
 
SO MED 4, Page 1 of 21 

Standard ocupaţional 
 

Denumirea standardului ocupaţional:TEHNICIAN HIDROMETRU 
 

Denumirea sectorului MED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod…. 
Data aprobării:…….. 
Denumire document 
electronic:……….. 
Versiunea: 0 
Data revizuirii preconizată: 31.12.2010010 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SO MED 4, Page 2 of 21 

 
 
Iniţiatorul standardului: Comitetul Sectorial Protecţia Mediului 
 
Coordonator echipă de redactare SO: 
- Dr. Ing. Ion PAŞOI, expert sectorial, şef Laborator Metodică Hidrometrică şi Indrumare Reţea, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din 
cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române” 
 
Echipa de redactare:  
- Dr. Ing. Ion PAŞOI, expert sectorial, şef Laborator Metodică Hidrometrică şi Indrumare Reţea, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din 
cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române” 
- Marius MĂTREAŢĂ,  şef departament Hidrologie Operativă, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” 
- Marian GODEA,  şef serviciu hidrologic, hidrogeologic şi prognoze bazinale, Direcţia Apelor Argeş-Vedea, din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele 
Române” 
- Florin STOICA, şef serviciu hidrologic, hidrogeologic si prognoze bazinale, Direcţia Apelor Someş-Tisa, din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele 
Române” 
 
- Verificator standard ocupaţional: Dr. Ancuţa MANEA, loctiitor şef Laborator Metodică şi Coordonare Reţea Meteorologică, Administraţia Naţională de 
Meteorologie 
 
Redactorii calificării:.Dr. ing. Ion PAŞOI 
 
Denumire AO: Tehnician hidrometru 
Data elaborării AO: 19.03.2008 
 
 
Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului sectorial 
 
Data validării:.28.07.2008 
Comisia de validare:.Elena LASLU - preşedinte. 

            Gabrian .Cornel FLOREA 
            Denise ARSENE 



          Cristian DEACONU 
 Paul POPA 

 
 
Descrierea ocupaţiei: 
 
 Tehnicianul hidrometru îşi desfaşoară activitatea, de regulă, în cadrul reţelei hidrologice naţionale, la staţiile hidrometrice pe râu sau în bazine 
experimentale sau pentru studiul unor probleme speciale. 

El executa, spre deosebire de muncitorul hidrometru de la staţiile hidrometrice pe râu, programe complexe de observaţii şi măsurători de parametrii 
hidrometrici (număr mare de parametrii, frecvenţă mare de determinare), utilizează o aparatura complexă (inclusiv staţii automate), întreţine echipamentele şi 
aparatura de măsurare, execută la aceasta reparaţii de mică şi medie complexitate, având în dotare cele necesare. De asemenea el avea ca activitate suplimentară 
colectarea şi conservarea de probe de apă necesare determinării calităţilor fizico-chimice ale acesteia şi a gradului de potabilitate. 

Tehnicianul hidrometru execută şi monitorizarea gradului de afectare a curgerii naturale pe râuri; în acest scop el inventariază factorii modificatori ai 
curgerii (ex.: acumulări, prize şi restituţii de ape etc.), înregistrează caracteristicile tehnice constructive şi funcţionale ale acestora. 

De aceea el trebuie să fie absolvent de liceu şi a unui curs postliceeal de specialitate, organizat în cadrul unei unităţi acreditate din cadrul sistemului 
naţional hidrologic. 

Pentru realizarea sarcinilor menţionate mai sus tehnicianul hidrometru trebuie să aibă următoarele atitudini:  
- conştiinciozitate; 
-  meticulozitate; 
-  discernământ; 
-  disponibilitate de a lucra ìn condiţii de stress, ìn special pe durata viiturilor; 
-  abilităţi în utilizarea mijloacelor tehnice din dotare; 
-  spirit gospodăresc; 
-  spirit de responsabilitate. 
 
Pe plan international există calificarea de Tehnician-Tehnologii şi instrumente de măsurare (conform Publicaţiei Organizaţiei Meteorologice 

Mondiale 258/2003). 
 

Tehnicianul hidrometru desfăşoară în principal următoarele activităţI: 
* Monitorizarea cursurilor de apă 
* Efectuarea programelor de observaţii şi măsurători hidrometrice 
* Colectarea probelor de apă 
* Intreţinerea echipamentelor şi aparatelor de măsurare 
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Unităţile de componenţa 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 
   Titlul unităţii 4: Competenţa de bază ìn matematică, ştiinţă, tehnologie 
    
 
                                                                                                                                                                                                                     Cod de referinţă 
 
   Unităţile de componenţa generale: 
 
 
   Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea ìn muncă şi ìn domeniul situaţiilor de urgenţă 
   Titlul unităţii 2: Aplicarea procedurilor de control a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare 
   Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de protecţia mediului 
    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      Cod de referinţă 
   Unităţile de componenţa specifice: 
 
 
   Titlul unităţii 1: Monitorizarea cursurilor de apă 
   Titlul unităţii 2: Colectarea probelor de apă 
   Titlul unităţii 3: Intreţinerea echipamentelor de măsurare 
   Titlul unităţii 4: Efectuarea programelor 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) 

Coduri de referinţa 

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. 
 

NIVELUL UNITĂŢII 2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Identifică riscurile în muncă 1.1. Riscurile sunt identificate, în 
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 
referitoare la sănătatea şi 
securitatea în muncă  
 

2.1. Prevederile legale referitoare la 
sănătatea şi securitatea în muncă sunt 
însuşite prin instructaje şi aplicate în 
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 

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 
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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. 
2.5. 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 
referitoare la situaţiile de urgenţă 
 

3.1. Prevederile legale referitoare la 
situaţiile de urgenţă sunt însusite prin 
participarea la instructajele  de la 
locul de muncă, periodice şi speciale 
pentru lucrările periculoase. 
3.2. Acţionează în situaţii de urgenţă 
sunt aplicate conform specificului 
amplasamentului 
3.3. Situaţiile de urgenţă sunt 
identificate şi raportate şefilor 
ierarhici 

4. Intervine în caz de accident 4.1. Eventualele accidente sunt 
anunţate cu promptitudine şefilor 
ierarhici şi serviciilor de urgenţă. 
4.2. Modalităţile de intervenţie sunt 
adaptate situaţiei concrete şi tipului de 

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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accident produs. 
4.3. Intervenţia este realizată 
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. 
Tipuri de 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 grilă,  
• Test oral,  
• Probă practică  
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2. APLICAREA PROCEDURILOR DE CONTROL A DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI 
MONITORIZARE 
(unitate generală) 

 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la 
aplicarea procedurilor de control a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare utilizate 
 

 
NIVELUL UNITĂŢII: 4 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Foloseşte aparatură, echipamente 
şi instalaţii de măsurare şi 
monitoring verificate metrologic  

1.1 Aparatura şi echipamentele sunt 
utilizate conform instrucţiunilor 
tehnice  
1.2. Aparatura şi echipamentele sunt 
utilizate ìn perioadele de valabilitate 
din punct de vedere metrologic 
1.3. Regulile de manevrare, utilizare 
şi păstrare a aparaturii şi 
echipamentelor sunt cele prevăzute in 
instrucţiuni 

2. Trimite la verificare metrologică 
aparatura şi echipamentele de 
măsurare şi monitorizare din 
dotare  

2.1. Laboratorul care este atestat să 
facă verificarea metrologică a 
aparaturii şi echipamentelor din 
dotare este identificat 
2.2. Aparatura şi echipamentele sunt 
trimise la verificare metrologică 
conform prevederilor legale 
2.3. Inregistrările, rezultatele 
inspecţiilor şi ìncercărilor la care s-au 
obţinut abateri mai mari decât cele 
admise sunt păstrate 

3. Trimite la reparaţii aparatura 3.1. Piesele/subansamblele defecte 

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să 
aplice: 
-principiile de funcţionare ale 
aparaturii şi echipamentelor din 
dotare 
- condiţiile de manevrare, utilizare şi 
păstrare a aparaturii şi 
echipamentelor 
- modul de calibrare a aparaturii şi 
echipamentelor din dotare 

- principiile de verificare metrologică 
a aparaturii şi echipamentelor din 
dotare 
- regulile privind ìnregistrarea şi 
rezultatele activităţii de verificare 
metrologică şi de recalibrare in situ a 
aparaturii şi echipamenbtelor din 
dotare 
 

-.Este riguros, având grijă ca 
echipamentele şi aparatura din dotare 
să fie utilizate corect 
- Este atent asfel ìncât aparatura şi 
echipamentele să fie utilizate numai 
dacă corespund din punct de vedere 
metrologic 
- Are spirit de responsabilitate; 
aparatura şi echipamentele din dotare 
sunt manevrate corect  
- Este ordonat ìn păstrarea 
documentelor ìn care este ìnregistrat 
modul de funcţionare a aparaturii şi 
echipamentelor din dotare 
- Este ordonat, având grija să trimită 
la timp şi la firme competente 
aparatura la reparaţii  
- Este meticulos, verifică , după 
repararea aparaturii şi echipamentelor 
dacă aceste funcţionează corect şi 
sunt bine calibrate 
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constatată defectă de catre 
laboratorul de metrologie 

sunt identificate, ìn urma raportului 
laboratorului de metrologie  
2.2.Firma care este atestată să 
remedieze defectele constatate este 
identificată 
3.3. Trimiterea aparaturii pentru 
verificare/reparare la firma autorizată 
este făcută  

Gama de variabile: 
Verificare metrologica: testarea de catre o unitate acreditata de catre Biroul Roman de Metrologie Legala a bunei functionari a unui aparat 
Perioada de valabilitate din punct de vedere metrologic: perioada de timp intre doua verificari metrologice obligatorii 
Calibrare: Etalonarea unui aparat pe baza compararii valorilor indicate de acesta cu un aparat cu performanţe superioare, certificat metrologic 
Tipuri de echipamente necesare a fi verificate metrologic: Aparatura şi echipamentele care in conformitate cu prescripţiile legale de metrologie şi cu cărţile 
tehnice ale aparatelor este necesar să fie verificate metrologic periodic (ex: aparatura pentru determinarea vitezei apei) 
Tehnici de evaluare recomandate:  

• Observaţia directă 
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 
• Test oral, 
• Test scris  
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3. APLICAREA NORMELOR DE PROTECTIA MEDIULUI 
(unitate generală) 

 

Coduri de referinţă 
 

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. 
 

 
NIVELUL UNITĂŢII: 2 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Aplică normele de protecţie a 
mediului 

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, 
personalului abilitat şi serviciilor de 
urgenţă. 

2. Acţionează pentru diminuarea 
riscurilor de mediu 

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. 

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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2.3. Aplică proceduri de manipulare şi 
depozitare a reziduurilor fără 
afectarea factorilor de mediu. 
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 
consumului de resurse naturale 
 

3.1. Identificarea mijloacelor pentru 
diminuarea consumului de resurse 
naturale este efectuată 
3.2. Metodele de dimunuare 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 oral,  
• Test scris  
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1. MONITORIZAREA CURSURILOR DE APĂ 
(unitate specifică) 

Coduri de referinţa 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde totalitatea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare monitorizării ìn bune condiţii a cursurilor 
de apă ìn sectorul staţiei hidrometrice pe râu 

NIVELUL UNITĂŢII 4 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Urmareşte evoluţia stării râului 1.1. Starea râului este descrisă 
conform instrucţiunilor 
1.2. Starea râului este observată la 
orele standard prevazute ìn 
instrucţiuni 

2. Urmareşte evoluţia fenomenelor 
hidrologice periculoase 

2.1. Identificarea fenomenelelor 
hidrologice periculoase este efectuată 
conform instrucţiunilor 
2.2. Urmărirea fenomenelor 
hidrologice periculoase se face 
conform instrucţiunilor 
2.3. Indentificarea acceselor la 
malurile raului este efectuată conform 
instrucţiunilor 
2.4. Fenomenele hidrologice 
periculoase sunt semnalate la centrul 
de colectare date, conform 
instrucţiunilor 

3. Inventariază folosinţele de apă, 
derivaţiile interbazinale, sectoarele 
ìndiguite şi acumulările 

3.1. Folosinţele de apă şi construcţiile 
hidrotehnice de pe sectorul de râu 
arondat sunt inventariate ìn totalitate, 
conform instrucţiunilor 
3.2. La folosinţele de apă şi 
construcţiile hidrotehnice inventariate 
sunt identificate corect toate 

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să 
aplice: 
- elementele care caracterizează starea 
râului; 
- tipurile de fenomene hidrologice 
periculoase 
- principalele caracteristici 
constructive şi funcţionale ale 
folosinţelor de apă, ìndiguiri şi 
acumulări 
 

- Evoluţia stării râurilor este corect 
descrisă 
- Evoluţia stării râurilor este transmisă 
ìn timp util la centrul de colectare 
- Tipurile de fenomene hidrologice 
periculoase sunt corect identificate şi 
descrise 
- Caracteristicile constructive şi 
funcţionale ale folosinţelor de apă, 
ìndiguirilor, derivaţiilor interbazinale 
şi acumulărilor sunt bine precizate.  
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caracteristicile constructive şi 
funcţionale menţionate ìn instrucţiuni 
3.3. Informaţiile obtinuţe sunt corect 
ìnscrise ìn tabele conform 
instrucţiunilor 

Gama de variabile: 
Starea râului se referă 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.) 

Tipuri de folosinţe de apă:  
- prize de apă; 
- restituţii de apă;  
-rezervoare. 
Instrucţiuni privind activitatea hidrometrică la staţiile hidrometrice pe râuri, instrucţiuni privind activitatea staţiilor şi serviciilor hidrologice, instrucţiuni 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor reţelei hidrologice naţionale 
Documentele specifice:  
- registrul cu evidenţa fenomenelor hidrologice periculoase 
- registrul cu evidenţa transmisiilor 
- registrul cu evidenţa stării râului 
Tehnici de evaluare recomandate: 

• Observaţia directă 
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 
• Observaţia directă ìn condiţii de muncă reale;  
• Chestionare tip grilă,  
• Rapoarte ale coordonatorilor de staţii hidrometrice din cadrul staţiei hidrologice,  
• Rapoarte ale personalului abilitat cu activitatea de control 
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2. COLECTAREA PROBELOR DE APA 

(unitate specifică) 
Coduri de referinţa 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde totalitatea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare colectării, conservării şi transmiterii la 
laboratoarele de chimism a probelor de apă 

NIVELUL UNITĂŢII 4 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Identifică mijloacele şi metodele 
de colectare 

1.1. Mijloacele de colectare ale 
probelor de apă sunt identificate 
conform instrucţiunilor 
1.2. Metodele de colectare sunt 
identificate pe baza metodologiilor  

2. Prelevează probele de apă 2.1 Tipurile de poluare accidentală 
sunt identificate conform 
principalelor caracteristici ale 
tipurilor de poluatori  
2.2. Probele de apă sunt prelevate ìn 
conformitate cu instrucţiunile, funcţie 
de tipul de substanţe chimice 
2.3. Frecvenţa de recoltare a probelor 
de apă este conform indicaţiilor 
primite de la factorii decizionali  
 

3. Conservă probele de apă 3.1. Tipurile de reactivi folosiţi pentru 
conservare sunt identificaţi conform 
instrucţiunilor 
3.2. Probele de apă sunt conservate 
conform indicaţiilor primite de la 
factorii decizionali 

4. Transmite probele de apă 4.1. Frecvenţa de transmitere a 
probelor de apă este conform 

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să 
aplice: 
- mijloacele de colectare a probelor de 
apă; 
- metodologiile de colectare a 
probelor de apă 
- chimismul de fond al zonei 
respective 
-posibilele substanţe poluante 
 

- Mijloacele şi metodologiile de 
colectare sunt corecte 
- Colectarea şi transmiterea probelor 
de apă se face cu promptitudine 
- Conservarea probelor de apă, până 
la ajungerea la laboratoarele de 
chimie se face cu rigurozitate. 
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indicaţiilor primite de la factorii 
decizionali  
4.2. Probele de apă sunt transmise ìn 
condiţiile indicate ìn instrucţiuni 

Gama de variabile: 
Mijloace de colectare: 
- prelevări de volume de apă stabilite de către laboratoarele de chimism 
Substanţe chimice:  
- substanţe chimice organice si anorganice care caracterizează starea normală a râului (chimism de fond) şi substanţe evacuate de către diverse restituţii 
(substanţe poluante accidental sau permanent) 
Tipuri de reactivi: 
-substanţe care permit identificarea unor substanţe existente ìn apă, permit evaluarea concentraţiei anumitor substanţe chimice ìn apă, permit conservarea 
probelor de apă din momentul recoltării din râu până ìn momentul analizării lor in laboratoare 
Chimism de fond: Starea chimică naturală a râurilor, ìn lipsa unor factori poluanţi 
Instrucţiuni: Instrucţiuni pentru staţiile hidrometrice pe râuri, Instrucţiuni specifice activitşţii de chimism a râurilor 
Tehnici de evaluare recomandate: 

• Observaţia directă 
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 
• Observaţia directă ìn condiţii de muncă reale;  
• Chestionare tip grilă,  
• Rapoarte ale coordonatorilor de staţii hidrometrice din cadrul staţiei hidrologice,  
• Rapoarte ale personalului abilitat cu activitatea de control 
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3. INTREŢINEREA APARATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE 
(unitate specifică) 

Coduri de referinţa 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde totalitatea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare ìntreţinerii ìn bune condiţii a aparatelor şi 
echipamentelor de măsurare, inclusiv a staţiilor automate 

NIVELUL UNITĂŢII 4 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Verifică parametrii de 
funcţionare,  

1.1. Identifică parametrii de 
funcţionare conform instrucţiunilor de 
utilizare; 
1.2. Identifică aparatura cu care se 
verifică parametrii de funcţionare 

2. Identifică cauzele defecţiunilor 2.1. Identifică cauzele probabile ale 
defecţiunilor, pe baza cărtii tehnice a 
aparatului 
2.2. Identifică mijloacele (aparatură, 
materiale etc.) cu care pot fi 
remediate defecţiunile probabile, ìn 
baza caietului de reparaţii al 
aparatului 

3. Comunică centrului de colectare 
defecţiunile constatate 

3.1. Anunţă centrul de colectare că 
aparatura este defectă, in baza cărţii 
tehnice a aparatului 
3.2. Anunţă cauzele probabile ale 
defecţiunilor, conform cărţii tehnice a 
aparatului 
3.3. Anuntă că este, sau nu, abilitat să 
remendieze defecţiunea, conform fişei 
postului 
3.4. Informează centrul de colectare 
dacă dispune sau nu de, mijloacele 
necesare intervenţiei, solicită 

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să 
aplice: 
- principiile constructive şi 
functionale ale aparaturii şi 
echipamentelor din dotare; 
- explicarea cauzelor defecţiunilor 
aparaturii şi echipamentelor 
- principiile fizice care stau la baza 
funcţionării aparaturii şi 
echipamentelor  
- metodele de remediere a 
defecţiunilor pentru care este abilitat 
- structura şi modul de funcţionare a 
staţiilor automate  

- Parametrii de funcţionare sunt 
verificaţi ìn timp util 
- Verificarea se face cu 
profesionalism 
- Identificarea defecţiunilor se face cu 
spirit de observaţie 
- Verificarea se face pe baza unor 
bogate cunoştinţe de fizică, mai ales 
ìn cazul staţiilor automate 
- Remedierea defecţiunilor se face cu 
promptitudine şi profesionalism 
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completarea acestora dacă este cazul  
4. Remediază defecţiunile pentru 
care este abilitat 

4.1. Solicită aprobarea pentru 
remediere conform fişei postului 
4.2. Efectuează remedierea, conform 
specificaţiilor existente în 
instrucţiunile de depanare 
4.3. Constată şi transmite la centrul de 
colectare remedierea defecţiunii 

Gama de variabile: 
Tipuri de staţii automate: 
- echipamente de măsură care permit ìnregistrarea automată a unor parametrii hidrometrici: nivel de apă, viteză şi debit de apă, precipitaţii, temperatura aerului 
şi a apei, anumite elemente de calitate a apei 
Parametrii de funcţionare: 
- elemente funcţionale, afişate de regulă pe ecranele aparatelor, şi care precizează limitele normale de funcţionare 
- elemente indicate de către constructorul aparatului. 
Principiile de funcţionare: 
- cunoştiinţele teoretice care stau la baza funcţionării aparaturii şi echipamentelor 
Instrucţiuni de exploatare: 
- instrucţiunile de utilizare şi depanare a aparatelor şi echipamentelor, 
-  instrucţiuni privind metodologiile de utilizare a aparatelor şi echipamentelor; 
-fişele postului; 
Mijloace de reparare: 
- scule, aparate de măsură, materiale necesare reparării defecţiunilor (ex aparate de măsură a mărimilor electrice-tensiune, rezistenţă, intensitate, ciocane de 
lipit, pompe de vid etc.) 
Tehnici de evaluare recomandate: 

• Observaţia directă 
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 
• Observaţia directă ìn condiţii de muncă reale;  
• Test scris,  
• Test practic,  
• Rapoarte ale coordonatorilor de staţii hidrometrice din cadrul staţiei hidrologice,  
• Rapoarte ale personalului abilitat cu activitatea de control 
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4. EFECTUAREA PROGRAMELOR DE OBSERVAŢII ŞI MĂSURATORI HIDROMETRICE 
(unitate specifică) 

Coduri de referinţa 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde totalitatea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare efectuării ìn bune condiţii cantitative şi 
calitative a programelor de observaţii şi măsurători hidrometrice  

NIVELUL UNITĂŢII 5 

Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al cunoştinţelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Identifică parametrii 
hidrometrici 

1.1. Identificarea parametrilori 
hidrometrici se face pe baza 
programului de activitate aprobat 
1.2. Identificarea modalităţile de 
determinare a parametrilor 
hidrometrici se face pe baza 
instrucţiunilor 

2. Determină parametrii 
hidrometrici 

2.1. Identificarea aparaturii şi a 
echipamentelor care sunt folosite 
pentru determinarea parametrilor 
hidrometrici, se face pe baza 
instrucţiunilor şi a mijloacelor din 
dotare 
2.2. Pregătirea aparaturii pentru lucru 
se face pe baza cărţilor tehnice ale 
acestora 
2.3. Elementele care intervin ìn 
determinarea parametrilor 
hidrometrici sunt măsurate, conform 
metodologiilor în vigoare 
2.4. Paramerii hidrometrici sunt 
determinaţi pe baza metodologiilor 

3. Verifică parametrii hidrometrici 
determinaţi 

3.1. Identificarea metodele de 
verificare primară a datelor măsurate 
şi determinate se face pe baza 

Cunoaşte, ìntelege şi este capabil să 
aplice: 
- metodele de măsurare şi determinare 
a parametrilor hidrometrici; 
- aparatura şi echipamentele de 
măsurare; 
- principiile de funcţionare a 
aparaturii şi echipamentelor; 
- metodele de verificare primare a 
datelor 
 

-Parametrii hidrometrici sunt corect 
identificaţi 
- Metodele de măsurare şi 
determinare şi verificare primară sunt 
alese cu responsabilitate 
- In condiţii de stress prelungit, pe 
durata viiturilor, se manifestă 
capacitate de concentrare şi rezistenţă 
fizică 
- Inregistrările sunt corect efectuate 
- Pe durata viiturilor se manifestă 
spirit de iniţiativă ìn efectuarea 
determinărilor de debite ìn momentele 
“deosebite” 
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instrucţiunilor metodologice 
3.2. Verifică primar, conform 
metodologiilor gradul de ìncredere al 
observaţiilor şi măsurătorilor 

4. Completează documentele 
specifice 

4.1. Identificcarea documentelelor 
specifice care se completează, se face 
conform machetelor existente  
4.2. Inscrierea informaţiile obţinute ìn 
documente se face în conformitate cu 
cerinţele precizate în machete 

Gama de variabile: 
Tipuri de parametrii hidrometrici: 

- elemente hidrometrice incluse ìn programul de activitate aprobat; cel mai frecvent sunt: niveluri de apă, temperatura aerului şi a apei, viteze şi debite de 
apă, debite de aluviuni ìn suspensie, profile transversale etc. 
Programe de activitate: 

- Planificarea anuală a tuturor activităţilor care se desfaşoară la staţia hidrometrică (ex: tipuri de observaţii şi măsuratori, documente anuale de ìntocmit, 
construcţii hidrometrice care se vor realiza sau repara, etc.) 
Instrucţiuni şi ghiduri metodologice:  
- Instrucţiuni privind activitatea la staţiile hidrometrice (obţinere, prelucrare şi verificare primară a datelor din observaţii şi măsurători) 
- Instrucţiuni de utilizare a aparaturii hidrometrice 
- Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţi hidrometrice pe râuri 
Tipuri de documente specifice: 

-  Carnete de observaţii 
-  Carnete de măsurători de debite de apă 
-  Carnete tip meteo pentru ìnregistrarea precipitaţiilor 
-  Registre pentru evidenţa transmiterii datelor  
- -etc. 

Tipuri de aparatura şi echipamentele de măsură: 
- pentru măsurarea nivelului apei: miră hidrometrică, limnigraf, staţie automată etc. 
- pentru măsurarea temperaturii apei sau aerului: termometre, staţie automată 
- pentru măsurarea precipitaţiilor: pluviometru, eprubetă gradată, staţie automată 
- moriscă sau micromoriscă hidrometrică, aparatură ultrason şi Dopller pentru măsurarea vitezei şi debitului apei; 
- aparatură topometrică: nivele, stadii, teodolite etc. 
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- aparatură şi materiale pentru recoltarea de probe de aluviuni ìn suspensie. 
- -etc. 

Momente “deosebite”: 
- perioade de timp ìn care tehnicianul trebuie să manifeste iniţiativă şi o bună cunoaştere a profesiei pentru a efectua din proprie initiaţivă determinări de 
parametrii hidrometrici 
Tehnici de evaluare recomandate: 

• Observaţia directă 
• Declaraţii ale specialistului care a urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct 
• Observaţia directă ìn condiţii de muncă reale;  
• Test scris,  
• Test practic,  
• Rapoarte ale coordonatorilor de staţii hidrometrice din cadrul staţiei hidrologice,  
• Rapoarte ale personalului abilitat cu activitatea de control 
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Titlul calificării 
 

Tehnician Hidrometru 

Codul 
 
 
 
 
 
 
 

Nivelul calificării                                                 4 Codul Nivel Credite 
Unităţi obligatorii (specifice)    
Monitorizarea cursurilor de apă  4  
Intreţinerea echipamentelor de măsurare  4  
Efectuarea programelor de observaţii şi măsuratori 
hidrometrice  

 5  

Unităţi obligatorii (generale)    
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 
securitatea ìn munca şi ìn domeniul situaţiilor de urgenţă 

 2  

Aplicarea procedurilor de control a dispozitivelor de 
măsurare şi monitorizare 

 4  

Aplicarea normelor de protecţia mediului  2  
Unităţi obligatorii (cheie)    
Comunicarea ìn limba oficială    
Competenţe sociale şi civice    
Competenţa de a ìnvăţa    
Competenţa de bază ìn matematică, ştiinţă, tehnologie    
Unităţi opţionale    
Colectarea probelor de apă  4  
 
Scopul şi motivaţia calificării 
In România există in prezent un numar de circa 80 de staţii automate care măsoară parametrii 
hidrometrici, iar în perspectivă reţeaua de staţii automate va ajunge la un numar de circa 900. De 
asemenea reţeaua hidrologică naţională va fi dotată cu sisteme hidrometrice constituite din 
aparatură modernă, PC şi softuri. De aceea este necesară încadrarea acestor staţii hidrometrice cu 
personal cu o calificare corespunzătoare care să aibă abilităţi atât în utilizarea aparaturii, cât şi în 
întreţinerea curentă a acesteia. 
Perspectiva pe piaţa muncii este funcţie de dinamica de dezvoltare a reţelei hidrologice naţionale, 
de solicitările economiei de parametri hidrologici, de necesităţile privind protecţia comunităţilor 
locale împotriva fenomenelor hidrologice periculoase şi de ritmul de dotare a reţelei hidrologice 
cu tehnică modernă de obţinere, stocare şi prelucrare a datelor.  
Cunoştiinţe anterioare necesare/Condiţii de acces/Ruta de progres  
Cunoştiinţe de nivel mediu (liceu de cultură generală sau de specialitate)  
Şcoală postliceală urmată de un stagiu de pregătire practică într-o unitate din cadrul 
Administraţiei Naţionale “Apele Române” sau un curs de formare profesională organizat de către 
o unitate acreditată din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române” 
Explicarea regulilor calificării 
Nu se poate obţine certificat de calificare fără întrunirea tuturor cerinţelor calificării. 
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul) 
Tehnician hidrolog - Tehnologii şi instrumente de măsurare 
Cerinţe legislative specifice (dacă este cazul): - 
Documente eliberate de Organisme de reglementare (dacă este cazul): Publicatia OMM no. 
258/2003 
 

Se completează de 
către Autoritatea  
Naţionalăde Calificări 
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