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 Automatist de întreţinere 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 

Competenţe fundamentale Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 Lucrează în echipă 
 Respectarea NTSM şi PSI 

Competenţe specifice Citirea şi interpretarea schemelor tehnice 
 Diagnosticarea şi repararea sistemelor şi echipamentelor  
 Efectuarea măsurătorilor electrice / electronice de precizie 
 Folosirea trusei de scule 
 Identificarea / localizarea defecţiunii, testarea şi calibrarea  
 elementelor buclei de reglare automată 
 Instalarea, repararea şi înlocuirea senzorilor şi traductoarelor 
 Instalarea, repararea şi înlocuirea senzorilor şi traductoarelor  
 Întreţinerea şi calibrarea sistemelor şi echipamentelor electronice 
 Întreţinerea, repararea şi înlocuirea elementelor buclei de reglare  
 automată 
 Întreţinerea, testarea şi calibrarea dispozitivelor de conversie a  
 semnalului şi control final 
 Lipirea / dezlipirea manuală 
 Reglarea buclei de automatizare 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Comunicarea informaţiilor despre  1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date:  
sarcini, posibilităţi, evenimente,  rapoarte scrise sau verbale. 
instruire  
 1.2. Selecteaza şi utilizeaza sursele corecte de informatie. 
  
 1.3. Selecteaza şi structureaza corect informatiile acumulate. 
  
 1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe continuu. 
  
 1.5. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate. 
  
 1.6. Dovedeşte capacitate de comunicare atât în situatii oficiale cât şi  
 neoficiale (familiare) cu persoane  sau grupuri familiare sau nu. 
  
 1.7. Utilizează / adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii  
 şi clarificari suplimentare. 
2. Participă la discuţii în grup / echipă  2.1. Răspunde solicitărilor membrilor echipei. 
pentru a obţine rezultatele   
corespunzătoare 2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei. 
  
 2.3. Comunica deschis parerile şi dorintele. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Lucrează în echipă 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Contribuie la definirea rolurilor  1.1 Identifica membrii echipei şi rolurile lor în activitatea de grup  
specifice ale muncii bazându-se pe informatii şi instructiuni despre obiectiv, cerinte de  
 performanta şi proceduri. 
2. Contribuie la planificarea activităţii 2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a  
 contribui în planificarea activităţilor. 
3. Munceşte împreună cu ceilalţi  3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunzătoare activităţii. 
membrii ai echipei  
 3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea  
 activităţii. 
  
 3.3 Aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute. 
  
 3.4 În funcţie de specific sau de activitate munca este prestată individual  
 sau în grup. 
  
 3.5 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil printr-un  
 proces agregat şi acceptat. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _  



 Respectarea NTSM şi PSI 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Urmează regulile de protecţia muncii 1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului  
 de muncă. 
  
 1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica  
 companiei, legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice  
 locului de muncă. 
  
 1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de  
 protecţie din dotare, în conformitate cu reglementările locale. 
  
 1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu  
 procedura locală 
  
 1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform  
 instrucţiunilor. 
  
 1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele  
 legislatiei, procedurilor locale şi prevederilor Comisiei Nationale de  
 Protecţia Muncii. 
  
 1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare. 
  
 1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte corect  
 prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident. 
2. Raportează pericolele la locul de  2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza  
muncă persoanei corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă. 
  
 2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de  
 protectie şi o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii  
 locului de muncă. 
3. Respectă procedurile de urgenţă şi de 3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi  
 evacuare. serviciile de urgenţă. 
  
 3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare. 
  
 3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de  
 muncă. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _  



 Citirea şi interpretarea schemelor tehnice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Selectarea corectă a desenului 1.1. Identificarea desenului conform cerinţelor documentaţiei sau  
 sarcinilor de efectuat. 
  
 1.2. Verifica şi valideaza versiunea corecta (cod, revizie) a desenului. 
2. Interpretarea desenului tehnic 2.1. Identifică corect componentele, reperele, subansamblele de pe desen. 
  
  
 2.2. Recunoaşte şi interpreteaza corect simbolurile standard, specifice  
 domeniului de activitate  
  
 2.3. Interpreteaza corect şi urmeaza întocmai instructiunile, notele şi  
 marcajele de pe desen. 
  
 2.4. Identifica în conformitate cu standardele în vigoare cotele şi modul  

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Diagnosticarea şi repararea sistemelor şi echipamentelor electronice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Localizează defectul sistemului /  1.1. Determina şi întelege principiile de functionare ale sistemelor /  
echipamentului electronic echipamentelor folosind manualele echipamentelor, diagramele de  
 circuite etc. 
  
 1.2. Testeaza sistemele / echipamentele şi citeşte rapoartele de întretinere 
  pentru determinarea indicatorilor de defect. 
  
 1.3. Unde se poate, echipamentele defecte sunt izolate şi demontate din  
 sistemele electronice folosind corect instrumentele adecvate. 
  
 1.4. Echipamentele sunt verificate şi testate folosind corect tehnica şi  
 echipamentele de testare adecvate. 
  
 1.5. Identifica componentele defecte şi / sau izoleaza cauza defectului. 
2. Repară / înlocuieşte componentele  2.1. Unde este cazul demontează componentele defecte folosind corect  
defecte instrumentele şi tehnica adecvata. 
  
 2.2. Repara / înlocuieşte componentele defecte respectând procedurile de  
 lucru şi procedurile standard de operare. 
  
 2.3 Montează echipamentul reparat în sistemul electronic folosind  
 instrumente adecvate. 
  
 2.4. Sistemele / echipamentele sunt verificate şi testate pentru a  
 funcţiona la parametrii nominali, folosind corect proceduri de testare  

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Efectuarea măsurătorilor electrice / electronice de precizie 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Folosirea echipamentului de măsură  1.1. Interpreteaza specificatiile cu acuratete conform desenelor şi  
şi precizie instrucţiunilor. 
  
 1.2. Selectarea echipamentului de precizie corespunzător cerinţelor. 
  
 1.3. Folosirea tehnicilor de masurare corecte şi corespunzatoare. 
  
 1.4. Interpreteaza corect citirile şi masuratorile. 
2. Stabilirea dispozitivului de măsură 2.1. Stabileşte echipamentul în conformitate cu specificatiile de utilizare  
 ale fabricantului sau cu tehnicile de măsurare standard. 
3. Întreţinerea echipamentului de  3.1. Regleaza şi întretine echipamentul de masura la parametrii ceruti  
precizie folosind specificaţiile fabricantului. 
  
 3.2. Pastreaza şi depoziteaza echipamentul utilizat conform  
 specificaţiilor fabricantului. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Folosirea trusei de scule 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Pregătirea sculelor / dispozitivelor  1.1 Alege sculele / dispozitivele  în conformitate cu prevederile  
pentru lucru documentaţiei tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit 
  
 1.2 Identifica şi marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau  
 care nu prezintă siguranţă în utilizare. 
2. Utilizarea şi manevrarea sculelor /  2.1 Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii  
dispozitivelor rezultatelor prevăzute în specificaţia tehnologică. 
  
 2.2.Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor  
 prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru. 
  
 2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca înainte, pe durata şi  
 după utilizarea sculelor. 
3. Întreţinerea curentă a sculelor /  3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare  
dispozitivelor corectă) în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare. 
  
 3.2. Depoziteaza şi pastreaza în siguranta trusa de scule conform  
 recomandărilor specifice locului de muncă. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Identificarea / localizarea defecţiunii, testarea şi calibrarea elementelor buclei de reglare automată 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Testează elemente de automatizare 1.1. Identifica cerintele de lucru /testare şi le defineşte dupa procedurile  
 standard. 
  
 1.2. Selectează principiile corecte de testare, după inspectarea  
 elementelor de automatizare. 
  
 1.3. Selectează echipamentele de testare adecvate conform cerinţelor  
 definite. 
  
 1.4. Sunt respectate şi utilizate metodele / cerintele de izolare a  
 elementelor de automatizare. 
  
 1.5. Utilizeaza proceduri şi principii de testare adecvate pentru evaluarea  
 funcţionării elementelor de automatizare. 
  
 1.6. Înţelege caracteristicile normale de funcţionare a elementelor de  
 automatizare necesare identificarii şi localizarii defectelor. 
  
 1.7. Aplică proceduri de evaluare a caracteristicilor funcţionale în  
 concordanta cu normele de siguranta şi specificatiile regulamentare. 
  
 1.8. Controleaza şi verifica caracteristicile şi functiile operationale ale  
 elementelor de automatizare. 
2. Aplică tehnici de colectare a datelor  2.1. Utilizeaza schite / diagrame de circuite şi specificatiile operationale  
şi localizează condiţiile de apariţie a  pentru identificarea şi localizarea conditiilor de aparitie a defectului. 
defectului  
 2.2. Unde este cazul, examinează indicatorii de defect încorporaţi în  
 aparate, interpreteaza corect codurile de eroare şi înregistreaza rezultatele 
  conform procedurilor standard. 
  
 2.3. Localizează condiţiile de apariţie a defectului folosind echipamente,  
 principii şi proceduri de testare adecvata. 
3. Analizează şi raportează rezultatele  3.1. Analizează / verifică rezultatele testelor în conformitate cu  
testelor specificatiile operationale şi confirma defectele localizate. 
  
 3.2. Raporteaza defectele potentiale şi reale folosind proceduri standard. 
  
  
 3.3. Evalueaza cauzele defectului şi planifica operatiuni de corectie. 
  
4. Calibrează elementele de  4.1. Aduce elementul de automatizare la zero şi verifica pe intervale de  
automatizare măsură răspunsul pentru aducerea acestora la parametrii specificaţi,  
 folosind corect elementul de calibrare şi procedurile. 
  
 4.2. Unde este posibil sunt folosite metode de reglare folosind dispozitive 
  de calibrare în conformitate cu procedurile standard şi specificatiile  
 operaţionale. 



 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca poate fi individuală sau în echipă. 
 prin elemente de automatizare se înţeleg toate mijloacele de măsurare ce intră în componenţa buclelor de măsură  
 şi reglare exceptând traductorii şi senzorii. 
 în categoria elementelor de automatizare intră: regulatoare, ampermetre, voltmetre, ohmetre, limitatoare de  
 cursă, relee de temporizare, programatoare secvenţiale. 
 reparaţiile nu implică demontarea aparaturii, echipamentelor, dispozitivelor care au Marca Metrologică de Stat. 
 aparatura de măsură şi control este etalonată de Laboratorul de Metrologie. 
 munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.S.M. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Instalarea, repararea şi înlocuirea senzorilor şi traductoarelor 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Selectează senzori şi traductoare  1.1. Determină specificaţiile cerute din foile de lucru, diagrame de circuite 
adecvate  şi schitele tehnice. 
  
 1.2. Defineşte întelege şi interpreteaza specificatiile cerute bazându-se pe  
 caracteristicile dispozitivelor şi principiile de functionare. 
  
 1.3. Selecteaza senzori şi traductoare în functie de domeniul de masura de  
 mediul de lucru şi de proces, de caracteristicile şi principiile de functionare 
  în concordanţă cu specificaţiile cerute. 
2. Instalează senzori şi traductoare de  2.1. Instaleaza senzori şi traductoare cunoscând procesul tehnologic şi  
semnal respectând procedurile standard, folosind instrumentele şi echipamentul  
 în concordanta cu standardele adecvate şi cerintele legislative de siguranta. 
  
  
 2.2. Instalează accesoriile pentru întreţinere, montează conexiunile  
 pentru putere, semnal şi proces. 
  
 2.3. Instaleaza senzori şi traductoare identificând corect operatiile de  
 montaj, folosind echipament şi proceduri adecvate. Rezultatele sunt  
3. Întreţine senzori şi traductoare şi  3.1. Întretine senzori şi traductoare la parametrii de lucru conform  
identifică defectele programului de întretinere preventiva şi a procedurilor adecvate tinând  
 seama de principiile de funcţionare. 
  
 3.2. Demonteaza, curata şi monteaza senzorii şi traductoarele pentru a-i  
 menţine la parametrii funcţionali ceruţi de procesul tehnologic, folosind  
 corect instrumentele, echipamentul şi procedurile adecvate, tinând seama  
 de caracteristicile şi principiile de functionare. 
  
 3.3. Folosind corect echipamentul de testare şi proceduri adecvate  
 senzorii şi traductoarele sunt verificate în sistem sau ca dispozitive  
 individuale pentru a determina corect starea lor. 
4. Se documentează asupra defectului şi 4.1. Se documenteaza şi raporteaza defectele conform procedurilor  
 alege modul de remediere interne. 
  
5. Repară, înlocuieşte şi revizuieşte  5.1. Examineaza şi verifica pentru înlocuire, repara sau revizuieşte  
senzori şi traductoare senzori şi traductoare folosind corect instrumentele / echipamentele,  
 principii şi proceduri adecvate. 
  
 5.2. Selectioneaza din magazie senzori şi traductoare conform  
 specificaţiilor cerute. 
  
 5.3. Aduce senzorii şi traductoarele reparati / înlocuiti la parametrii  
 specificati în documentatie folosind corect instrumentele, echipamentul şi 
  procedurile adecvate. 
  
 5.4. Pregateşte senzorii şi traductoarele pentru testare şi calibrare  
 conform procedurilor de lucru. 



6.Calibrează şi testează senzorii şi  6.1. Calibreaza senzorii şi traductoarele conform standardelor cerute  
traductoarele. folosind corect dispozitivele de calibrare echipamentul şi procedurile  
 adecvate. 
  
 6.2. Aduce senzorii şi traductoarele la zero şi verifica pe intervale de  
 masura raspunsul pentru aducerea senzorilor şi traductoarelor la  
 parametrii specificati folosind corect echipamentul de calibrare şi  
 procedurile adecvate. 
  
 6.3. Evaluează rezultatele testării în concordanţă cu cerinţele procesului  
 tehnologic. 
  
 6.4. Regleaza senzorii şi traductoarele în functie de rezultatele testarii, de  
 cerinţele procesului tehnologic folosind corect echipamentul de calibrare  
7. Reactivează senzorii şi traductoarele 7.1. Reactiveaza senzorii şi traductoarele în concordanta cu cerintele  
 procesului tehnologic, siguranta instalatiei şi tinând cont de procedurile în  
 vigoare. 

 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca poate fi individuală sau în echipă; 
 prin senzori şi traductoare se înţelege aparatura primară care intră în contact direct cu mărimile fizico-chimice  
 din proces; 
 în categoria traductoare intră : traductoare de nivel, de debit, de presiune, de temperatură; 
 în categoria senzori avem: electrozi de nivel, senzori de curgere, celule de sarcina, senzori de frecvenţă; 
 reparaţiile nu implică demontarea aparaturii, echipamentelor, dispozitivelor care au Marca Metrologica de Stat; 
 aparatura de măsură şi control este etalonată de Laboratorul de Metrologie; 
 munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.S.M. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _  



 Instalarea, repararea şi înlocuirea senzorilor şi traductoarelor speciale 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Instalează senzori speciali şi  1.1. Determină parametrii ceruţi din foile de lucru, diagramele de circuite  
traductoare şi schemele de automatizare. 
  
 1.2. Interpreteaza, defineşte şi întelege parametrii ceruti pe baza  
 cunoaşterii caracteristicilor dispozitivului şi a principiilor de functionare. 
  
  
 1.3. Selectează senzorii în conformitate cu caracteristicile dispozitivului,  
 principiile de functionare şi posibilitatile de masurare tinând cont de  
 domeniile de masura, procese şi mediul de lucru în acord cu specificatiile  
 cerute. 
  
 1.4. Instaleaza dispozitivele senzoriale folosind corect şi corespunzator  
 echipamentul. 
  
 1.5. Testează senzorii pentru o funcţionare corectă folosind  
2. Întreţine şi diagnostichează senzorii  2.1. Aplică procedurile de întreţinere preventivă pentru a menţine  
speciali senzorii în parametrii specificati, pe baza caracteristicilor senzorilor şi a  
 principiilor de funcţionare. 
  
 2.2. Curata senzorii utilizând corect şi corespunzator instrumentele de  
 lucru. 
  
 2.3. Identifica defectul folosind corect şi corespunzator echipamentul de  
 testare, bazându-se pe caracteristicile senzorilor şi pe principiul de  
 funcţionare. 
  
 2.4. Identifică cauzele defectului, pe baza principiilor de funcţionare  
3. Raportează defectul şi cauzele lui şi  3.1. Defectul şi cauzele lui sunt raportate autoritatii corespunzatore,  
stabileşte modul de reparare folosind procedurile standard. 
  
 3.2. Stabilirea modului de reparare o face singur sau în colaborare cu  
 personalul adecvat. 
4. Repară / înlocuieşte senzori speciali 4.1. Examineaza şi verifica senzorii pentru înlocuire s-au reparatie  
 folosind corect şi corespunzator instrumentele. 
  
 4.2. Înlocuieşte dispozitivele senzoriale tinând cont de specificatiile  
 tehnice. 
  
 4.3. Repara dispozitivele senzoriale defecte folosind corect şi  
 corespunzator instrumentele de lucru şi aparatele de masura. 
  
 4.4. Senzorii înlocuiti / reparati sunt aduşi la parametrii specificati în  
 documentaţie. 
  
5. Calibrează şi testează senzori  5.1. Calibreaza senzorii conform standardelor folosind corect şi  
 corespunzător echipamentul de calibrare. 
 5.2. Aduce senzorul la zero şi verifica pe intervale de masura raspunsul  
 pentru aducerea senzorilor la parametrii specificaţi, folosind corect  
 echipamentul de calibrare şi procedurile. 



6. Reactivează funcţionarea senzorilor 6.1. Repune senzorii în funcţiune în concordanţă cu parametrii procesului  
 tehnologic. 

 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca poate fi individuală sau în echipă. 
 prin senzori şi traductoare speciale se înţelege aparatura primară care intră în contact direct cu mărimile  
 fizico-chimice din proces. 
 în categoria traductoare speciale intră: traductoare de umiditate, de densitate, de consistenţă, de concentraţie. 
 în categoria senzori speciali intră: electrozi de ph, fotocelule, fotorezistenţe, senzori capacitivi, de vibraţii, de  
 deplasări axiale, de detecţie amestecuri explozive, noxe chimice, oxigen, etc. 
 reparaţiile nu implică demontarea aparaturii, echipamentelor, dispozitivelor care au Marca Metrologică de Stat. 
 aparatura de măsură şi control este etalonată de Laboratorul de Metrologie. 
 munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.S.M. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _  



 Întreţinerea şi calibrarea sistemelor şi echipamentelor electronice 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Face teste de întreţinere şi teste de  1.1. Determina şi intelege functionarea sistemelor / echipamentelor  
rutină folosind diagramele de circuite şi manualele tehnice.  
  
 1.2. Testează funcţionarea sistemelor / echipamentelor folosind  
 proceduri adecvate şi rezultatele le trece în raportul de întretinere. 
  
 1.3. Verifica vizual sistemele / echipamentele electronice şi  
 componentele acestora şi noteaza concluziile în rapoartele de întretinere. 
  
  
 1.4. Toate rezultatele verificărilor sunt comparate cu parametrii ceruţi de 
2. Calibrează sisteme / echipamente  2.1. Izolează sistemul / echipamentul folosind procedurile de operare  
electronice standard. 
  
 2.2. Calibrează sistemele / echipamentele electronice la parametrii  
 nominali de lucru folosind corect instrumentele şi echipamentele de  
 calibrare adecvate, conform procedurilor standard. 
3. Cuplează sistemele şi echipamentele  3.1. Cupleaza sistemele şi echipamentele electronice folosind corect  
electronice tehnica şi procedurile adecvate. 
  
 3.2. Verifica functionarea sistemelor şi echipamentelor electronice la  
 parametrii nominali folosind proceduri de testare adecvate. 

 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Întreţinerea, repararea şi înlocuirea elementelor buclei de reglare automată 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Determină caracteristicile buclei de  1.1. Examineaza informatii tehnice diagrame de circuite şi specificatii  
automatizare tehnice pentru a obţine date relevante. 
  
 1.2. Citeşte şi interpreteaza specificatiile sistemului, datele de functionare  
 şi îşi noteaza concluziile. 
  
 1.3. Se consulta cu operatorii de proces şi alt personal tehnic din  
 întreprindere pentru a obţine date relevante. 
  
 1.4. Foloseşte echipament de testare şi proceduri adecvate. 
  
 1.5. Adună date relevante cu mijloace adecvate de la toate sursele inclusiv 
  rapoartele de întreţinere, indicatorii de defect, diagrame, coduri de  
 eroare, principii de functionare şi consultarea personalului tehnic din  
 întreprindere. 
  
2. Identificarea cauzelor defectului 2.1. Testeaza circuitele la nivelul necesar identificarii şi localizarii  
 defectului. 
  
 2.2. Identifica şi localizeaza cauzele defectului folosind desene diagrame  
 de circuite şi teste de functionare. 
  
 2.3. Identifica şi verifica cauzele defectelor folosind corect echipament  
 de testare şi proceduri adecvate. 
3. Repară sau înlocuieşte elemente din  3.1. Demontează elementele de automatizare pentru a fi reparate sau  
bucla de automatizare înlocuite folosind corect instrumentele adecvate şi procedurile  
 corespunzătoare. 
  
 3.2. Selectează instrumentele de automatizare care trebuiesc instalate, din 
  magazie sau cataloage, în functie de caracteristicile tehnice şi cerintele  
 procesului tehnologic. 
  
 3.3. Repara elementele de automatizare folosind corect instrumentele şi  
 procedurile adecvate. 
  
 3.4. Monteaza elemente de automatizare folosind corect instrumentele şi  
 echipamentul adecvat conform procedurilor în vigoare. 
4. Calibrează şi reglează elemente de  4.1. Calibrează elementele conform standardelor folosind corect  
automatizare echipamentul de calibrare corespunzător. 
  
 4.2. Aduce elementele la zero şi verifica pe intervale de masura raspunsul  
 pentru aducerea elementelor la parametrii specificaţi folosind corect  
 echipamentul şi procedurile adecvate. 
5. Reactivează funcţionarea  5.1. Repune elementele de automatizare în funcţiune în concordanţă cu  
elementelor de automatizare şi  cerinţele procesului tehnologic, folosind procedurile standard. 
completează rapoartele de serviciu  
 5.2. Completează rapoartele de serviciu conform procedurilor interne. 



 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca poate fi individuală sau în echipă. 
 prin elemente de automatizare se înţeleg toate mijloacele de măsurare ce intră în componenta buclelor de măsura  
 şi reglare exceptând traductorii şi senzori. 
 în categoria elementelor de automatizare intră: regulatoare, ventile de reglare, electroventile, manometre,  
 termometre, presostate, termostate, ampermetre, voltmetre, ohmetre, limitatoare de cursa, relee de temporizare, 
  programatoare secvenţiale. 
 reparaţiile nu implică demontarea aparaturii, echipamentelor, dispozitivelor care au Marca Metrologica de Stat. 
 aparatura de măsură şi control este etalonată de Laboratorul de Metrologie. 
 munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.S.M. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Întreţinerea, testarea şi calibrarea dispozitivelor de conversie a semnalului şi control final 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Determină caracteristicile buclei de  1.1. Examineaza informatii tehnice, diagrame de circuite şi specificatii  
automatizare tehnice pentru a obţine date relevante. 
  
 1.2. Obtine, citeşte şi interpreteaza specificatiile sistemului, date de  
 functionare şi specificatiile elementelor finale şi ale dispozitivelor de  
 conversie a semnalului. 
  
 1.3. Se consulta cu operatorii de proces şi alt personal din întreprindere  
 pentru a obţine date relevante. 
2. Testează şi înregistrează  2.1. Observa functionarea sistemului folosind cunoştintele despre  
funcţionarea dispozitivelor de  dispozitivele de control extern, dispozitivele de conversie a semnalului şi  
conversie a semnalului şi de control  elemente de control final. 
  
 2.2. Selecteaza şi pregateşte echipamentul de testare a transmiterii  
 semnalului . 
  
 2.3. Identifica defectul şi analizeaza testele folosind corect echipamentul  
 adecvat, procedurile de detectare a defectelor, caracteristicile de  
 funcţionare a dispozitivelor de control, ale dispozitivelor de conversie a  
 semnalului şi a elementelor de control final. 
  
 2.4. Colectează date relevante folosind toate sursele, inclusiv  
 înregistrările parametrilor de proces, indicatoarele de defect, scheme,  
 coduri de eroare. 
  
3. Identifică defectul 3.1. Testeaza circuitele şi liniile de control la nivelul necesar identificarii  
 şi localizarii defectului. 
  
 3.2. Localizează defectul folosind corect echipamentele adecvate de  
 testare, principiile şi tehnicile de testare. 
  
 3.3. Analizeaza defectul şi planifica remedierea lui. 
4. Înlocuieşte sau repară dispozitivele  4.1. Demontează dispozitivele pentru a fi reparate sau înlocuite folosind  
defecte corect instrumentele adecvate şi procedurile corespunzatoare. 
  
 4.2. Selectează dispozitivele care trebuie instalate din magazie sau din  
 cataloage, în functie de caracteristicile tehnice şi cerintele procesului  
 tehnologic. 
  
 4.3. Repara dispozitivele folosind corect echipamentul şi procedurile  
 adecvate. 
  
 4.4. Montează dispozitivele reparate sau înlocuite folosind corect  
 instrumentele, echipamentul şi procedurile adecvate. 



5. Calibrează şi reglează dispozitive de  5.1. Selecteaza / seteaza echipamentul adecvat de testare şi calibrare  
conversie a semnalului şi de control  pentru a realiza calibrarea conform specificaţiilor tehnice. 
final  
 5.2. Executa calibrarea şi reglarea dispozitivelor de conversie a semnalului 
  şi de control final. 
  
 5.3. Dispozitivele de conversie a semnalului şi de control final sunt  
 calibrate în concordanţă cu cerinţele procesului de producţie, incluzând  
 aducerea la zero şi verificarea raspunsului pe intervale de masura, folosind 
  corect echipamentul şi procedurile. 
  
 5.4. Regleaza valvele (regulatoarele) pneumatice, electrice şi hidraulice cu 
  mijloace adecvate în concordanţă cu cerinţele procesului tehnologic. 
  
 5.5. Testeaza liniile de transmitere electrica şi pneumatica şi adopta  
 acţiunea adecvată pentru reglarea acestora. 
  
 5.6. Reglează toate celelalte elemente finale cu mijloace adecvate în  
 concordanţă cu cerinţele procesului tehnologic. 
6. Reactivează dispozitivele de  6.1. Foloseşte echipamente şi tehnica adecvata pentru a face reglarile  
conversie a semnalului şi de control  finale de aliniere a dispozitivelor de control a transmiţătoarelor de  
final semnal şi a elementelor finale la specificatiile functionale. 
  
 6.2. Verifică funcţionarea buclei la parametrii de lucru. 
  
 6.3. Masoara valorile semnalului. Observa functionarea de control şi  
 întreprinde acţiunile adecvate. 
  
 6.4. Aplică corect procedurile de reactivare a dispozitivelor, inclusiv  
 calibrarea, reglarea, înregistrarea şi validarea performantelor sistemului în  
 conformitate cu specificaţiile cerute. 
  
 6.5. Reactivează sistemul conform procedurilor standard. 
  
 6.6. Completează rapoartele de serviciu conform procedurilor interne. 

 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca poate fi individuală sau în echipă. 
 prin elementele de conversia semnalului se înţelege mijloacele de măsurare care convertesc o mărime fizică în  
 alta. 
 în categoria convertoare de semnal intră: convertoare tensiune-curent, curent-presiune, presiune-curent,  
 extractoare de rădăcină pătratică, convertoare rezistenţă-curent, convertoare logice. 
 în categoria control final intră: înregistratoare, contoare electronice. 
 reparaţiile nu implică demontarea aparaturii, echipamentelor, dispozitivelor care au Marca Metrologica de Stat. 
 aparatura de măsură şi control este etalonată de Laboratorul de Metrologie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
 _  



 Lipirea / dezlipirea manuală 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Pregătirea pentru lipire 1.1 Întelege şi urmeaza întocmai instructiunile şi procedura de lucru. 
  
 1.2 Identifica materialele şi sculele conform prevederilor din procedura de 
  lucru. 
  
 1.3 Pregateşte materialele şi sculele conform prevederilor din procedura  
 de lucru. 
2. Lipirea cu ciocanul de lipit 2.1 Alege metoda de lipire în conformitate cu prevederile documentaţiei. 
  
  
 2.2 Poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu cerinţele  
 instrucţiunilor tehnologice. 
  
 2.3 Executa operatia de lipire respectând secventele operatiei şi maniera  
 de lucru stipulate în procedură, pentru obţinerea unor rezultate  
 corespunzătoare. 
  
 2.4 Îndeparteaza surplusul de material pentru evitarea puntilor şi  
 realizarea conexiunilor corespunzătoare instrucţiunilor de calitate. 
  
 2.5 Respecta instructiunile de protejare a componentelor contra şocului  
 termic la lipire şi le aplica în conformitate cu prevederile procedurii. 
  
 2.6 Aplica procedurile privind manipularea şi depozitarea componentelor 
3. Verificarea conexiunilor prin lipire 3.1 Inspectează conexiunile în conformitate cu prevederile instrucţiunii  
 tehnologice sau procedura de lucru. 
  
 3.2 Identifica corect deficientele conexiunilor şi cauzele lor. 
  
 3.3. Înregistreaza şi raporteaza în conformitate cu cerintele locului de  
 muncă rezultatele verificării. 
4. Dezlipirea 4.1 Alege corect metoda de dezlipire, sculele şi dispozitivele necesare în  
 conformitate cu procedura de lucru. 
  
 4.2 Execută dezlipirea într-o manieră corespunzătoare procedurii,  
 respectând secvenţele operaţiei. 
  
 4.3 Realizează operaţiile respectând N.T.S.M. specifice locului de muncă. 
  
  
 4.5. Componentele / suprafeţele dezlipite sunt curăţate de aliaj în  
5. Curăţarea post-lipire 5.1 Identifica metoda de lucru şi materialele indicate în documentatia  
 tehnologică. 
  
 5.2 Efectuează operaţia în conformitate cu procedura de lucru.  
 Rezultatele corespund cerinţelor de calitate impuse. 
  
 5.3. Respecta instructiunea de manipulare a componentelor şi placilor  
 sensibile la potenţialul electrostatic. 



 Gama de variabile 
  
 Nu este specificată. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 
  
 _  



 Reglarea buclei de automatizare 

Nu este specificată descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Determină caracteristicile buclei de  1.1. Examineaza înregistrarile parametrilor, specificatii inginereşti,  
automatizare informaţii tehnice pentru aflarea unor date relevante. 
  
 1.2. Consulta operatorii de sistem şi alt personal al întreprinderii pentru  
 obţinerea de date relevante . 
  
 1.3. Citeşte rapoartele de întretinere / service programat, şi notate datele  
 relevante obţinute. 
2. Înregistrează răspunsurile buclei de  2.1. Înregistrează răspunsurile buclei de control folosind înregistratoare  
automatizare de diagrame în modul bucla deschisa şi închisa. 
  
 2.2. Utilizeaza tehnici de diagnosticare şi de gasire a defectelor pe tot  
 timpul procedurii de testare. 
  
 2.3. Analizează rezultatele diagnosticării în comparaţie cu specificaţiile  
 tehnice. 
3. Reglează buclele de control 3.1. Efectueaza operatiile de reglare folosind tehnici proceduri şi  
 echipamente corecte şi potrivite, pe baza caracteristicilor buclei  
 principiilor de control şi metodelor de reglare. 
  
 3.2. Foloseşte echipament de testare şi înregistrare corect şi adecvat  
 pentru monitorizarea şi ajustarea componentelor buclei de automatizare  
 în timpul operaţiunilor de reglare. 
  
 3.3. Calculează răspunsul în trepte în reglarea buclei deschise pentru a  
 obţine caracteristicile specificate ale buclei. 
  
 3.4. Foloseşte metode de reglare ale buclei închise bazate pe încercari  
 sistematice şi sensibilitatea finala pentru a obtine caracteristicile  
 specificate ale buclei. 
  
 3.5. Foloseşte secvente corecte de reglare pe multicontrolere şi / sau  
 sisteme multielement pentru a obţine caracteristicile specificate. 
  
 3.6. Reglează buclele de automatizare la parametrii optimi folosind  
 tehnici, echipamente şi proceduri corecte şi adecvate. 
4. Completează rapoartele de serviciu 4.1. Completează rapoartele de serviciu conform procedurilor de operare  
 standard. 

 Gama de variabile 
  
 activitatea se desfăşoară în instalaţie, munca este individuală sau în echipă. 
 prin reglarea buclei de automatizare se înţelege aducerea ala parametrii optimi funcţionali parametrii aparatelor ce 
  compun bucla. 
 aparatura de măsură şi control se etalonează în cadrul laboratorului metrologic. 
 munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.S.M. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Nu este specificat. 


