunilor desfăşurate 
 Modul de utilizare a echipamentelor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor 
 Respectarea regulamentului de ordine interioara 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 Promptitudinea şi exactitatea informaţiilor transmise 
 _ 



 Reglarea parametrilor instalaţiilor de alimentare cu apă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea manevrelor necesare  1.1 Mărimea abaterii este stabilită prin compararea valorii parametrului  
reglării parametrilor cu domeniul prescris  
  
 1.2 Abaterea este analizată pentru depistarea cauzelor 
  
 1.3 Manevrele pentru corectarea parametrilor sunt stabilite în  
 conformitate cu instrucţiunile de exploatare 
  
 1.4 Manevrele necesare corectării parametrilor sunt stabilite cu  
 promptitudine 
2. Aducerea parametrilor in limite  2.1 Acţionarea echipamentelor în vederea corectării parametrilor este  
prestabilite realizată în conformitate cu instrucţiunile de exploatare 
  
 2.2 Acţionarea echipamentelor este realizată respectând instrucţiunile  
 tehnice ale acestora 
  
 2.3 Efectuarea manevrelor este realizată cu urmărirea aparatelor de  
 măsură care arată valoarea parametrilor de corectat 
  
 2.4 Echipamentele sunt manevrate cu respectarea normelor de PM si  
 Igiena Muncii 
3. Verificarea rezultatelor manevrelor  3.1 După efectuarea manevrelor , valoarea parametrului corectat este  
efectuate comparată cu domeniul prescris, pentru verificarea eficienţei manevrei 
  
 3.2 Este verificată funcţionarea în regim stabil a instalaţiei, în noua  
 configuraţie  
  
 3.3 În cazul neîncadrării parametrului în domeniul prescris sunt adoptate  
 manevre suplimentare de corectare a acestuia 
  
 3.4 Situaţiile în care parametrii nu pot fi aduşi în domeniul prescris sunt  
 raportate imediat şefului ierarhic 



 Gama de variabile 
  
  
 Echipamente: utilaje (grupuri de pompare, recipienţi de hidrofor, compresoare), armături (vane, robineţi, vane cu  
 plutitor, clapeţi de reţinere, stăvilare, compensatori), aparate de măsură şi control (presostate, manometre cu  
 contacte electrice, manometre, manovacuumetre, debitmetre, indicatoare de nivel, semnalizatoare de nivel,  
 supape de siguranţă, voltmetre, ampermetre, contoare de energie electrică activă şi reactivă), tablouri electrice de 
  comandă.  
 Parametrii reglaţi : presiuni, debite, nivele rezervoare, intensităţi de curent. 
 Cauze ce determină abateri: schimbarea debitului cerut la consumatori, variaţia aportului de apă de la surse ,  
 variaţia presiunii la aspiraţia pompelor, variaţia tensiunii de alimentare, defecţiuni ale grupurilor de pompare şi ale 
  instalaţiilor aferente, avarii in reţeaua de alimentare cu apă. 
 Aparate de măsura : manometre, manovacuumetre, indicatoare de nivel, debitmetre, ampermetre, voltmetre,  
 contoare de energie electrică activă şi reactivă 
 Manevre: opriri-porniri utilaje (grupuri pompare, compresoare, pompe epuisment), închideri-deschideri armături  
 (vane principale, vane de golire, robineţi de aerisire) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Cunoştinţe generale de hidrotehnică  
 Cunoştinţe generale privind instalaţiile de alimentare cu apă 
 Cunoştinţe generale de electrotehnică 
 Noţiuni elementare de lăcătuşerie mecanică 
 Instrucţiunile tehnice ale echipamentelor 
 Instrucţiunile de exploatare şi executare a manevrelor 
 Regulamentul de ordine interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Promptitudinea stabilirii manevrelor necesare reglării parametrilor, cu respectarea succesiunii corecte şi a  
 instrucţiunilor de exploatare 
 Modul de corelare a indicaţiilor aparatelor de măsură cu manevrele efectuate 
 Modul de inspectare a instalaţiei în noua configuraţie, cu depistarea disfuncţionalităţilor , dacă este cazul 
 Respectarea normelor de Protecţia Muncii 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 Respectarea Regulamentului de ordine interioară 
 _ 



 Supravegherea funcţionării instalaţiei 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Urmărirea parametrilor de  1.1 Parametrii sunt citiţi cu frecvenţa prestabilită 
  
 1.2 Citirile sunt efectuate prin urmărirea indicaţiilor aparatelor de măsură 
  cu ochii la nivelul aparatului indicator 
  
 1.3 Citirile sunt efectuate în conformitate cu instrucţiunile de citire ale  
 aparaturii 
  
 1.4 Efectuarea citirilor se face cu respectarea normelor de Protecţia  
 Muncii si igiena sanitară 
2. Urmărirea stării de funcţionare a  2.1 Funcţionarea instalaţiilor este urmărită permanent sau la intervale  
instalaţiilor prestabilite 
  
 2.2 Urmărirea instalaţiilor este realizată în conformitate cu instrucţiunile  
 tehnice de exploatare a echipamentelor sau a dispoziţiilor primite de la  
 şefii ierarhici 
  
 2.3 Lucrările de întreţinere necesare sunt identificate prompt pentru a  
 preveni apariţia defecţiunilor 
  
 2.4 Defecţiunile echipamentelor sunt identificate în stare incipientă 
  
 2.5 Urmărirea funcţionării instalaţiilor este realizată cu respectarea  
 normelor de PM şi PSI 
3. Asigurarea condiţiilor de mediu  3.1 Factorii de mediu sunt evaluaţi cu frecvenţa prestabilită 
pentru funcţionarea instalaţiilor de   
alimentare cu apă 3.2 Sunt identificate măsurile care trebuie luate pentru asigurarea  
 funcţionării în condiţii de mediu normale 
  
 3.3 Măsurile identificate sunt aplicate cu promptitudine pentru a se  
 ajunge la parametrii normali de funcţionare 
4. Verificarea traseelor şi construcţiilor 4.1 Integritatea traseelor şi construcţiilor este verificată cu frecvenţa  
 prestabilită 
  
 4.2 Verificările sunt efectuate pe traseele şi în succesiunea prestabilită 
  
 4.3 Abaterile de la integritatea traseelor şi construcţiilor sunt identificate  
 prompt 
  
 4.4 Verificările sunt efectuate cu respectarea normelor de PM si PSI 



 Gama de variabile 
  
  
 Instalaţii de alimentare cu apă: staţii de pompare, staţii de repompare, staţii de hidrofor, rezervoare, apeducte,  
 cămine, instalaţii de incintă (apă, canalizare). 
 Parametrii de funcţionare : măsuraţi (presiuni, nivele, debite, energie electrică, tensiune si intensitate electrică),  
 apreciaţi pe baza simţurilor (temperaturi, nivel de vibraţii, nivel de zgomot). 
 Echipamente: utilaje (grupuri de pompare, recipienţi de hidrofor, compresoare, ventilatoare), armături (vane,  
 robineţi, vane cu plutitor, clapeţi de reţinere, stăvilare, compensatori), aparate de măsură şi control (presostate,  
 manometre, manovacuumetre, debitmetre, indicatoare de nivel, semnalizatoare de nivel, supape de siguranţă,  
 voltmetre, ampermetre, contoare de energie electrică activă şi reactivă), tablouri electrice de comandă. 
 Abateri ale parametrilor : presiuni, intensităţi de curent, nivel în afara domeniilor prescrise. 
 Defecţiuni: curgeri la presetupe peste limita de picurare, încălziri ale lagărelor, vibraţii excesive, cuplaje defecte,  
 suprasarcini motoare, disfuncţionalităţi armături, indicaţii eronate ale AMC-urilor, neetanşeităţi, funcţionarea  
 defectuoasă a instalaţiilor de evacuare a apei tehnologice şi de preaplin. 
 Lucrări de întreţinere: completare cu lubrifianţi, reglaje de presetupe şi înlocuire element etanşare, înlocuire  
 elemente elastice ale cuplajelor, strângeri şi înlocuiri de elemente de îmbinare, menţinerea în stare normală de  
 funcţionare a instalaţiei de evacuare a apei tehnologice şi a instalaţiei de preaplin, refacerea pernei de aer în  
 recipienţii de hidrofor. 
 Construcţii: rezervoare, cămine, clădiri ale staţiilor de pompare, camere stăvilar. 
 Abateri de la integritate: fisuri, infiltraţii, exfiltraţii. 
 Factori de mediu: temperatură, vânt, precipitaţii, zgomot. 
 Şef ierarhic: sef tura, sef statie, sef zona, dispecer, sef sectie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Cunoştinţe generale de hidrotehnică 
 Cunoştinţe generale privind instalaţiile de alimentare cu apă 
 Noţiuni elementare de electrotehnică 
 Noţiuni elementare de lăcătuşerie mecanică 
 Noţiuni elementare de construcţii 
 Instrucţiuni tehnice ale echipamentelor 
 Instalaţiile de alimentare cu apă deservite  
 Modul de citire al aparaturii de măsură şi control 
 Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor şi a utilajelor de alimentare cu apă 
 Regulamentul de Ordine Interioară 
 Norme de Protecţia Muncii 
 Norme de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 
 Norme de Igiena Muncii 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Respectarea frecvenţelor de citiri şi verificări 
 Modul de citire a aparatelor de măsură şi control  
 Promptitudinea depistării abaterilor de parametrii 
 Rapiditatea identificării defecţiunilor şi abaterilor de la integritate 
 Respectarea instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere  
 Respectarea normelor de PM şi PSI 
 Respectarea normelor de Igiena Muncii 
 _ 
 


