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Descriere: glazurarea este procedeul de acoperire a suprafe/ei utile a produsului ceramic, cu
un strat de glazur(, în vederea îmbun(t(/irii propriet(/ilor fizice 9i mecanice ceea ce
înseamn( o cur(/are mai u9oar( a suprafe/ei utile, cre9terea impermeabilit(/ii 9i o rezisten/(
m(rit( la ac/iunea agen/ilor chimici.

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt(rii analizei ocupa/ionale pentru
aria ocupa/ional( glazurator grup( COR 8139
În COR nu exist( ocupa/ii din aria ocupa/ional( respectiv(.

Glazuratorul î9i desf(9oar( activitatea în domeniul industriei materialelor de construc/ii,
sectorul ceramic( de ob/inere a obiectelor sanitare. Acest operator glazureaz( produse
ceramice crude prin diverse procedee: manual sau automatizat.
Dezvoltarea industriei ceramice, solicit( o calificarea a for/ei de munc( care s( realizeze
produse de clas( superiar(, utilizând tehnologii moderne, performante.
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Lista unit(/ilor de competen/(
Unit(/i de competen/( cheie
2

Titlul unit(/ii 1: Comunicare în limba oficial(

1

Titlul unit(/ii 2: Comunicare în limbi str(ine

1

Titlul unit(/ii 3: Competen/e de baz( în matematic(, 9tiin/( 9i
tehnologie
Titlul unit(/ii 4: Competen/e informatice

1

Titlul unit(/ii 5: Competen/a de a înv(/a

2

Titlul unit(/ii 6: Competen/e sociale 9i civice

2

Titlul unit(/ii 7: Competen/e antreprenoriale

1

Titlul unit(/ii 8: Competen/e de exprimare cultural(

1

Unit(/i de competen/( generale
Titlul unit(/ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
securitatea 9i s(n(tatea în munc(
Titlul unit(/ii 2: Aplicarea normelor de protec/ie a mediului.
Titlul unit(/ii 3: Asigurarea calit(/ii lucr(rilor executate.
Titlul unit(/ii 4: Organizarea locului de munc(.
Titlul unit(/ii 5: Intre/inerea echipamentelor de lucru.

2
2
2
2
2

Unit(/i de competen/( specifice
Titlul unit(/ii 1: Preg(tirea produsului crud pentru glazurare.
Titlul unit(/ii 2: Glazurarea manual( a produselor ceramice.
Titlul unit(/ii 3: Finisarea produselor glazurate.

3
3
3

Titlul unit(/ii 4: Glazurarea produselor ceramice prin procedee
automatizate.

3

Titlul unit(/ii 5: Manipularea produselor ceramice crude.

3

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica . Standard Ocupa ional Glazurator, SO_MIC_6, Pagina 1
din 30

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

1.APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA
SECURITATEA I S N TATEA IN MUNC
(Unitate general()
Elemente de
competen/(

1. Identific$ riscurile
în munc$.

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
2

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Riscurile în munc$ sunt
identificate în func ie de
particularit$ ile locului de
munc$.
1.2. Riscurile în munc$ sunt
identificate conform
prevederilor legale.

Identificarea riscurilor în munc$, se
face cu promptitudine,
responsabilitate )i operativitate.

1.3. Riscurile în munc$ sunt
identificate conform cu
prevederile produc$torului.
2. Aplic$ prevederile
legale referitoare la
s$n$tatea )i
securitatea în munc$

2.1. Prevederile legale
referitoare la s$n$tatea )i
securitatea în munc$ sunt
aplicate în func ie de
particularit$ ile locului de
munc$.
2.2. Prevederile legale
referitoare la s$n$tatea )i
securitatea în munc$ sunt
aplicate conform reglement$rilor
în vigoare.

Aplicarea prevederilor legale
referitoare la s$n$tatea )i securitatea
în munc$, se face cu responsabilitate,
corectitudine, grij$ )i operativitate.

2.3. Prevederile legale
referitoare la s$n$tatea )i
securitatea în munc$ sunt
aplicate conform procedurilor
interne.
3. Intervine în caz de
urgen $

3.1 În caz de urgen $ se
intervine conform
reglement$rilor în vigoare.

Interven ia în caz de urgen $ se face
cu promptitudine, operativitate )i
responsabilitate.

3.2 În caz de urgen $ se
intervine conform procedurilor
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specifice în domeniul situa iilor
de urgen $.

Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, în spa ii de lucru închise, în locuri special amenajate, la cabina de glazurare.
În situa ii de urgen : este direct subordonat )efului de forma ie, responsabilului SSM )i are
atribu ii specifice de interven ie.
Obliga iile glazuratorulu privind respectarea normelor SSM specificei: s$ poarte echipamentul
de lucru )i protec ie, s$ participe )i s$-)i în)u)easc$ instructajele periodice.
Gama de variabile:
NSSM se refer la: norme generale )i norme specifice locului de munc$.
Tipuri de accidente posibile: traumatisme mecanice (loviri, r$niri, fracturi), probleme
respiratorii, intoxica ii cu substan e chimice.
M suri de prim ajutor: corespunz$toare tipului de accident.
Echipamente de protec ie: maieu, tricou, pantalon, sabo i cu baret$, masc$ praf, casc$ antifonic$,
m$nu)i.
Particularit ile locului de munc : configura ie, desf$)urare pe orizontal$, mod de organizare al
spa iilor.
Mijloace semnalizare: semnale luminoase )i/ sau acustice, panou de avertizare, etichete,
atentionare verbal$ asupra unor evenimente.
Factorii de risc: referitor la locul de munc$ (spa ii închise, luminozitate, ventila ie, umiditate,
temperatur$, zgomote,).
: referitor la sarcina de munc$(tipul activit$ ii de executat )i efortul fizic
individual).
Riscuri: pericol de lovire, alunecare, c$dere de materiale )i obiecte de la în$l ime.
Situa ii de urgen : accidente, cutremure, incendii.
Modalit i de interven ie: îndep$rtarea accidenta ilor din zona periculoas$, degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta ilor prin)i sub d$râm$turi, anun area operativ$ a persoanelor abilitate.
Servicii abilitate: ambulan $, pompieri, protec ie civil$.
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Personal abilitat: inginer, )ef forma ie, responsabil SSM.
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru.
Cuno9tin/e:
-norme SSM ;
-proceduri de lucru specifice locului de munc$ ;
-norme PSI specifice locului de munc$;
-planul de evacuare în caz de incendiu;
-utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;
-proceduri de evacuare în caz de urgen $;
-proceduri de interven ie în caz de accident;
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2.APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IE A MEDIULUI
(Unitate general()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
2

Elemente de
competen/(

1.Identific$ riscurile
de mediu

2. Ac ioneaz$ pentru
diminuarea riscurilor
de mediu

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

Identificarea riscurilor de mediu se
1.1. Riscurile de mediu sunt
face cu promptitudine,
identificate conform legisla iei
în vigoare )i procedurilor interne responsabilitate )i aten ie.
specifice
1.2. Riscurile de mediu sunt
identificate prin instructaje
periodice
2.1.Diminuarea riscurilor de
mediu se face conform
legisla iei în vigoare )i
procedurilor interne specifice

Ac iunea de diminuare a riscurilor de
mediu se realizeaz$ cu resposabilitate
)i operativitate.

2.2. Diminuarea riscurilor de
mediu se face prin evitarea
impactului nociv asupra
mediului înconjur$tor zonei de
lucru
3. Contribuie la

diminuarea
consumului de
resurse naturale

3.1. Diminuarea consumului de
resurse naturale se face conform
legisla iei în vigoare.
3.2.Diminuarea consumului de
resurse naturale se face conform
procedurilor interne

Contribu ia la diminuarea consumului
de resurse naturale se face cu
responsabilitate, operativitate, grij$ )i
aten ie.

Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, în spa ii de lucru închise, în locuri special amenajate, la cabina de glazurare
prev$zut$ cu sistem de ventila ie.
În situa iile de risc de mediu: ac ioneaz$ conform dispozi iilor )efului de forma ie )i
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responsabilului de protec ia mediului.
Este obligat s$ respecte procedurile interne de protec ia mediului )i s$ participe la instructajele
periodice.
Gama de variabile:
Factorii de mediu: ap$, aer, sol.
Riscuri: poluarea apei, solului, aerului.
Factorii de risc asupra mediului: chimici (substan e toxice), mecanici (vibra ii, zgomote),
expunere la pulberi în suspensie în aer/ap$.
De euri rezultate: ambalaje, reziduri tehnologice.
Instructaje periodice: s$ptamânale, lunare sau la intervale stabilite.
Persoane abilitate: inginer, )ef forma ie, responsabil mediu.
Cuno9tin/e:
-legisla ia in vigoare privind protec ia mediul;
-norme interne de protec ia mediului;
-cunoa)terea de)eurilor care afecteaza mediul, specifice locului de munc$;
-regulament de ordine interioar$;
-proceduri interne de protec ia mediului specifice locului de munc$;
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3. ASIGURAREA CALIT

II LUCR RILOR EXECUTATE

(Unitate general()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
2

Elemente de
competen/(

1.Identific$ cerin ele
de calitate specifice

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform fi)elor tehnologice )i a
tehnologiei de control.

Identificarea cerin elor de calitate
specifice se face cu responsabilitate si
operativitate.

1.2. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform normelor privind
abaterile )i toleran ele
admisibile la luc$rile de efectuat
asupra produsului.
1.3. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform instructajelor periodice
cu privire la calitatea opera iilor.

2. Respect$
procedurile tehnice
de asigurare a
calit$ ii

2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calit$ ii sunt
respectate conform SMC sau
normelor interne de calitate.

Respectarea procedurilor tehnice de
asigurare a calit$ ii se face cu
responsabilitate, seriozitate )i aten ie.

3.Verific$ calitatea
opera iilor executate

3.1. Calitatea opera iilor
executate sunt verificate
conform procedurilor SMC sau
normelor interne de calitate.

Verificarea calit$ ii opera iilor
executate se face cu responsabilitate,
seriozitate )i aten ie.

3.2. Calitatea opera iilor
executate sunt verificate pe faze
de lucru în condi ii de calitate
impuse.
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4.Sesizeaz$
neconformit$ ile

4.1. Neconformit$ ile sunt
sesizate conform procedurilor
SMC sau normelor interne.

Sesizarea neconformit$ ilor se face cu
promptitudine )i operativitate.

5.Remediaz$
neconformit$ ile

5.1. Neconformit$ ile sunt
remediate conform ac iunilor
corective prev$zute în
procedurile SMC sau normelor
interne de calitate.

Remedierea neconformit$ ilor se face
cu promptitudine )i operativitate.

Contexte:
Locul de desf urare al activit ii: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, în spa ii de lucru închise, în locuri special amenajate, la cabina de glazurare.
Este subordonat )efului de forma ie )i are responsabilit$ i specifice în domeniul asigur$rii
calit$ ii, conform planurilor de verificare a calit$ ii opera iilor )i altor dispozi ii ale
departamentului de calitate.
Glazuratorul trebuie s$ participe )i s$-)i însu)easc$ instructajul de prevenire al defectelor în
procesul de glazurare prin ac iuni corective )i preventive.
Gama de variabile:
Manualul calit$ ii aferent implementat sau norme interne de calitate.
Planuri de verificare a calit$ ii opera iilor executate din care s$ rezulte încadrarea în cerin ele
specifice de calitate.
Documente care se întocmesc in urma verific rilor: rapoarte de neconformitate, controlul
produsului neconform, ac iuni preventive )i corective.
Metode de verificare: vizual.
Cauze care genereaz defecte: nerespectarea tehnologiei, eroare uman$.
Ac iuni corective: instructaj al personalului care execut$ opera ii în procesul de glazurare, exact
pe defectul analizat sau ac iuni preventive care presupune un instructaj de prevenire al defectelor.
Neconformit ile produsului glazurat: glazur$ insuficient$, glazur$ în exces, glazurat peste un
defect din faza anterioar$ opera iei de glazurare.
Personal abilitat:)ef forma ie, )ef sec ie, )ef calitate.
Cuno9tin/e:
-proceduri din SMC specifice locului de munc$;
-norme interne de asigurarea calit$ ii;
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-ac iuni preventive )i corective specifice locului de munc$;
-metoda de lucru,proceduri de lucru;
-metode de remediere;
-tipuri de instrumente)i materiale pentru remediere;
-tehnologia de control;
-fi)e tehnologice;
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4.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC
(Unitate general()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
2

Elemente de
competen/(

1.Identific$ opera iile
de efectuat

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Opera iile locului de munc$
sunt identificate conform
opera iei de executat.

Identificarea opera iilor locului de
munc$ se face cu grij$, aten ie )i
responsabilitate.

1.2. Opera iile locului de munc$
sunt identificate conform
specifica iilor din fi)a
tehnologic$.
1.3. Opera iile locului de munc$
sunt identificate conform
graficului de lucru.

2. Identific$
mijloacele de munc$

2.1. Mijloacele de munc$
necesare sunt identificate pe
baza fi)elor tehnologice.

Identificarea mijloacelor de munc$
necesare se face cu meticulozitate )i
operativitate.

2.2. Mijloacele de munc$
necesare sunt identificate în
func ie de opera ia ce urmeaz$ a
fi executat$.
2.3 Mijloacele de munc$
necesare sunt identificate în
func ie de toate activit$ ile
planificate pentru ziua de lucru.
3. Aprovizioneaz$
locul de munc$ cu
mijloacele necesare

3.1. Mijloacele de munc$
necesare sunt aprovizionate
conform fi)ei tehnologice.

Aprovizionarea cu mijloace de munc$
necesare se face cu aten ie,
responsabilitate )i operativitate.

3.2. Mijloacele de munc$
necesare sunt aprovizionate în
func ie de stocurile existente.
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3.3. Materialele )i
semifabricatele sunt
aprovizionate conform fi)ei
tehnologice.
4. Cur$ $ aria de
lucru

4.1. Aria de lucru este cur$ at$
prin recuperarea materialelor
refolosibile conform normelor
de mediu.

Cur$ area ariei de lucru se face cu
responsabilitate )i operativitate.

4.2. Aria de lucru este cur$ at$
prin depozitarea de)eurilor
ordonat în locuri special
amenajate.
4.3. Aria de lucru este cur$ at$
în condi ii de igien$ )i siguran $,
conform normelor de mediu )i
SSM specifice.
Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale,în spa ii de lucru închise, la cabina de glazurare pev$zut$ cu surse de aer,ap$,energie,
mijloace de munc$ specifice, cu spa ii de lucru, de depozitare, loc de depozitare de)euri.
Glazuratorul este obligat s respecte: graficul de lucru, fi)a tehnologic$, normele de mediu )i
norme SSM specifice, fiind subordonat )efului de forma ie )i particip$ la instruirile pe linie
profesional$ periodic.
Gama de variabile:
Aspecte relevante: spa iu de lucru, spa iu de depozitare, loc de depozitare de)euri, surse de aer,
ap$, energie.
Aria de lucru: zona în care î)i desf$)oar$ activitatea glazuratorul, care înclude )i utilajele
aferente(cabin$ de glazurare, ustensilele de lucru, masa de lucru, pardoseala adiacent$ cabinei de
glazurare, aleea de transport)
Echipamente de lucru: instala ii de glazurare prev$zute cu perdea de ap$, ventila ie, pistoale de
glazurare, agitatoare de depozitare sub presiune.
Tipul lucr rilor: identificarea mijloacelor de munc$ (supor i de sprijin produs crud, pâlnie
alimentare, suport cu suprafa $ flexibil$ pentru )tergere surplus glazur$ talp$), inventariere
stocuri materiale existente, aprovizionare cu materiale )i semifabricate (glazur$, ap$, solu ie
pentru aplicare decor, etichete decor, piese crude retu)ate pentru glazurare).
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Metode de cur enie: degajarea materialelor nefolosite, a de)eurilor rezultate, apelor uzate,
sp$larea suprafe elor.
Materiale folosite la cur enie: raclete, m$turi, galeat$ cu mop, burete, tomberon pentru
colectare de)euri.
Personal abilitat: )ef forma ie, )ef sec ie.
Cuno9tin/e:
-fi)a postului;
-procesul tehnologic:proceduri )i instruc iuni de lucru specifice;
-metoda de lucru;
-modul de separare al de)eurilor;
-modul de organizare al locului de munc$;
-materiale )i echipamente folosite;
-modul de aprovizionare al materialelor )i semifabricatelor;
-modul de manipulare,transportul )i depozitarea materialelor )i semifabricatelor;
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5.ÎNTRE INEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU
(Unitate general()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
2

Elemente de
competen/(

1.Verific$ starea
utilajelor )i
subansamblelor

2.Aplic$ procedurile
de între inere ale
utilajelor )i
subansamblelor

3.Informeaz$ asupra
utilajelor )i
subansamblelor cu
deficien e în
func ionare

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Utilajele )i subansamblele
sunt verificate conform fi)ei
tehnologice.

Verificarea utilajelor )i
subansamblelor se face cu aten ie,
profesionalism )i responsabilitate.

1.2. Utilajele )i subansamblele
sunt verificate din punct de
vedere al st$rii de func ionare.
2.1. Procedurile de între inere
ale utilajelor )i subansamblelor
se aplic$ în conformitate cu
indica iile produc$torului.

Aplicarea procedurile de între inere
ale utilajelor )i subansamblelor se
face cu responsabilitate, acurate e )i
grij$ pentru calitatea echipamentului.

2.2. Procedurile de între inere
ale utilajelor )i subansamblelor
se aplic$ în condi ii de siguran $,
în locuri special amenajate,
conform normelor interne de
între inere.
3.1 Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu indica iile producatorului.
3.2. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu reglement$rile interne de la
locul de munc$.

Informarea asupra utilajelor )i
subansamblelor cu deficien e în
func ionare se face cu
responsabilitate, corectitudine
profesional$ )i aten ie.

Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, în spa ii închise, în locuri special amenajate opera iilor de între inere.
Glazuratorul verific$ utilajele )i subansamblurile din punct de vedere al uzurii )i al
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func ionalita ii )i este subordonat )efului de forma ie.
În situa ii specifice are responsabilitatea de informare a personalul abilitat.
Gama de variabile:
Tipuri de verific ri: de func ionalitate, de uzur$.
Tipuri de utilaje i subansamble: instala ie de glazurare automatizat$, cabine de glazurare
manual$, agitatoare sub presiune, pistoale de glazurare )i p$r i componente, pompe, sisteme de
ventila ie.
Categorii de proceduri de între inere: între inere zilnic$, periodic$, în situa ii deosebite.
Materiale i scule pentru între inere: lavete, perii, vaselin$, uleiuri, chei fixe, )urubelni e.
Membrii echipei de între inere: mecanic între inere, electrician între inere, maistru între inere.
Mijloace de informare: oral, scris, proceduri interne.
Momentul de verificare a st rii utilajelor i subansamblelor: la intrarea în schimb, la schimbarea sortimenta iei, la finalul schimbului.
Persoane abilitate: )ef forma ie, )ef mentenan $.
Cuno9tin/e:
-instruc iuni de utilizare în condi ii de siguran $ a echipamentelor;
-proceduri de între inere;
-no iuni de mecanic$;
-reglement$ri interne de la locul de munc$;
-tehnologia de glazurare;
-fi)$ tehnologic$;
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1.PREG TIREA PRODUSULUI CRUD PENTRU GLAZURARE
(unitate specific()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
3

Elemente de
competen/(

1.Verific$ produsul
preluat

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Produsul este verificat
conform instruc iunile de lucru
pentru fiecare grup$ de produs.

Verificarea produsul preluat se face
vizual, cu aten ie )i exigen $
profesional$.

1.2. Produsul este verificat
conform standardelor
func ionale )i caietelor de
sarcini.
1.3. Produsul este verificat
adecvat la calitatea )i
caracteristicile suprafe elor ce
urmeaz$ a fi glazurate.

2.Identific$
eventualele defecte

2.1. Eventualele defecte sunt
identificate conform
instruc iunilor de lucru.

Identificarea eventualelor defecte se
face vizual, cu aten ie )i exigen $
profesional$.

2.2. Eventualele defecte sunt
identificate conform metodei de
lucru.
2.3. Eventualele defecte sunt
identificate adecvat la calitatea
)i caracteristicile suprafe elor ce
urmeaz$ a fi glazurate.
3.Remediaz$
eventualele defecte

3.1. Eventualele defecte sunt
remediate conform
instruc iunilor de lucru,
p$strându-se integritatea
produsului.

Remedierea eventualelor defecte se
face cu seriozitate, profesionalism )i
exigen $ profesional$.

3.2. Eventualele defecte sunt
remediate în timp util,
asigurându-se productivitatea )i
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calitatea produsului.
3.3. Eventualele defecte sunt
remediate în locuri special
amenajate.
4.Înl$tur$ produsele
neconforme

3.1. Produsele neconforme sunt
înl$turate conform
instruc iunilor de lucru.
3.2. Produsele neconforme sunt
înl$turate conform procedurilor
de calitate.

Înl$turarea produselor neconforme se
face cu responsabilitate,
profesionalism )i exigen $
profesional$.

3.3. Produsele neconforme sunt
înl$turate în locuri special
amenajate,cu respectarea
normelor SSM )i mediu.
Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, cu locuri special amenajate( cabin$ de glazurare amenajat$ pentru opera ia de
recep ionare )i glazurare produs crud), în spa ii de lucru închise.
Procedeul de lucru este manual, indiferent de modalitatea de glazurare manual$ sau automatizat.
Rela ii de subordonare: este subordonat )efului de forma ie, )efului de sec ie, cu responsabilit$ i
specifice prev$zute în metoda de lucru.
Glazuratorul trebuie s$ fie capabil s$ recep ioneze )i s$ remedieze produsul crud prin respectarea
metodei de lucru, a cerin elor de calitate, în condi ii de igien$ )i siguran $.
Gama de variabile:
Echipamente, dispozitive, scule: iglin, burete, galeat$, strung rotativ, cu it, sit$ abraziv$,
despr$fuitor cu aer comprimat, filtru praf.
Tipuri de defecte ce pot fi remediate: retu) necorespunz$tor, ciobitur$, r$ritur$, luft, impurit$ i.
Tipuri de defecte ce nu pot fi remediate: fisuri, lufturi mari, orificii de montaj neperforate,
suprafe e deformate.
Tipuri de grupe produs: lavoare, vase closet, rezervoare, urinare, piedestale.
Procedee de remediere: eliminare defect, finisare cu sita, despr$fuire, finisarea suprafe ei cu
buretele umed.
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Materiale specifice pentru remediere: sit$ abraziv$, burete, cu it, g$leat$ ap$.
Produsele neconforme sunt denumite rebut )i se elimin$ prin aruncarea acestora în locuri special
amenajate nu înainte de a fi eviden iate pe un formular tipizat.
Cuno9tin/e:
-metoda de lucru;
-flux tehnologic;
-caracteristicile echipamentelor de lucru )i ale materialelor;
-cerin e de calitate )i mediu;
-norme SSM specifice;
-tipologia defectelor;
-cerin e de calitate specifice fiec$rui grup de produse;
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2.GLAZURAREA MANUAL A PRODUSELOR CERAMICE
(unitate specific()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
3

Elemente de
competen/(

1.Regleaz$ jetul )i
cantitatea de glazur$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Jetul )i cantitatea de glazur$
se regleaz$ conform
documenta iei tehnologice.

Reglarea jetului )i cantit$ ii de
glazur$ se face cu precizie,
rigurozitate )i profesionalism.

1.2. Jetul )i cantitatea de glazur$
se regleaz$ în func ie de
caracteristicile glazurii.
1.3. Jetul )i cantitatea de glazur$
se regleaz$ pâna la obtinerea
unui strat uniform, care s$
elimine defecte de suprafa $.

2.Aplic$ straturile de
glazur$

2.1. Straturile de glazur$ se
aplic$ succesiv, la interiorexterior, inând cont de
parametrii glazurii, conform
instruc iunilor de lucru.

Aplicarea straturilor de glazur$ se
face cu precizie, responsabilitate )i
profesionalism.

2.2. Straturile de glazur$ se
aplic$ perpendicular pe
suprafa a produsului, respectând
num$rul de straturi conform
fi)ei tehnologice.
3.Verific$ aspectul
glazurii

3.1. Aspectul glazurii este
verificat conform prescrip iilor
de calitate.

Verificarea aspectului glazurii se face
cu rigurozitate, operativitate )i
exigen $ profesional$.

3.2. Aspectul glazurii respect$
specifica iile din fi)a
tehnologic$.
3.3. Grosimea stratului este
verificat$ prin respectarea
caracteristicilor; grad de alb,
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luminozitate, coordonate de
culoare.
4.Cur$ $ suprafa a de
a)ezare

4.1. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ conform metodei de
lucru.

Cur$ area suprafa ei de a)ezare se
face precizie )i exigen $ profesional$.

4.2. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ inând cont de
propriet$ ile glazurii;
4.3. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ conform standardului
de calitate;
Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de produc ie în
hale industriale, în spa iu de lucru închis, cabin$ de glazurare amenajat$ specific opera iei de
glazurare produse ceramice crude, prev$zut$ cu sistem de ventila ie )i absorb ie suspensii glazur$
prin recircularea apei, cu surse de aer comprimat )i iluminat artificial.
Este subordonat )efului de forma ie, are atribu ii specifice prev$zute în metoda de lucru.
Glazuratorul utilizeaz$ procedeul manual de glazurare produse ceramice crude, în condi ii de
siguran $, respectând metoda de lucru )i cerin ele de calitate )i mediu.
Gama de variabile:
Procedee de aplicare: manual$, automatizat$, prin imersie.
Tipuri de echipamente folosite: pistoale de glazurare, agitatoare sub presiune, duze cu diametre
diferite, cabin$ de glazurare prev$zut$ cu perdea de ap$ pentru absorb ie suspensii glazur$ )i
ventilator, cuve, decantoare.
Alte materiale i ehipamente folosite: strung rotativ pentru a)ezare produs în timpul glazur$rii,
despr$fuitor cu aer comprimat pentru despr$fuire produs înainte de glazurare, suport de sprijin
produs crud, mas$ special$ pentru a)ezare produs glazurat.
Defecte ale stratului de glazur : în epaturi fine pe suprafa a glazurii, pete glazur$, scurgeri,
glazurare peste defecte din faza tehnologic$ anterioar$.
Metodele de remediere se pot aplica atunci când defectele apar la primul strat de glazur : se
)terge glazura aplicat$ cu buretele umed, se remediaz$ defectul observat, se pulverizeaz$ glazura
doar pe zona reparat$, se a)teapt$ uscarea statului aplicat, apoi se continu$ glazurarea produsului.
Personal abilitat: )ef forma ie, )ef sec ie.
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Tipuri de glazuri: albe, colorate.
Materiale pentru cur are suprafe ei de a ezare: burete, galeat$ ap$.
Spa ii de lucru închise.
Surse utilizate: aer comprimat, ap$, energie( iluminat artificial).
Cuno9tin/e:
-metoda de lucru;
-flux tehnologic;
-caracteristicile echipamentelor de lucru )i ale materialelor;
-propriet$ ile fizice ale glazurii;
-cunoa)terea sortimenta iei;
-tipuri de glazuri;
-tipuri de echipamente specifice;
- cerin e de calitate )i mediu;
-modalit$ i de glazurare func ie de grupe produs;
-modalit$ i de remediere;
-cunoa)terea necesit$ ilor înlocuirii subansamblurilor;
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3.FINISAREA PRODUSULUI GLAZURAT
(unitate specific()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
3

Elemente de
competen/(

1.Aplic$ decorul

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Decorul se aplic$ conform
metodei de lucru.

Aplicarea decorului pe suprafa a
produsului glazurat se face cu
precizie )i operativitate.

1.2. Decorul se aplic$
respectând instruc iunile de
lucru.
1.3. Decorul se aplic$
respectând norme de igien$.

2.Inscrip ioneaz$
produsul glazurat

2.1. Produsul glazurat este
inscrip ionat conform metodei
de lucru.

Inscrip ionarea produsului glazurat se
face cu responsabilitate )i
corectitudine.

2.2. Produsul glazurat este
inscrip ionat conform
instruc iunilor de lucru.
3.Completeaz$ bonul
de produc ie

3.1. Bonul de produc ie este
completat conform metodei de
lucru.

Completarea bonului de produc ie se
face cu responsabilitate )i
corectitudine.

3.2. Bonul de produc ie este
completat conform
instruc iunilor de lucru.
Contexte:
Locul de de f urare al activit ilor: fabrici de ceramic$, dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, în spa ii de lucru închise, în cabin$ de glazurare amenajat$ specific opera iei de
glazurare produse ceramice crude )i aplicare decor.
Rela ii de subordonare: subordonat )efului de forma ie )i )efului de sec ie.
Glazuratorul trebuie s$ finiseze produsele glazurate prin procedeu manual, respectând metoda )i
instruc iunile de lucru, în condi ii de igien$ asfel încât acestea s$ se încadreze în cerin ele de
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calitate )i mediu.
Gama de variabile:
Tipuri de materiale folosite pentru decorare: pahar plastic, pensul$, solu ie de aplicare, etichete
decor.
Tipuri de materiale folosite pentru inscrip ionare: )tampil$ cauciuc cu semn identificare
glazurator, glazura special$ pentru aplicare inscrip ie.
Tipuri de materiale folosite pentru completare bon produc ie: formular tipizat, creion.
Bon produc ie: formular tipizat in care operatorul completeaz$ produc ia realizat$ pe sortimente
)i cantitate, rebutul )i cauzele rebut$rii.
Spa ii de lucru închise.
Personal abilitat: )ef forma ie, )ef sec ie.
Cuno9tin/e:
-metoda de lucru;
-flux tehnologic;
-caracteristicile echipamentelor de lucru )i ale materialelor;
-cunoa)terea sortimenta iei;
-tipuri de echipamente specifice;
- cerin e de calitate )i mediu;
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4.GLAZURAREA PRODUSELOR CERAMICE PRIN PROCEDEE
AUTOMATIZATE
(unitate specific()
Elemente de
competen/(

1.Porne)te instala ia

2.Fixeaz$ parametrii
de lucru

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
3

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Instala ia se porne)te
conform instruc iunilor de lucru.

Pornirea instala iei se face cu
responsabilitate, profesionalism )i
operativitate.

1.2. Instala ia se porne)te
conform normelor SSM
specifice.

2.1. Parametrii de lucru sunt
fixa i conform instruc iunilor de
lucru.

Fixarea parametrilor de lucru se face
cu responsabilitate, profesionalism )i
spirit de observa ie.

2.2. Parametrii de lucru sunt
fixa i conform fi)ei tehnologice
)i anexei pentru fiecare produs
în parte.

3.Verific$
func ionalitatea
instala iei

3.1. Func ionalitatea instala iei
se verific$ conform fi)ei
tehnologice.

Verificarea func ionalit$ ii instala iei
se face cu responsabilitate,
profesionalism )i spirit de observa ie.

3.2. Func ionalitatea instala iei
se verific$ vizual conform
metodei de lucru.
3.3. Func ionalitatea instala iei
se verific$ vizual prin urm$rirea
valorilor realizate fa $ de cele
programate în celula de dozare.
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4.Identific$
eventualele
disfunc ionalit$ i

4.1. Eventualele
disfunc ionalit$ i sunt
identificate conform metodei de
lucru.

Identificarea eventualelor
disfunc ionalit$ i se face cu
rigurozitate, spirit de observa ie )i
operativitate.

4.2. Eventualele
disfunc ionalit$ i sunt
identificate conform normelor
interne de calitate.

5.Remediaz$
eventualele
disfunc ionalit$ i

5.1. Eventualele
disfunc ionalit$ i sunt remediate
conform metodei de lucru.
5.2. Eventualele
disfunc ionalit$ i sunt remediate
conform normelor interne de
calitate.

6.Cur$ a suprafa a de
a)ezare

6.1. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ conform metodei de
lucru.

Remedierea eventualelor
disfunc ionalit$ i se face cu
rigurozitate, spirit de observa ie )i
operativitate.

Cur$ area suprafe ei de a)ezare a
produsului glazurat se face cu
precizie )i operativitate.

6.2. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ inând cont de
propriet$ ile glazurii;
6.3. Suprafa a de a)ezare este
cur$ at$ conform standardului
de calitate;
Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de fabrica ie în hale
industriale, cu locuri special amenajate, în spa ii de lucru închise, utilaje de glazurare
automatizat, pentru glazurarea produselor crude ceramice, prev$zut cu surse de ap$, aer , energie,
sistem de ventila ie )i garduri de protec ie pentru interzicerea accesului în zona de lucru.
Rela ii de subordonare:subordonat )efului de forma ie, )efului de sec ie )i are atribu ii specifice
prev$zute în metoda de lucru.
Glazuratorul trebuie s$ realizeze opera ia de glazurare automatizat$ în condi ii de siguran $, asfel
încât produsele ob inute s$ respecte cerin ele de calitate )i productivitate.
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Gama de variabile:
Tipuri de echipamente folosite: instala ie de glazurare automatizat$ (robot), pistoale de glazurare,
duze, conuri, cabin$ aspira ie, cabin$ de spalare, platan rotativ sus inere produs în timpul
glazur$rii, perdea de ap$, pompa recirculare ap$, carusel, panou comand$, celul$ automatizat$ de
dozare.
Parametrii de lucru include: cod program glazurare specific fiec$rui sortiment, presiunea de aer,
cantitatea de glazur$ programat$.
Func ionalitatea instala iei presupune: urm$rirea modului de pulverizare al glazurii pe pies$,
func ionalitatea ambelor pistoale de glazurare, urm$rirea cantit$ ilor de glazur$ realizate fa $ de
cele programate fiec$rui sortiment.
Tipuri de disfunc ionalit i: pistoale înfundate, subansamblu uzat, cre)terea sau sc$derea
presiunii sau cantit$ ii de glazur$, etc.
Modalit i de remediere disfunc ionalit i: cur$ area sau înlocuirea subansamblului uzat (con,
ax, duz$), refacerea debitelor ambelor pistoale de glazurare.
Tipuri de materiale utilizate: cilindri plastic grada i, supor i sprijin produse in timpul glazur$rii,
g$leat$, burete, ap$, solutie pentru aplicare decor, etichete decor, pahar plastic, pensul$.
Spa ii de lucru închise.
Bon de produc ie: formular tipizat in care operatorul completeaz$ produc ia realizat$ pe
sortimente )i cantitate, rebutul )i cauzele rebut$rii.
Personal abilitat: )ef forma ie, )ef sec ie.
Cuno9tin/e:
-metoda de lucru;
-flux tehnologic;
-caracteristicile echipamentelor de lucru )i ale materialelor;
-propriet$ ile fizice ale glazurii;
-cunoa)terea produselor;
-tipuri de echipamente specifice;
- cerin e de calitate )i mediu
-modalit$ i de remediere disfunc ionalit$ i;
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-cuno)tin e mecanice;
-metode de verificare;
-cuno)tin e soft;
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5.MANIPULAREA PRODUSELOR CERAMICE CRUDE
(unitate specific()

Nivelul de
responsabilitate 9i
autonomie
3

Elemente de
competen/(

1. Identific$ locul de
preluare.

2. Transport$
produsele ceramice.

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(/ii descrise
de elementul de competen/(

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit(/ii
descris( de elementul de
competen/(

1.1. Locul de preluare este
identificat conform programului
de lucru.

Identificarea locului de preluare se
face cu operativitate si
responsabilitate.

1.2. Locul de preluare este
identificat conform metodei de
lucru.

2.1. Produsele ceramice sunt
transportate conform fi)ei
tehnologice.

Transportul produselor ceramice se
face cu rigurozitate, operativitate )i
responsabilitate.

2.2. Produsele ceramice sunt
transportate conform normelor
SSM specifice.
2.3. Produsele ceramice sunt
transportate dup$ efectuarea
tuturor opera iilor.

3. Depoziteaz$
produsele ceramice.

3.1. Produsele ceramice sunt
depozitate conform metodei de
lucru.

Depozitarea produselor ceramice se
face cu responsabilitate )i
operativitate.

3.2. Produsele ceramice sunt
depozitate respectând
procedurile specifice de
manipulare.
3.3. Produsele ceramice sunt
depozitate conform normelor
SSM specifice.
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Contexte:
Locul de desf urare al activit ilor: fabrici de ceramic$ dotate cu linii de produc ie în hale
industriale, în spa ii închise, cu locuri de depozitare stabilite fiec$rei faze tehnologice.
Metoda de lucru: include opera iile pe care trebuie s$ le execute operatorul, modul de preluare
pentru fiecare produs, ordinea de preluare, modul de a)ezare.
Rela ii de subordonare: subordonat )efului de forma ie, )efului de sec ie )i are responsabilit$ i
specifice prev$zute în metoda de lucru.
Glazuratorul trebuie s$ manipuleze produsele ceramice crude în zona specific$ de depozitare, în
condi ii de siguran $, astfel încât s$ se p$streze integritatea produselor.
Gama de variabile:
Echipamente i dispozitive de transport: c$rucioare cu dou$ sau trei nivele, cu ro i de cauciuc
specifice fiec$rui grup de produse, benzi transportoare.
Tipuri de produse care se transport : vase closet, rezervoare, lavoare, piedestale, bidee, urinare
în diferite etape tehnologice (retu)ate, glazurate).
Zone de depozitare speciale fiec rei opera ii: zona pentru piese retu)ate ce urmeaz$ a fi
glazurate )i zona pentru piese glazurate ce urmeaz$ a fi înc$rcate la cuptor.
Documenta ie tehnologic : instruc iuni de a)ezare )i transport.
Personal abilitat: )ef forma ie, )ef sec ie.
Cuno9tin/e:
-specifice de manipulare )i a)ezare ;
-zonele de depozitare;
-norme specifice de protec ie;
-consecin ele nerespect$rii normelor de manipulare, transport )i depozitare;

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica . Standard Ocupa ional Glazurator, SO_MIC_6, Pagina 1
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Titlul Calific"rii: Preparator mas" obiecte sanitare
Descriere: Prepararea este opera ia de prelucrare a materiilor prime prin m"cinare, delaiere,
omogenizare, în vederea ob inerii unui amestec pentru ob inerea obiectelor sanitare.
Preparatorul este un muncitor calificat capabil s" realizeze, de o anumit" autonomie #i
competen " #i într-un timp dat, sarcinile legate de organizarea locului de munc", de m"cinare,
de delaiere, de prelevare de probe amestec, de golire a morilor #i turbodelaioarelor #i de
omogenizare a barbotinelor.
Motiva ie: Preparatorul î#i desf"#oar" activitatea în domeniul industriei materialelor de
construc ii, sectorul ceramic", de ob inere a obiectelor sanitare. Dezvoltarea industriei
ceramice, solicit" o calificare a for ei de munc" apt" s" realizeze un amestec cu propriet" i
constante conform documenta iei în vigoare, care s" conduc" la ob inerea de produse de clas"
superioar".
Condi ii de acces: Persoana care dore#te s" devin" preparator mas" obiecte sanitare, trebuie s"
fie absolvent de liceu cu specific materiale de construc ii sau absolvent de #coal" de arte #i
meserii.
Rute de progres:

Cerin e legislative specifice: Autoriza ie ISCIR pentru utilizare sisteme de transport pe
vertical".

Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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Titlu calific"rii: Preparator mas" obiecte sanitare
Codul calific"rii:
Nivelul calific"rii: 3
LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii : 3
Codul
unit %ii

Denumirea competen%ei
Aplicarea prevederilor legale
securitatea #i s"n"tatea în munc"

Nivel
referitoare

la

Credite

2

Aplicarea normelor de protec ia mediului

2

Asigurarea calit" ii lucr"rilor executate

2

Organizarea locului de munc"

2

Între inerea echipamentelor de lucru

2

M"cinarea materiilor prime degresante

3

Prelevarea probelor de amestec

3

Golirea morilor

3

Alimentarea turbodelaiorului

3

Delaierea materiilor prime plastice

3

Omogenizarea barbotinei

3

Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
Calificarea preparator masa obiecte sanitare
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Competen% Aplic prevederile legale referitoare la securitatea (i s n tatea în munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific" riscurile în munc" cu
responsabilitate în conformitate cu
prevederilor legale, particularit" ilor
locului de munc" #i prevederilor
produc"torului.
2. Aplic" prevederile legale referitoare la
s"n"tatea #i securitatea în munc" cu
responsabilitate,
în
func ie
de
particularit" ile
locului
de
munc",
reglement"rilor în vigoare #i procedurilor
interne.
3. Intervine în caz de urgen " cu
promptitudine,
în
conformitate
cu
reglement"rile în vigoare #i procedurile
specifice în domeniul situa iilor de urgen "
de la locul de munc".

Cuno(tin%e
- Prevederi legale referitoare la securitatea #i
s"n"tatea în munc"
-Norme interne
-Particularit" ile locului de munc"
-Categorii de risc
-Factori de risc
-Tipuri de accidente posibile
-Mijloace de semnalizare specifice
-Norme generale #i norme specifice locului de
munc" referitoare la securitatea #i s"n"tatea în
munc"
-Tipuri de instructaje specifice
-Echipamente de protec ie #i modalit" i de
între inere a acestora
-Materiale #i echipamente de securitate #i
s"n"tate în munc"
-Categorii de personal abilitat
-M"suri de prim ajutor corespunz"toare tipului
de accident
-Categorii de interven ii, servicii #i personal
abilitat
-Planuri de evacuare
-Categorii de echipamente de securitate #i
s"n"tate în munc" #i instruc iuni de utilizare a
acestora
-Proceduri interne privind evacuarea în caz de
urgen " sau accident

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea direct"
• Test scris
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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•

Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit modul de ob inere a rezultatelor
în contexte diferite.

•

Întreb"ri orale

< Portofoliu

Competen% Aplicarea normelor de protec%ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific" riscurile de mediu cu
promptitudine, în conformitate cu legisla ia
în vigoare #i procedurile interne în locuri
special amenajate opera iei de preparare
mas".
2. Ac ioneaz" pentru diminuarea riscurilor
de mediu cu responsabilitate, în conformitate cu legisla ia în vigoare, procedurile
interne specifice de la locul de munc".
3. Contribuie la diminuarea consumului de
resurse naturale cu operativitate, în conformitate cu legisla ia în vigoare #i procedurile
interne de la locul de munc".

Cuno(tin%e
-Legisla ia în vigoare privind protec ia mediului
-Proceduri interne de protec ia mediului
specifice locului de munc"
-Norme interne
-Instructaje periodice
-Categorii de situa ii de risc
-Dispozi iile #efului ierarhic #i a responsabilului
de protec ia mediului
-Proceduri interne de protec ia mediului
-Instructaje periodice de protec ia mediului
-Cunoa#terea de#eurilor care afecteaz" mediul
specifice locului de munc"
-Circuitul de#eurilor: colectarea, depozitarea #i
evacuarea acestora
-Regulament de ordine interioar"

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru procesul de • Întreb"ri orale
preparare masa.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit activitatea candida ilor.
< Portofoliu

Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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Competen% : Asigurarea calit %ii lucr rilor executate
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific" cerin ele de calitate specifice
cu operativitate, în conformitate cu fi#ele
tehnologice, tehnologia de control #i a
instuctajelor periodice cu privire la calitatea
opera iilor în locuri special amenajate
opera iei de preparare mas".
2. Respect" procedurile tehnice de asigurare a calit" ii cu responsabilitate, în conformitate cu SMC sau normele interne de
calitate de la locul de munc".
3. Verific" calitatea opera iilor executate cu
seriozitate, în conformitate cu procedurile
SMC sau a normele interne de calitate
impuse pe faze de lucru.
4. Sesizeaz" neconformit" ile cu promptitudine, în conformitate cu procedurile
SMC sau normele interne.
5. Remediaz" neconformit" ile cu operativitate, în conformitate cu ac iunile corective prev"zute în procedurile SMC sau
normele interne de calitate de la locul de
munc".

Cuno(tin%e
-Proceduri din SMC specifice locului de munc"
-Tehnologia de control
-Fi#e tehnologice
-Instruiri periodice referitoare la calitatea
opera iilor
-Controlul vizual al opera iilor conform planurilor de verificare al calit" ii opera iilor de
executat
-Norme interne de calitate
-Metoda de lucru
-Planuri de verificare a calit" ii opera iilor
executate pe faze tehnologice
-Instructaje periodice
-Ac ioneaz" sub îndrumarea #efului ierarhic sau
a responsabilului de calitate
-Tipuri de metode de verificare
-Documente care se întocmesc în urma
verific"rilor: rapoarte de neconformitate, controlul produsului neconform
-Tipuri de neconformit" i ale amestecului
preparat
-Cauzele apari iei neconformit" ilor
-Metode de remediere
-Instructaj al personalului care execut" opera ii
în cadrul procesului de preparare mas"
-Momentul de remediere al neconformit" ilor
-Ac iuni preventive #i corective specifice
locului de munc"

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru procesul de • Întreb"ri orale
preparare mas" ceramic".
• Rapoarte de calitate ale speciali#tilor
care urm"resc activitatea de preparare a
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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candida ilor.
< Portofoliu
Competen%a: Organizarea locului de munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific" opera iile locului de munc"
cu grij" în conformitate cu opera iile de
executat,
specifica iile
din
fi#ele
tehnologice #i graficul de lucru în locuri
special amenajate opera iei de preparare
mas".

Cuno(tin%e
- Fi#a postului
- Proceduri #i instruc iuni de lucru specifice
organiz"rii locului de munc"
-Modul de organizare al locului de munc"
conform graficului de lucru
-Metoda de lucru
-Fi#e tehnologice
-Planificarea activit" ii pentru ziua respectiv"
2. Identific" mijloacele de munc" cu
-Tipuri de echipamente de lucru #i utilaje necemeticulozitate în conformitate cu fi#ele
tehnologice, activit" ile planificate pentru sare opera iei de preparare
ziua respectiv" #i opera ia ce urmeaz" a fi -Modalit" i de aprovizionare a locului de munc"
-Momentul inventarierii stocurilor de materiale #i
executat".
semifabricate
-Tipuri de mijloace necesare locului de munc"
3. Aprovizioneaz" locul de munc" cu
-Modalit" i de cur" are a ariei de lucru
mijloacele necesare în conformitate cu
-Metode de cur" are
fi#ele tehnologice, stocurile existente #i
-Categorii de materiale #i dispozitive utilizate la
activit" ile planificate pentru ziua
cur" area ariei de lucru
respectiv" de lucru.
-Modul de separare al de#eurilor
-Modul de manipulare, transportul #i depozitarea
4. Cur" " aria de lucru cu operativitate în
semifabricatelor
conformitate cu normele de mediu #i
normele SSM specifice locului de munc". -Criterii de apreciere a materialelor utilizate
-Fluxul tehnologic
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în
• Test scris
îndeplinirea sarcinilor de serviciu
• Întreb"ri orale
pentru respectivul proces .
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit modul de preg"tire al locului
de munc".
< Portofoliu
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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Competen% : Între%inerea echipamentelor de lucru
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Verific" starea utilajelor #i subansamblurilor cu profesionalism, în conformitate cu fi#ele tehnologice, instruc iunile
de lucru #i normele interne specifice locului
de munc".
2. Aplic" procedurile de între inere a
utilajelor #i subansamblurilor cu acurate e
în conformitate cu instruc iunile de întreinere #i utilizare #i fi#ele tehnologice.
3. Informeaz" asupra utilajelor #i subansamblurilor cu deficien e în func ionare cu
responsabilitate, în conformitate cu instruciunile de utilizare #i reglement"rilor interne de la locul de munc".

Cuno(tin%e
-Fi#e tehnologice
-Norme interne
-Proceduri de între inere ale utilajelor #i
subansamblurilor
-Instruc iuni de utilizare în condi ii de siguran "
a utilajelor #i subansamblurilor
-Tipuri de verific"ri
-Modalit" i de aplicare a procedurilor de
între inere ale utilajelor #i subansamblurilor
-Categorii de proceduri de între inere
-Modalit" i de informare asupra utilajelor #i
subansamblurilor cu deficien e în func ionare
-Reglement"ri interne de la locul de munc"
-Instruc iuni de utilizare în condi ii de siguran "
a echipamentelor
-Mijloace de informare
-No iuni de mecanic"
-Tehnologia de preparare

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu în procesul de
• Întreb"ri orale
între inere al echipamentelor utilizate.
• Rapoarte de informare asupra
deficien elor în func ionare ale
echipamentelor pe durata procesului
întocmite de candida i.
• Declara ii ale speciali#tilor care au
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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urm"rit modul de între inere al
echipamentelor #i modul de informare.
< Portofoliu

Competen%a: M cinarea materiilor prime degresante
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Preg"te#te echipamentele pentru m"cinare cu rigurozitate respectând instruc iunile de lucru #i normele SSM specifice
locului de munc".
2. Verific" materiile prime cu exigen "
profesional", respectând instruc iunile de
lucru #i normele interne în locurile special
amenajate.
3. Dozeaz" apa necesar" m"cin"rii cu responsabilitate, respectând fi#a tehnologic" #i
instruc iunile de lucru.
4. Programeaz" echipamentul pentru m"cinare cu profesionalism, respectând fi#a
tehnologic", instruc iunile de lucru #i
normele SSM specifice de la locul de
munc".
5. Urm"re#te m"cinarea cu responsabilitate,
respectând fi#a tehnologic" #i instruc iunile
de lucru .

Cuno(tin%e
-Instruc iuni de lucru specifice opera iei de
m"cinare materii prime degresante
-Metoda intern" de lucru
-Flux tehnologic
-No iuni despre func ionarea echipamentelor #i
utilajelor din dotare
-Tipuri de echipamente utilizate pentru m"cinare
-Modalit" i de verificare a materiilor prime
-Norme interne
-Cerin e de calitate #i de mediu
-No iuni generale despre caracteristicile materiilor prime folosite
-Tipuri de materii prime folosite
-Tipuri de verific"ri
-Condi iile de verificare a materiilor prime
-Modalit" i de dozare a apei necesar" m"cin"rii
-Fi#a tehnologic"
-Modalit" i de programare a echipamentului de
m"cinare
-Norme de securitate #i #"n"tate în munc"
-No iuni de programare utilaje
-No iuni de mecanic"
-Modalit" i de urm"rire a m"cin"rii

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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Deprinderi
Cuno#tin e
Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu în procesul de
• Întreb"ri orale
m"cinare al materiilor prime.
• Rapoarte de informare asupra
deficien elor în func ionare ale
echipamentelor pe durata procesului
întocmite de candida i.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit modul de lucru al candida ilor
în faza de m"cinare materii prime.
< Portofoliu
Competen%a: Prelevarea probelor de amestec
Cod:
Nivel: 3
Credite:
•

Deprinderi
1. Opre#te utilajul cu responsabilitate, respectând normele de siguran " #i instruciunile de lucru specifice de la locul de
munc".
2. Recolteaz" probe din amestec ob inut cu
exigen " profesional", respectând metoda
de lucru, timpii de m"cinare, normele
interne în condi ii de igien" #i siguran ".
3. Transmite proba la laborator cu responsabilitate, respectând timpii de m"cinare
din fi#ele tehnologice #i instruc iunile de
lucru.

Cuno(tin%e
-No iuni despre func ionarea echipamentelor #i
utilajelor
-No iuni despre programare utilaj
-No iuni de mecanic"
-Norme de siguran "
-Fi#a tehnologic"
-Categorii de personal care se anun " când se
opre#te utilajul
-Metoda de lucru specific" opera iei de
recoltare a probelor
-Norme interne de lucru
-Proceduri #i instruc iuni de lucru cu privire la
opera ia de prelevare probe
-Propriet" i fizice ale amestecului
-Tipuri de amestecuri din care se preleveaz"
probe
-Tipuri de parametri de lucru ai amestecului
rezulta i în urma determin"rilor pe probele
prelevate
-Tipuri de materiale cu care se realizezaz"
prelevarea #i modul de folosire al acestora
-Modalit" i de transmitere la laborator
-Flux tehnologic sector preparare mas"

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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•
•

Deprinderi
Cuno#tin e
Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru opera ia de • Întreb"ri orale
prelevare probe.
Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit modul de desf"#urare al
opera iei de recoltare probe.
< Portofoliu

Competen%a: Golirea morilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin%e
1. Verific" echipamentele necesare golirii -Fi#" tehnologic" specific" opera iei de golire a
morilor cu rigurozitate, respectând normele morilor
-Norme interne de protec ie #i securitate care
interne #i instruc iunile de lucru specifice .
trebuie respectate la golirea morilor
2. Pozi ioneaz" moara pentru golire cu -Norme de mediu
profesionalism, respectînd instruc iunile de -Tipuri de verific"ri
lucru #i normele interne de protec ie -Modalit" i de pozi ionare moar" pentru golire
-Instruc iuni de lucru specifice opera iei de
specifice locului de munc".
golire a morilor
3. Monteaz" echipamentele necesare golirii -No iuni de mecanic"
morilor cu operativitate, respectând fi#a -No iuni de programare utilaj
tehnologic", norme de SSM specifice #i -Momentul pozi ion"rii utilajului pentru golire
-Agitatorul unde are loc golirea utilajului
norme de protec ia mediului.
-Instruc iuni de montare a echipamentelor
4. Ac ioneaz" golirea, sitarea , deferizarea necesare golirii
cu responsabilitate, respectând instruc- -Tipuri de echipamente folosite la golire
iunile de lucru, confirmarea parametrilor -Modalit" i de ac ionare a golirii morilor
de laborator, normele SSM #i de protec ia -Proceduri #i instruc iuni de lucru cu privire la
mediului în locuri special amenajate opera ia de sitare deferizare a amestecului m"cinat
opera iei de golire.
-Tipuri de utilaje utilizate la sitarea deferizarea
amestecului
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
11
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-Condi iile de desf"#urare a activit" ii de sitare
deferizare
-Flux tehnologic sector preparare mas"
-Propriet" i fizice ale amestecului ob inut prin
m"cinare, sitare, deferizare
-Modul de separare al de#eurilor
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor pe parcursul
• Test scris
desf"#ur"rii activit" ii de golire a
• Întreb"ri orale
morilor.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit modul de desf"#urare al
activit" ii acestora în faza de golire a
morilor.
< Portofoliu
Competen%a: Alimentarea turbodelaiorului
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Verific" func ionalitatea turbodelaiorului
cu rigurozitate în conformitate cu fi#ele tehnologice #i norme SSM specifice de la
locul de munc".

Cuno(tin%e
-No iuni despre func ionarea echipamentelor #i
utilajelor din dotare
-Fi#e tehnologice
-Norme interne de verificare a utilajului
-Tipuri de verific"ri care se execut" asupra
2. Porne#te turbodelaiorul cu responsabi- utilajului la fiecare alimentare
litate în conformitate cu instruc iunile de -Cauze care ar produce deficien e în func ionare
lucru, metoda de lucru #i fi#a tehnologic".
-Modalit" i de pornire a utilajului
-Instruc iuni de lucru specifice opera iei de
3. Urm"re#te calitatea materiilor prime alimentare turbodelaior
plastice alimentate cu aten ie respectând -Metoda de lucru
normele interne de lucru, instruc iunile de -No iuni de mecanic"
lucru #i fi#a tehnologic" în locuri special -Modalit" i de urm"rire a calit" ii materiilor
amenajate.
prime plastice ce vor fi alimentate
-Tipuri de materii prime plastice urm"rite
-Tipuri de echipamente #i utilaje pentru dozarea
materiilor prime plastice
-Tipuri de impurit" i care pot fi întâlnite în
materiile prime
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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-Propriet" ile fizice ale materiilor prime plastice
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru procesul
• Întreb"ri orale
de alimentare turbodelaior.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit desf"#urarea activit" ii
candida ilor #i calitatea amestecului
ob inut.
< Portofoliu
Compenten%a: Delaierea materiilor prime plastice
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin%e
1. Urm"re#te delaierea materiilor prime - Proceduri #i instruc iuni de lucru cu privire la
plastice cu rigurozitate respectând fi#ele opera ia de delaiere
-Metoda intern" de lucru specific" opera iei de
tehnologice #i instruc iunile de lucru.
delaiere
2. Preg"te#re echipamentele necesare pen- -Fi#" tehnologic"
tru golirea turbodelaiorului cu profesi- -Cauze care pot genera deficien e în func ionare
onalism, respectând ordinea stabilit" în pe tot parcursul delaierii
fi#ele tehnologice #i normele SSM specifice -Categorii de personal care se informeaz" în
în locurile special amenajate opera iei de astfel de situa ii
-Modalit" i de preg"tire a echipamentelor
preparare mas".
necesare golirii turbodelaiorului
3. Realizeaz" golirea, sitarea, deferizarea -Tipuri de echipamente utilizate la golirea
barbotinei proaspete cu responsabilitate, turbodelaiorului
respectând instruc iunile de lucru, preve- -Locul de depozitare al amestecului delaiat
derile avizului de laborator #i normele de -M"suri de siguran " care trebuiesc respectate la
mediu în locuri special amenajate cu spa ii preg"tirea echipamentelor pentru golire #i la
golirea amestecului delaiat
de depozitare.
-Modalit" i de realizare a golirii, sit"rii,
deferiz"rii amestecului delaiat
-Prevederile avizului de laborator
-Limitarea pierderilor prin respectarea normelor
de mediu
-Norme SSM specifice
- Proceduri #i instruc iuni de lucru cu privire la
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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opera ia de sitare, deferizare a amestecului
delaiat
-Tipuri de utilaje folosite la sitarea #i deferizarea amestecului
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru procesul de • Întreb"ri orale
delaiere.
• Rapoarte de calitate asupra amestecului
ob inut de c"tre candida i.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit activitatea candida ilor.
< Portofoliu
Competen%a: Omogenizarea barbotinei
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Alimenteaz" utilajul de omogenizare cu
responsabilitate în conformitate cu instruciunile de lucru #i fi#a tehnologic" în spa ii
de depozitare pentru barbotina final".

Cuno(tin%e
- Modalit" i de alimentare a utilajului de
omogenizare
-Instruc iuni de lucru specifice opera iei de
omogenizare
-Fi#e tehnologice
2. Omogenizeaz" barbotinele cu operati- -Metoda intern" de lucru
vitate în conformitate cu re eta de fabrica ie -Tipuri de echipamente utilizate pentru
#i instruc iunile de lucru specifice.
alimentare
-Tipuri de utilaje de omogenizare
3. Cur" " echipamentele de lucru #i de sto- -Categorii de personal abilitat în stabilirea
caj cu responsabilitate în conformitate cu aliment"rii utilajului de omogenizare
instruc iunile de lucru #i normelor interne -Modalit" i de omogenizare a barbotinelor
specifice locului de munc".
-Re eta de fabrica ie
-Flux tehnologic
-No iuni despre func ionarea echipamentelor #i
utilajelor
-Propriet" i fizice ale amestecului
-Tipuri de barbotine pentru omogenizare
-Modalit" i de cur" are a echipamentelor de
lucru #i stocaj
-Tipuri de materiale folosite pentru cur" enie #i
Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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metode de cur" are
-Norme SSM specifice
-Momentul execut"rii opera iei de cur" are
-No iuni de programare utilaje
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast; compenten " sunt urm"toarele:
Deprinderi
Cuno#tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru procesul de • Întreb"ri orale
omogenizare al barbotinelor.
• Rapoarte de calitate asupra amestecului
ob inut de c"tre candida i.
• Rapoarte ale speciali#tilor care au
urm"rit desf"#urarea activit" ii
candida ilor.
< Portofoliu

Sectorul : Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl" #i ceramic".
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