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Jonctor
Descrierea ocupaţiei
Jonctorul se ocupă cu instalarea,jonctionarea,
verificarea si întretinerea cablurilor telefonice de toate tipurile inclusiv cablu cu fibră
optică,care pot fi instalate subteran sau aerian.

Jonctor
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi PSI
Efectuarea muncii în echipă
Utilizarea aparatelor de măsură şi control
Utilizarea sculelor şi instrumentelor

Materiale

Aprovizionarea cu materiale
Manipularea şi depozitarea materialelor specifice

Producţie

Diagnosticarea deranjamentelor în cablurile telefonice
Întreţinerea cablurilor
Pregătirea cablurilor
Realizarea jonctării

Aplicarea NPM şi PSI

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplicarea NPM

2. Aplicarea PSI

3. Raportarea pericolelor care apar la
locul de muncă

4. Aplică procedurilor de urgenţă şi de
evacuare

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Legislatia şi normele de protectia muncii sunt însuşite în conformitate
cu specificul locului de muncă.
1.2.Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect şi rapid
pentru conformitate cu regulamentul în vigoare.
1.3.Echipamentul de protectie este întretinut şi pastrat cu responsabilitate
în conformitate cu procedura specifică locului de muncă.
1.4.Însuşirea clara şi corecta a procedurilor de protectia muncii prin
participarea la instructajul periodic.
1.5.Masurile de prim ajutor sunt însuşite cu corectitudine prin instructaje,
în scopul acţionării cu competenţă în caz de accident.
2.1.Lucrul este efectuat în condiţii de securitate pentru conformitate cu
PSI.
2.2.Procedurile PSI sunt însuşite prin instructaje periodice şi prin aplicatii
practice.
2.3.Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu
3.1.Pericolele sunt identificate cu luciditate pe toata perioada desfaşurarii
activităţii pentru a fi raportate persoanei abilitate, conform procedurii
specifice locului de muncă.
3.2.Starea echipamentului de protectie şi de stingere a incendiilor este
verificata şi raportata persoanei abilitate, conform procedurii specifice
locului de muncă.
4.1.Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a
personalului din serviciile abilitate.
4.2.Masurile de urgenta şi de evacuare sunt aplicate cu corectitudine,
rapiditate şi cu luciditate respectând procedurile specifice locului de
muncă.

Gama de variabile
Se aplică la toate ocupaţiile din domeniul telecomunicaţiilor.
echipamentul de protecţie: specific locului de muncă.
echipament de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, târnăcoape, găleţi.
sistem de avertizare: sonore, luminoase.
Ghid pentru evaluare
COMPETENţELE VOR FI DEMONSTRATE îN ASOCIERE CU îNDEPLINIREA SARCINILOR.
EVALUAREA PRACTICă SE FACE îN CADRUL SIMULăRILOR PERIODICE.
CUNOşTINţELE SE REFERă LA:
NPM şI PSI îN VIGOARE;
NPM şI PSI SPECIFICE LOCULUI DE MUNCă;
ECHIPAMENTUL DE PROTECţIE şI MODUL DE îNTREţINERE;
CARACTERISTICI TOXICE, INFLAMABILE şI EXPLOZIBILE ALE MATERIALELOR UTILIZATE;
SISTEMELE DE SIGURANţă şI DE PROTECţIE ALE UTILAJELOR DESERVITE;
SISTEMELE DE AVERTIZARE, DE AMPLASARE A HIDRANţILOR şI A PUNCTELOR PSI.
LA EVALUARE SE VA URMăRI:
CORECTITUDINEA şI PROMPTITUDINEA CU CARE ACţIONEAZă îN CAZ DE ACCIDENT.
CAPACITATE DE DECIZIE şI DE REACţIE îN SITUAţII NEPREVăZUTE.
CORECTITUDINEA CU CARE RESPECTă NPM şI PSI.

Efectuarea muncii în echipă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea rolurilor specifice
muncii în echipă

2. Efectuarea muncii împreună cu
ceilalţi membrii ai echipei

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Rolurile sunt identificate în conformitate cu informaţiile despre
lucrare.
1.2.Atributiile sunt preluate în functie de indicatiile şefului direct.
1.3.Sugestiile sunt furnizate cu claritate şi cu promptitudine pentru a
2.1.Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea
desfaşurata.
2.2.Problemele sunt rezolvate printr–un proces agreat şi acceptat de toti
membrii echipei.
2.3.Munca în echipa este efectuata cu sprijinirea şi respectarea drepturilor
celorlalţi colegi.
2.4.Acordarea de asistenţă este cerută atunci când este cazul.

Gama de variabile
Membrii echipei.
Această unitate se poate aplica la celelalte ocupaţii din telecomunicaţii.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la
Utilizarea corectă a terminologiei.
Modul de adresare; exprimarea corectă a ideilor.
Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale.
Documentaţia lucrării şi normele de lucru.
La evaluare se va urmării
Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membrii ai echipei la realizarea sarcinilor.
Modul în care persoana evaluată îşi asumă răspunderea în cadrul echipei.

Utilizarea aparatelor de măsură şi control

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Alegerea AMC –urilor necesare

2. Verificarea stării de funcţionare a
AMC –urilor
3.Executarea măsurătorilor cu ajutorul
AMC –urilor

4.Întreţinerea stării de funcţionare a
AMC–urilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1 AMC–urile sunt alese în funcţie de tipul lucrării.
1.2 AMC–urile sunt alese în funcţie de tehnologia aplicată în cadrul
lucrării.
2.1 Starea de funcţionare este verificată vizual.
2.2 Starea de funcţionare este verificată prin teste specifice.
3.1 AMC–urile sunt folosite cu îndemânare.
3.2 Conectarea AMC–urilor în circuitul de măsurat respectă instrucţiunile
de utilizare.
3.3 Indicaţiile AMC–urilor sunt extrase corect.
4.1 Depozitarea AMC–urilor se face în condiţii de asigurare a stării
tehnice ulterioare.
4.2 Defecţiunile AMC–urilor sunt anunţate persoanelor abilitate.

Gama de variabile
Tipuri de activităţi: determinări mărimi electrice şi mecanice,depozitare aparate măsură şi control.
Tipuri de AMC–ur : punţi de măsură, reflectometre, buzere,megohmetre, aparate Hickey, Power–metru, aparat de
sudat fibră optică.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la :
–Metode de determinare a mărimilor electrice şi mecanice.
–Modul de conectare a aparatelor de măsură şi control.
–Manipularea şi depozitarea AMC–urilor.
La evaluare se va avea în vedere stabilirea corectă a necesarului de AMC–uri pentru un tip de lucrare
dat,cunoaşterea şi aplicarea metodelor de întreţinere şi verificare a AMC–urilor, executarea unor măsurători în
condiţiile respectării.

Utilizarea sculelor şi instrumentelor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Alegerea sculelor şi a instrumentelor
necesare

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Sculele sunt alese în funcţie de tipul de lucrare.
1.2 Sculele sunt alese în funcţie de tehnologia aplicată în cadrul unei
lucrări.
2. Verificarea stării tehnice a sculelor şi 2.1 Sculele sunt verificate vizual.Sculele sunt verificate prin teste
a instrumentelor
3.Utilizarea sculelor şi a instrumentelor 3.1 Sculele şi instrumentele sunt folosite cu îndemânare.
în cadrul unei lucrări
3.2 Sculele şi instrumentele sunt folosite corespunzator fiecarui tip de
activitate.
3.3 Utilizarea sculelor şi a instrumentelor se realizeaza cu respectarea
N.P.M .
4.Întreţinerea stării tehnice a sculelor
4.1 Sculele şi instrumentele sunt utilizate corect.
şi a instrumentelor
4.2 Depozitarea se face asigurând starea tehnica a sculelor şi
instrumentelor.
Gama de variabile
Tipuri de activităţi : secţionări de cabluri, dezizolări, izolări, jonctări, depozitare, transport.
Tipuri de scule şi instrumente : punţi de măsură, reflectometre, buzere, megohmetre, aparate Hickey
,Power–metre,aparate de sudat fibră optică, cleşti dezizolatori.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
-Modul de utilizare, depozitare şi întreţinere a sculelor şi instrumentelor.
La evaluare se va avea în vedere stabilirea corectă a necesarului de scule şi instrumente pentru un tip de lucrare
dat, cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor de întreţinere şi verificare a sculelor şi instrumentelor, utilizarea
sculelor şi instrumentelor în condiţiile respectării N.P.M.

Aprovizionarea cu materiale

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea necesarului de materiale
2. Verificarea materialelor necesare

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Necesarul de materiale este stabilit în funcţie de tipul lucrării.
1.2 Necesarul de materiale este stabilit în funcţie de tehnologia aplicată.
2.1 Materialele sunt verificate calitativ conform tipului de lucrare.
2.2 Materialele sunt verificate cantitativ conform tipului de lucrare.

Gama de variabile
Tipuri de activităţi : întreţinere,diagnosticare,reparaţie cabluri,camere de tragere şi joncţiuni.
Tipuri de materiale specifice : cabluri clasice şi fibră optică,substanţe şi materiale
izolatoare,diluanţi,conectori,module de jonctare.
Tipuri de materiale auxiliare : panouri de semnalizare,pompe de apă,scări,suporţi cablu,vopsea.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Norme de consum pe tip de activitate.
–Metode de verificare a materialelor utilizate.
–Metode şi mijloace de semnalizare a lucrărilor.
La evaluare se va urmări efectuarea corectă a unui necesar de materiale în funcţie de un tip de lucrare dat.

Manipularea şi depozitarea materialelor specifice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Transportul materialelor specifice

2. Depozitarea materialelor specifice

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Manipularea substanţelor inflamabile se realizează cu respectarea
P.S.I.
1.2 Substantele şi materialele toxice sunt manipulate respectând
instructiunile de folosire şi N.P.M.
1.3 Menţinerea caracteristicilor tehnice ale cablurilor se realizează pe
2.1 Cablurile sunt depozitate corespunzător menţinerii caracteristicilor
tehnice de fabricaţie.
2.2 Depozitarea materialelor toxice şi inflamabile se efectueaza în
conditii de prevenire a accidentelor de munca şi a poluarii mediului.

Gama de variabile
Tipuri de activităţi : transport,depozitare.
Tipuri de materiale specifice : diluanţi,materiale izolatoare,cabluri clasice şi fibră optică, materiale de protecţie,
conectori,module de jonctare.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Transportul şi depozitarea materialelor toxice şi inflamabile.
–Transportul şi depozitarea cablurilor şi a materialelor de izolaţie.
–Caracteristicile toxice şi inflamabile ale substanţelor şi materialelor utilizate.
La evaluare se va avea în vedere respectarea instrucţiunilor proprii fiecăriu material sau substanţă în privinţa
transportului şi depozitării şi realizarea celor două operaţiuni cu respectarea N.P.M.şi P.S.I.

Diagnosticarea deranjamentelor în cablurile telefonice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Depistarea deranjamentului

2. Localizarea deranjamentului

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Deranjamentul este depistat utilizând metode şi mijloace specificate
în instrucţiunile de lucru.
1.2 Operatiunile sunt executate corect şi în timp minim.
1.3 Pe parcursul activitatii sunt respectate N.P.M şi P.S.I .
2.1 Localizarea deranjamentului se realizeaza cu precizie şi în timp
minim.
2.2 Sculele şi instrumentele specifice sunt utilizate corect.

Gama de variabile
Tipuri de cabluri: urbane,interurbane,cablu fir metalic,cablu fibră optică.
Tipuri de deranjamente: întreruperi de circuite, secţionări ale izolaţiei cablului, pătrunderea de agenţi corozivi în
joncţiuni.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Metode şi mijloace de depistare şi localizare a deranjamentului.
–NTS şi PSI.
–Utilizarea aparatelor de măsură şi control.
La evaluare se va avea în vedere metoda de depistare şi localizare a deranjamentului aleasă,utilizarea
instrumentelor şi a AMC–urilor în cadrul metodei stabilite şi modul de respectare a NPM şi PSI pe durata

Întreţinerea cablurilor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verificarea parametrilor electrici ai
cablurilor
2. Verificarea stării mecanice a
cablurilor
3. Verificarea camerelor de tragere
4. Executarea remedierilor specifice

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Atenuarea în cablu este măsurată cu aparatele de măsură specifice.
1.2 Întreruperile în cablu sunt stabilite cu promtitudine.
1.3 Rezultatele măsurătorilor sunt corect interpretate.
2.1 Mantaua izolatoare a cablurilor este verificată vizual.
2.2 Starea repartitoarelor este verificată prin metode specifice.
3.1 Starea suporţilor cablurilor este verificată vizual.
3.2 Inscripţionarea cablurilor este verificată urmărind starea acestora.
4.1 Remedierile se execută în condiţii de siguranţă (NPM,PSI).
4.2 Remedierile se execută cu instrumente specifice tipului de activitate.

Gama de variabile
Tipuri de repartitoare : subrepartitoare de incintă,subrepartitoare stradale,repartitoare.
Tipuri de activităţi : reparaţii curente, reparaţii periodice, reparaţii capitale.
Remedieri specifice :
– refacerea izolaţiei cablurilor;
–refacerea inscripţiilor din camera de tragere;
–montarea suporţilor de susţinere a cablului;
–refacerea condiţiilor iniţiale din camera de tragere.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Norme de consum pentru fiecare tip de operaţie.
–Cerinţele de lucru pentru fiecare tip de activitate.
La evaluare se va avea în vedere modul de verificare a stării camerelor de tragere şi a cablurilor din
acestea,realizarea unor remedieri specifice şi respectarea NPM şi PSI.

Pregătirea cablurilor

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verificarea parametrilor electrici

2.Verificarea parametrilor mecanici
3. Alegerea cablului necesar
4. Dezizolarea cablului

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Verificarea parametrilor electrici este realizată utilizând aparatele de
masura şi control specifice.
1.2 Parametrii electrici obţinuţi prin măsurare sunt interpretaţi corect.
1.3 Continuitatea perechilor de fire este determinată prin metode
2.1 Starea mecanica a învelişului izolator este verificata vizual.
3.1 Cablul este ales în funcţie de parametrii caracteristici lucrării.
3.2 Cablul este ales la lungimea corespunzătoare.
4.1 Dezizolarea cablului se realizează cu instrumentele din dotare
conform procedurilor tehnice.
4.2 Diluanţii sunt utilizaţi în funcţie de materialul izolator.
4.3 Capetele cablurilor sunt pregătite pentru jonctare.

Gama de variabile
Tipuri de cabluri: urbane şi interurbane, cablu cu fire metalice, cablu cu fibre optice.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Utilizarea instrumentelor specifice dezizolării.
–Utilizarea substanţelor inflamabile sau toxice.
–Utilizarea aparatelor de măsură şi control.
–NTS, PSI.
La evaluare se va avea în vedere parcurgerea etapelor necesare pregătirii unui cablu pentru jonctare,utilizarea
sculelor şi instrumentelor specifice şi respectarea NPM şi PSI.

Realizarea jonctării

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Executarea conexiunilor

2. Refacerea izolaţiei

3. Verificarea calităţii jonctării

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Conexiunile sunt realizate respectând corespondenţa perechilor în
cablu.
1.2 Tehnologia de realizare a conexiunilor este adaptată tipului de cablu.
2.1 Materialele folosite corespund condiţiilor de mediu.
2.2 Izolatia jonctiunii asigura etanşeitatea acesteia.
2.3 Refacerea izolaţiei se realizează cu asigurarea rezistenţei mecanice a
joncţiunii.
3.1 Parametrii electrici sunt determinati prin metode şi cu mijloace
specifice.
3.2 Parametrii electrici determinaţi sunt interpretaţi corect.
3.3 Etanşeitatea izolatiei este verificata prin metode specifice.
3.4 Deficienţele jonctării sunt remediate cu promptitudine.

Gama de variabile
Tipuri de cablu: urban şi interurban, cablu fir metalic, cablu fibră optică.
Tipuri de materiale: conectori, module de jonctare.
Tipuri de izolatori: manşoane de plumb, răşini,tuburi PVC, benzi izolatoare, tuburi termocontractabile.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele se referă la:
–Utilizarea instrumentelor şi dispozitivelor de jonctare.
–Utilizarea substanţelor şi materialelor izolatoare.
–NTS şi PSI.
La evaluare se va avea în vedere modul de realizare al jonctării utilizând instrumentele şi mijloacele
specifice,corectitudinea verificării operaţiei de jonctare şi respectarea NPM şi PSI.

