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Descrierea ocupaţiei 
  
Ocupaţia de funicularist se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice 
necesare exploatării în condiţii de securitate a instalaţiilor de transport pe cablu şi implică 
cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind manevrarea în deplină securitate a următoarelor tipuri 
de instalaţii: 

a) după destinaţie: 
- instalaţii pentru transport persoane  
- instalaţii pentru transport materiale 

b) după mişcarea cablului tractor sau purtător- tractor:  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers într-un singur sens  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers pendular  

c) după tipul vehiculelor: telecabine, telegondole, telescaune, instalaţie de transport pe 
cablu pentru materiale, telesanii şi teleschi. 

 
Funicularistul este o persoană instruită şi autorizată să manevreze instalaţii de transport pe 
cablu, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexă, 
care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul instalaţiei, tipul şi categoria sarcinilor 
transportate, gradul de securitate asigurat pentru instalaţia condusă, pentru sarcinile 
transportate şi pentru personalul din raza de acţiune a instalaţiei, profesionalismul în 
activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI, de protecţie a mediului 
înconjurător şi a prescripţiilor tehnice ISCIR. 
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UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 
 
 
 

Domenii de competenţă Unităţi de competenţă 
Competenţe fundamentale 1. Comunicarea interpersonală 

2. Perfecţionarea pregătirii profesionale 
3. Lucrul în echipă 

Competenţe generale pe domeniul de 
activitate 

4. Aplicarea normelor de PM, PSI şi a 
prescripţiilor tehnice ISCIR 
5. Completarea documentelor 

Competenţe specifice ocupaţiei 6. Pregătirea instalaţiei de transport pe cablu 
pentru lucru 
7. Manevrarea instalaţiilor de transport pe cablu 
8. Semnalarea defecţiunilor la instalaţiile de 
transport pe cablu 
9. Predarea instalaţiei la terminarea lucrului 
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UNITATEA 1 
 

Comunicarea interpersonală 
Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară derulării procesului de comunicare pe timpul 
desfăşurării tuturor activităţilor specifice şi modul de participare la discuţii în cadrul echipei. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Primeşte şi transmite informaţii 1.1 Comunicarea se face utilizând un limbaj 

adecvat situaţiei şi pe înţelesul interlocutorului. 
1.2 Informaţiile sunt exprimate clar, concis şi la 
obiect, astfel încât comunicarea să fie eficientă. 
1.3 Metoda de comunicare este adecvată scopului 
şi importanţei comunicării. 
1.4 Informaţiile transmise sunt analizate şi 
selectate cu discernământ pentru a se asigura 
acurateţea şi relevanţa acestora. 
1.5 Comunicarea se face pe un ton politicos, iar 
informaţiile sunt transmise cu operativitate. 
1.6 Comunicarea se face utilizând mijloace de 
comunicare adecvate situaţiei. 

2. Participă la discuţii 2.1 Participarea la discuţii este constructivă, 
punctele de vedere divergente fiind argumentate 
cu politeţe. 
2.2 Participarea la discuţii se face respectând 
punctul de vedere al interlocutorului. 
2.3 Discuţiile sunt orientate cu politeţe în sensul 
concentrării pe subiectul de interes. 
2.4 Participarea la discuţii se face fără a întrerupe 
interlocutorul. 

 
 
Gama de variabile 
 
Metode de comunicare: verbală sau scrisă; semnalizare acustică sau optică 
 
Mijloace de comunicare: direct, telefon mobil, coduri de semnalizare etc. 
 
Interlocutorii pot fi: colegii de echipă, şeful instalaţiei etc. 
 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- terminologia de specialitate 
- codurile de semnalizare  
 
La evaluarea se va urmări: 
- capacitatea de a comunica civilizat şi eficient în situaţii concrete; 
- utilizarea corectă a mijloacelor de comunicare din dotare; 
- limbajul utilizat şi atitudinea faţă de interlocutor; 
- capacitatea de a se adapta la interlocutor şi la situaţii neprevăzute; 
- claritatea în exprimare; 
- capacitatea de sinteză a informaţiilor recepţionate. 
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UNITATEA 2 
Perfecţionarea pregătirii profesionale 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară identificării cerinţelor de instruire, precum şi a 
metodelor de perfecţionare a propriei pregătiri profesionale. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică cerinţele de instruire 1.1 Evaluarea nivelului de pregătire se identifică 

permanent, prin raportarea la cerinţele din 
domeniu. 
1.2 Necesarul de pregătire este evaluat corect, 
prin compararea nivelului propriu cu procesul 
tehnic din domeniu. 

2. Identifică surse de autoinstruire 2.1 Publicaţiile de specialitate sunt identificate şi 
studiate periodic, în urma selectării atente a 
subiectelor de interes. 
2.2 Autoinstruirea se face cu eficienţă, astfel 
încât să asigure satisfacerea necesarului de 
instruire identificat. 
2.3 Autoinstruirea se face permanent, utilizând 
toate mijloacele accesibile, pentru o informare 
corectă privind procesul tehnic din domeniu. 
2.4 Automatizarea asigură cunoştinţele cerute de 
ritmul alert cu care instalaţiile din dotare se 
modernizează. 

3. Participă la cursuri 3.1 Participarea la cursuri este activă şi eficientă, 
cunoştinţele teoretice şi practice fiind însuşite şi 
transpuse în practică. 
3.2 Instruirea asigură nivelul de cunoştinţe cerut 
de progresul tehnic din domeniu. 
3.3 Rezultatul evaluării dovedeşte însuşirea 
corectă a cunoştinţelor predate şi capacitatea de 
a le aplica corespunzător la locul de muncă. 

Gama de variabile 
 
Surse de informare pentru instruire: reviste şi publicaţii de specialitate,  prezentări ale firmelor 
producătoare/importatoare, suporturi ale cursurilor de pregătire profesională. 
 
Mijloace de autoinstruire: 
- studierea revistelor şi publicaţiilor de specialitate (colecţii ISCIR); 
- vizitarea expoziţiilor şi târgurilor în care sunt prezentate instalaţiile de transport pe cablu, 

dispozitive şi componente de securitate, echipamente specifice; 
- studierea instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor nou achiziţionate. 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţe necesare se referă la: 
- noutăţi tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, subansambluri, echipamente etc.) 
- noţiunile dobândite în urma participării la cursurile de pregătire profesională. 
 
La evaluare se va urmări: 
- capacitatea de a identifica sursele de instruire, de ale sintetiza şi exploata eficient; 
- exploatarea corectă a noilor utilaje din dotare; 
- eficienţa participării la cursuri de pregătire profesională şi aplicarea în practică a 
cunoştinţelor însuşite. 



Ocupaţia: Funicularist– 9 unităţi 

  Pag. 7 din 16 

UNITATEA 3 
 

Lucrul în echipă 
Descriere 
Unitatea descrie capacitatea necesară identificării sarcinilor care îi revin în cadrul echipei şi la 
colaborarea acestuia cu ceilalţi membrii, în vederea realizării obiectivelor. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică sarcinile specifice muncii 
în echipă 

1.1.Rolul şi sarcinile în cadrul echipei sunt 
identificate în corelaţie cu obiectivele de 
îndeplinit.  
1.2.Atribuţiile specifice sunt stabilite conform 
regulamentului în vigoare. 
1.3. Termenele de realizare a sarcinilor 
individuale sunt identificate în timp util în 
scopul încadrării în sarcinile echipei. 

2. Efectuează munca în echipă 2.1.Sarcinile individuale sunt îndeplinite în 
conformitate cu obiectivul echipei. 
2.2.Eventualele necorelări ale activităţii proprii 
cu activitatea celorlalţi membri ai echipei sunt 
soluţionate în timp util. 
2.3.Sarcinile individuale în cadrul echipei  
se realizează cu responsabilitate.  
2.4. Sarcinile individuale sunt îndeplinite cu 
încadrarea în normele de lucru şi de timp 
prestabilite. 

 
Gama de variabile 
 
Activităţi/sarcini specifice echipei: 
- întreţinerea uneltelor şi echipamentelor specifice; 
- pregătirea instalaţiei pentru lucru; 
- semnalizarea şi analizarea defecţiunilor apărute; 
- activităţile legate de reviziile tehnice periodice; 
- aplicarea normelor de PM, PSI şi prescripţiilor tehnice ISCIR 
- curăţenia la locul de muncă; 
 
Membrii echipei: colegi, şeful instalaţiei. 
 
Ghid pentru evaluare  
 
Sunt necesare cunoştinţe privind: 

• activităţi/sarcini ale echipei; 
• instrucţiunile de exploatare ale instalaţiei şi ale componentelor de securitate; 
• normele de PM, PSI şi prescripţii tehnice ISCIR; 
• raporturi ierarhice şi funcţionale; 

 
La evaluare se urmăreşte:  
- capacitatea de exprimare concisă şi clară prin utilizarea corectă a terminologiei de 
specialitate; 
- cunoaşterea şi utilizarea corectă a codurilor de semnalizare; 
- colaborarea corectă şi eficientă în cadrul echipei. 
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UNITATEA 4 

 
Aplicarea normelor de PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR 

 
Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară aplicării normelor de protecţia muncii, normelor 
PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR, în scopul asigurării desfăşurării unei activităţi lipsite de 
riscurile ce pot deriva din lipsa de concentrare, din specificitatea sarcinilor transportate sau 
din nerespectarea atribuţiilor specifice locului de muncă. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Aplică normele de protecţia 
muncii, normele PSI şi prescripţiile 
tehnice ISCIR 

1.1 Normele de tehnica securităţii muncii şi 
prescripţiile tehnice ISCIR însuşite sunt aplicate 
corect la efectuarea activităţilor specifice. 
1.2 Instalaţia, împreună cu componentele de 
securitate sunt exploatate în condiţii de 
siguranţă, prin respectarea riguroasă a 
instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare. 
1.3 Materialele şi mijloacele de intervenţie în 
caz de incendiu sunt păstrate conform 
reglementărilor în vigoare. 
1.4. Mijloacele de stingere a incendiilor sunt 
utilizate corespunzător şi cu operativitate. 
1.5. Componentele de securitate indicate în 
documentaţia tehnică sunt verificate conform 
regulamentului de exploatare. 

2. Identifică pericolele care pot apare 
în timpul funcţionării instalaţiei  

2.1 Sursele de pericol sunt identificate, analizate 
cu atenţie şi eliminate imediat. 
2.2 Potenţialele surse de pericol sunt raportate 
cu promptitudine persoanelor abilitate în luarea 
deciziilor. 
2.3 Accidentele/avariile sunt semnalate şi 
raportate cu promptitudine persoanei 
responsabile. 
2.4 În caz de accident ia măsurile necesare, 
conform normativelor în vigoare. 
2.5 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate rapid, 
în funcţie de tipul de accident/avarie produs. 
2.6 Măsurile de urgenţă şi evacuare sunt 
aplicate corect şi cu luciditate, respectând 
procedurile specifice. 

 
 
Gama de variabile 
 
NPM şi NPSI se referă la: 
- norme generale; 
- norme departamentale; 
- norme specifice locului de muncă; 
Documentaţia se referă la: instrucţiuni de exploatare, cărţi tehnice, norme de protecţia muncii, 
norme PSI, prescripţii tehnice ISCIR; 
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Dispozitivele de securitate la instalaţiile de transport pe cablu se clasifică în: 
- dispozitive de siguranţă mecanice 
- dispozitive de siguranţă electrice. 
 
Componentele de securitate utilizate la instalaţiile de transport pe cablu sunt evidenţiate în 
documentaţia tehnică şi regulamentul de exploatare al fiecărui tip de instalaţie. 
 
Materialele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu: stingătoare cu praf şi CO2; 
 
Tipuri de accidente: accidente mecanice, electrice etc. 
 
Tipuri de pericol: de natură mecanică, electrică, de alta natura. 
 
Pericolul apare datorită specificului fiecărei instalaţii, eveniment ce poate afecta personalul 
propriu de exploatare, pasagerii sau alte persoane din raza instalaţiei. 
 
Măsurile de prim ajutor sunt cele specifice tipurilor de accidente menţionate. 
 
Persoane înştiinţate de producerea accidentului: şeful de echipă, inspectorul de Protecţia 
Muncii, inspectorul de specialitate al ISCIR – INSPECT. 
 
Tipuri de avarii: defecţiuni la roţile de antrenare sau de întindere, deplasarea saboţilor, 
blocarea căruciorului, defecte la sistemul de ancorare, defecte la sistemul de frânare, ruperea 
cablurilor etc. 
 
Persoana responsabilă la producerea unui accident/avarie: şeful instalaţiei, responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiei. 
 
Autorităţi: ISCIR – INSPECT, organe de anchetă. 
 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- NPM şi PSI (generale, departamentale şi specifice locului de muncă); 
- instrucţiuni de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor; 
- prescripţii tehnice colecţia ISCIR privind instalaţiile de transport pe cablu. 
 
La evaluare se va urmări: 
- utilizarea echipamentelor şi a materialelor din dotare în condiţii de securitate; 
- capacitatea de a identifica sursele de pericol apărute în exploatare; 
- însuşirea şi aplicarea normelor de PM şi PSI; 
- respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice colecţia ISCIR; 
- verificarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale instalaţiei de transport pe 

cablu; 
- cunoaşterea şi aplicarea cu calm şi cu promptitudine a măsurilor de evacuare şi a 

măsurilor de prim ajutor în caz de accidente; 
- corectitudinea şi responsabilitatea cu care exploatează instalaţia şi execută manevrele 

curente; 
- responsabilitatea şi discernământul în luarea deciziilor. 
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UNITATEA 5 

 
Completarea documentelor  

 
Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară completării documentelor prevăzute, precum şi la 
întocmirea unor rapoarte privind comportarea instalaţiei în timpul exploatării şi evenimentele 
apărute în timpul funcţionării. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Completează documentele 1.1 Documentele necesare efectuării operaţiilor 

sunt completate corect, respectând metodologia 
şi instrucţiunile de completare din prescripţiile 
tehnice ISCIR. 
1.2 Documentele/formularele sunt completate 
clar şi citeţ. 
1.3 Datele înscrise în documente sunt exacte şi 
complete. 

2. Întocmeşte rapoarte 2.1 Rapoartele sunt complete şi conţin toate 
informaţiile necesare. 
2.2 Rapoartele sunt redactate într-un limbaj clar 
şi concis. 
2.3 Rapoartele sunt întocmite la termenele 
stabilite. 

 
 
Gama de variabile 
 
Tipuri de documente completate: 
- grafice de transport; 
- rapoarte privind funcţionarea instalaţiei; 
- rapoarte privind evenimente apărute în timpul exploatării instalaţiei. 
 
 
Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţe necesare se referă la: 
- tipuri de documente: registru de supraveghere zilnică, registrul de funcţionare a instalaţiei; 
- proceduri de completare a documentelor şi rapoartelor, 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- capacitatea de selecţie şi discernământul cu care completează diferite tipuri de documente; 
- completarea corectă şi operativă a documentelor; 
- respectarea termenelor de completare a documentelor; 
- exactitatea şi obiectivitatea datelor din documente completate. 
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UNITATEA 6 

 
Pregătirea instalaţiei de transport pe cablu pentru lucru 

 
Descriere 

Unitatea se referă la competenţa necesară efectuării verificărilor şi pregătirilor instalaţiei 
pentru exploatare. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Participă la verificarea stării tehnice 
a instalaţiei. 

1.1 Informaţiile privind starea tehnică a 
instalaţiei , consemnate în registrul de 
evidenţă sunt identificate corect şi analizate la 
preluarea schimbului. 
1.2 Starea de funcţionare a instalaţiei este 
verificată conform regulamentului de 
exploatare a instalaţiei, corespunzătoare 
tipului şi caracteristicilor acesteia. 
1.3 Stabilirea stării de funcţionare a instalaţiei 
şi a aparatelor de măsură şi control ale 
panoului de comandă, se face cu atenţie. 

2. Efectuează operaţii pregătitoare 
exploatării instalaţiei 

2.1 Principalelor sisteme ale instalaţiei de 
transport pe cablu sunt controlate cu atenţie, 
conform regulamentului de exploatare. 
2.2 Componentele de securitate sunt 
controlate cu minuţiozitate, conform 
documentaţiei tehnice. 

 
 
Gama de variabile 
 
Informaţiile privind starea tehnică a instalaţiei pot viza: 
- curăţarea instalaţiei ; 
- controlul nivelului de ulei; 
- verificarea stării de uzură a sistemelor în mişcare; 
- ungerea pieselor conform schemei şi graficului de ungere; 
- verificarea uzurii cablurilor şi lanţurilor de tracţiune şi a fixării acestora; 
- verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora; 
- verificarea elementelor de prindere şi manipulare a sarcinii , 
- strângerea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, verificarea fixării tampoanelor şi a 

opritoarelor etc. 
verificarea funcţionării sistemului electric de forţă, comandă şi semnalizare; 

- verificarea stării căilor de rulare şi a roţilor de rulare; 
- verificarea funcţionării şi a etanşeităţii circuitelor hidraulice şi pneumatice. 
 
Tipuri de instalaţii de transport pe cablu: 

a) după destinaţie: 
- instalaţii pentru transport persoane  
- instalaţii pentru transport materiale 

b) după mişcarea cablului tractor sau purtător- tractor:  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers într-un singur sens  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers pendular  
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c) după tipul vehiculelor: telecabine, telegondole, telescaune, instalaţie de transport pe 
cablu pentru materiale, telesanii şi teleschi. 

 
Verificarea tehnica consta din : verificarea principalelor elemente componente, încercări în 
gol, încercări în sarcina, alte încercări precizate de proiectant, toate acestea fiind efectuate în 
conformitate cu instrucţiunile elaborate de producătorul sau de proiectantul instalaţiei  
 
Verificarea stării tehnice se face pentru: pornire, oprire, funcţionare etc. 
 
Componente de securitate şi sistemele principale ale instalaţiei sunt nominalizate în 
documentaţia tehnică şi menţionate în regulamentul de exploatare. 
 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- noţiuni de mecanică, electricitate şi întreţinere a instalaţiilor; 
- prescripţii tehnice colecţia ISCIR aplicabile, în vigoare; 
- atribuţii de serviciu dispuse prin regulamente interne; 
- norme PM şi PSI pentru verificarea şi pregătirea instalaţiei; 
- informaţiile din documentaţia tehnică a instalaţiei 
- proceduri specifice; 
- regulamentul de exploatare a instalaţiei. 
 
La evaluare se va urmări: 
- atenţia şi conştiinciozitatea cu care participă la verificarea sistemelor tehnice ale 

instalaţiei; 
- responsabilitatea cu care efectuează operaţiile pregătitoare exploatării în condiţii de 

siguranţă a instalaţiei. 
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UNITATEA 7 

 
Manevrarea instalaţiilor de transport pe cablu 

 
Descriere  

Unitatea se referă la competenţa necesară efectuării manevrării instalaţiilor de transport pe 
cablu a sarcinilor în condiţii de securitate, ţinând seama de caracteristicile instalaţiei şi 
gabarit, precum şi de traseul de urmat. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Efectuează cursa de probă 1.1 Instalaţia este manevrată fără sarcină, cu 
viteza redusă corespunzător. 
1.2 Instalaţia este urmărită cu atenţie pe 
timpul întregii curse de probă, cu aplicarea 
normelor specifice pentru această operaţie. 
1.3 În cazul constatării unei funcţionări 
necorespunzătoare sunt luate măsuri de oprire 
a instalaţiei, cu anunţarea operativă a şefului 
ierarhic. 

2. Execută transportul sarcinilor  2.1 Identificarea porţiunilor de traseu cu grad 
ridicat de risc se face cu atenţie.  
2.2 Aplică corect codurile de semnalizare. 
2.3 Viteza de transport este adaptată la 
condiţiile specifice de exploatare. 
2.4 Transportul sarcinilor se efectuează cu 
respectarea în permanenţă a semnalelor 
specifice de avertizare. 
2.5 Transportul sarcinilor se efectuează cu 
respectarea cerinţelor regulamentului de 
exploatare. 

 
 

Game de variabile 
 

Riscuri care pot apărea în timpul manevrării instalaţiilor: 
- riscuri datorate mijloacelor de acces; 
- riscuri datorate electricităţii statistice; 
- riscuri datorate sarcinilor manipulate; 
- riscuri datorate vântului; 
- riscuri datorate fulgerelor. 
 
Cerinţele se referă la: pe timp de zi, pe timp de noapte, vizibilitate redusă etc. 
 
Condiţiile specifice de transport pot fi: restricţii impuse de traseu, de tipul sarcinii, de factorii 
de mediu etc. 
 
Semnale specifice de avertizare: acustice, optice 
 
Restricţii la încărcarea sarcinilor: valoarea maximă admisă a sarcinilor; depăşirea numărului 
de locuri etc. 
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Norme specifice de încărcare: cadenţa vehiculelor, gabaritul, stabilitatea în timpul 
transportului etc. 
 
Tipuri de instalaţii: 

a) după destinaţie: 
- instalaţii pentru transport persoane  
- instalaţii pentru transport materiale 

b) după mişcarea cablului tractor sau purtător- tractor:  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers într-un singur sens  
- instalaţie de transport pe cablu cu mers pendular  

c) după tipul vehiculelor: telecabine, telegondole, telescaune, instalaţie de transport pe 
cablu pentru materiale, telesanii şi teleschi. 

 
 
Ghid pentru evaluare  
 
Cunoştinţe necesare se referă la: 
- noţiuni privind funcţionarea instalaţiei, sarcini maxim admisibile, coduri de semnalizare; 
- noţiuni referitoare la tipul şi caracteristicile sarcinii transportate; 
- regulamentul de exploatare a instalaţiei. 
 
La evaluare se va urmări: 
- respectarea regulilor de transport precum şi adaptarea vitezei la condiţiile impuse de 

traseu şi natura sarcinii transportate. (macaralele auto); 
- utilizarea corespunzătoare a comenzilor de manevrare ale instalaţiei; 
- utilizarea instalaţiei în condiţii de deplină securitate şi efectuarea manevrelor fără risc 

pentru persoanele din raza de acţiune a instalaţiei; 
- aplicarea corectă a codurilor de semnalizare.  
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UNITATEA 8 
Semnalarea defecţiunilor la instalaţiile de transport pe cablu 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară localizării şi semnalării defecţiunilor tehnice care 
pot apărea pe timpul manevrării instalaţiei, precum şi luării de urgenţă a măsurilor aplicabile 
în funcţie de defecţiunea sau pericolul apărut. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Localizează defecţiunea apărută 1.1 Defecţiunea apărută este localizată cu 

rapiditate luând în consideraţie semnalizările 
specifice. 
1.2 Cauzele care au produs defecţiunea sunt 
analizate cu atenţie. 

2. Adoptă măsuri de urgenţă 2.1 Echipa de intervenţii şi reparaţii este 
informată operativ despre defecţiunea 
constatată şi este solicitată intervenţia imediată. 
2.2 Defectele apărute şi intervenţiile executate 
sunt consemnate cu obiectivitate în registrul de 
evidenţă a funcţionării. 
2.3 Funcţionarea instalaţiei în condiţii deosebite 
se realizează conform instrucţiunilor de 
exploatare. 
2.4 Aplică cu oportunitate măsuri de protecţie 
şi/sau asigurare a personalului care execută 
intervenţia la instalaţii. 
2.5 Aplică cu promptitudine măsuri de prim 
ajutor în cazul în care defecţiunea apărută a 
produs accidentarea unor persoane. 

 
Gama de variabile 
 
Tipuri de defecţiuni: defecţiuni la roţile de antrenare sau de întindere, deplasarea saboţilor, 
blocarea căruciorului, defecte la sistemul de ancorare, defecte la sistemul de frânare, ruperea 
cablurilor etc. 
 
Semnalizări specifice în caz de defecţiune: indicaţiile aparatelor de bord, semnalele acustice, 
optice sau comportamentul specific al instalaţiei. 
 
Condiţii deosebite: viteza vântului depăşeşte limitele admise, calamităţi (alunecări de teren, 
cutremur), descărcări electrice, supratensiuni atmosferice, tensiuni de atingere, ceaţă, chiciură 
etc. 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- noţiuni de mecanică, electricitate, hidraulică; 
- proceduri de identificare a defecţiunilor apărute la instalaţie; 
- prescripţii tehnice colecţia ISCIR aplicabile; 
- norme de protecţia muncii şi PSI; 
- instrucţiuni de exploatare a instalaţiilor. 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- corectitudinea şi rapiditatea localizării şi semnalării defectului; 
- operativitatea şi claritatea cu care informează echipa de intervenţii şi reparaţii; 
- atenţia şi responsabilitatea cu care aplică măsurile de urgenţă; 
- îndemânarea şi eficienţa cu care intervine la apariţia defecţiunii.
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UNITATEA 9 

 
Predarea instalaţiei la terminarea lucrului 

 
Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară funicularistului la încheierea activităţii de 
exploatare a instalaţiei, la predarea documentelor completate în timpul desfăşurării activităţii 
precum şi la măsurile care trebui luate la predarea instalaţiei în condiţii de securitate. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Predă instalaţia 1.1 Oprirea instalaţiei în vederea predării se 

face conform regulamentului de exploatare. 
1.2 Securitatea cabinei de comandă şi 
blocarea accesului la dispozitivele de 
comandă şi alimentare ale instalaţiei sunt 
asigurate cu conştiinciozitate, conform 
regulamentului de ordine interioară. 

2. Predă documentele 2.1 Documentele de încheiere a activităţii 
sunt completate corect şi complet. 
2.2 Documentele completate sunt predate cu 
operativitate şefului instalaţiei. 
2.3 Problemele tehnice speciale intervenite în 
timpul exploatării instalaţiei sunt consemnate 
amănunţit în registrul de supraveghere. 

 
Gama de variabile  
 
Documente care se predau la încheierea activităţii: 
- rapoarte întocmite ca urmare a apariţiei unor evenimente; 
- registrul de supraveghere. 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- modul de completare şi predare a documentelor; 
- operaţiile care se execută pentru asigurarea securităţii instalaţiei şi la terminarea lucrului; 
- regulamentul de exploatare al instalaţiei de transport pe cablu; 
- regulament de ordine interioară. 
 
La evaluare se urmăreşte:  
- corectitudinea cu care completează documentele specifice predării instalaţiei; 
- aplicarea reglementărilor şi atribuţiilor specifice la predarea instalaţiei ; 
- responsabilitatea cu care asigură instalaţia în vederea predării. 
 


