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Descriere:
Operatorul flux este persoana care urm re+te permanent func,ionarea instala,iilor de fabrica,ie. El
trebuie s asigure o func,ionare în limite normale a utilajelor +i echipamentelor din zona sa de
activitate.

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa,ionale pentru aria
ocupa,ional Operatori la ma+ini +i instala,ii pentru fabricarea cimentului +i altor produse minerale
grup COR 8212.
Ocupa"iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa"ionale sunt:
1. Cuptorar lian,i
2. Fasonator produse azbociment
3. Finisor produse azbociment
4. Morar lian,i
5. Preparator past azbociment
6. Tratamentist produse azbociment
7. Operator la impregnarea produselor hido-izolatoare
8. Ma+inist pentru prefabricate din beton +i beton armat
9. Operator la fabricarea vatei +i produselor din vat mineral
10. Confec,ioner garnituri din azbest

Informa,ii generale de interes privind practicarea ocupa,iilor la care s-a f cut referire.
Operatorii la ma+inile +i instala,iile pentru fabricarea cimentului +i a altor produse minerale conduc
+i supravegheaz instala,ii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din
azbociment +i a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee
de m cinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instala,ii de granulare, instala,ii de cicloane.
În prezent în fabricile de ciment ocupa,ia pe care o dezvolt m - Operator flux este încadrat
conform COR ca Operator de calitate flux, grupa de baz 8287 „Montator de subansamble”.
Încadrarea actual nu se potrive+te cu ocupa,ia pe care o desf +oar un Operator flux dintr-o
fabric de ciment. Acest lucru a fost eviden,iat +i într-o discu,ie cu +eful departamentului de
resurse umane de la o fabric de ciment.
În aceast situa,ie consider m necesar ca aceast ocupa,ie s fie încadrat în grupa de baz COR
8212.
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Lista unit%"ilor de competen"%
Unit%"i de competen"% cheie
Titlul unit%"ii 1: Comunicare în limba oficial%
Titlul unit%"ii 2: Competen"e de baz% în matematic%, &tiin"%,
tehnologie
Titlul unit%"ii 3: Competen"e informatice
Titlul unit%"ii 4: Competen"a de a înv%"a
Titlul unit%"ii 5: Competen"e sociale &i civice
Titlul unit%"ii 7: Competen"e antreprenoriale
Titlul unit%"ii 8: Competen"a de exprimare cultural%
Unit%"i de competen"% generale
Titlul unit%"ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
securitatea &i s%n%tatea în munc% &i în domeniul situa"iilor de
urgen"%
Titlul unit%"ii 2: Aplicarea normelor de protec"ia mediului
Titlul unit%"ii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unit%"i de competen"% specifice
Titlul unit%"ii 1: Preg%tirea activit%"ilor de operare
Titlul unit%"ii 2: Verificarea fluxului de fabrica"ie
Titlul unit%"ii 3: Interven"ia în cazul avariilor
Titlul unit%"ii 4: Prelevarea probelor tehnologice pentru testare
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea &i s%n%tatea
în munc% &i în domeniul situa"iilor de urgen"%
(unitate de competen, general )
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen"%
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%
1. Identific prevederile
legale referitoare la SSM
aplicabile

2. Ac,ioneaz pentru
înl turarea situa,iilor de risc

3. Ac,ioneaz în caz de
urgen,

1.1. Identificarea se face în
conformitate cu legisla,ia
na,ional în vigoare
1.2. Identificarea se face
conform instruc,iunilor interne
referitoare la securitatea +i
s n tatea în munc specifice
1.3. Identificarea se face
conform cu prevederile
produc torului utilajelor
referitoare la securitatea +i
san tatea în munc
2.1. Inl turarea situa,iilor de risc
se desfa+oar în conformitate cu
reglement rile în vigoare
2.2 Inl turarea situa,iilor de risc
se desfa+oar conform
instuc,iunilor interne referitoare
la securitatea +i s n tatea în
munc specifice
2.3. Inl turarea situa,iilor de risc
se face prin utilizarea
echipamentelor de munc +i a
celor individuale de protec,ie
conform prevederilor legale
aplicabile
3.1. Ac,iunea în caz de urgen,
se face în conformitate cu
reglement rile în vigoare
3.2. Ac,iunea în caz de urgen,
se face conform instruc,iunilor
interne
3.3. Ac,iunea în caz de urgen,
se face conform procedurilor de
prim ajutor aplicate în func,ie de
tipul accidentului

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Identificarea prevederilor legale
referitoare la SSM se face cu
responsabilitate +i operativitate

Inl turarea situa,iilor de risc se
face cu aten,ie, responsabilitate
+i perseveren,

Ac,iunea în caz de urgen, se
face cu promtitudine, implicare
+i profesionalism
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Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: temperaturi ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf
datorit devers rilor
Utilajele de mari dimensiuni impun deplasarea pe vertical pe sc ri de acces unde este necesar o
aten,ie sporit .
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documenta,ie: Reglement ri SSM, instruc,iunile interne referitoare la securitatea +i s n tate în
munc specifice locului de munc , proceduri interne specifice locului de munc .
Riscuri: electrocutare, lovire pe c i de circula,ie, c dere obiecte +i materiale de la în l,ime,
alunecare, t iere, arsuri etc.
Echipament individual de protec,ie: cascD de protec,ie, ochelari de protec,ie, m nu+i, bocanci,
veste, hainD vDtuitD, salopetD, etc
Echipamente de prim ajutor u+or accesibile +i semnalizate corespunzator. Factori de risc: referitori
la mediul de munc , procesul tehnologic, executant.
Tipuri de instructaje: instructaj atentional, instructaj periodic
Situa,ii de urgen, : accidente, cutremure, incendii, explozii, inunda,ii etc.
Mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare
verbal .
Persoane abilitate: inginer +ef de schimb, responsabil NSSM +i situa,ii de urgen, , medici,
pompieri etc.
Proceduri de prim ajutor: aplicate în func,ie de tipul accidentului
Modalit ti de interven,ie: îndep rtare accidenta,i din zona periculoas , degajare loc pentru
eliberarea accidenta,ilor, anun,are operativ a persoanelor abilitate.
Cuno&tin"e:
- instruc,iunile interne referitoare la securitatea +i s n tatea în munc specifice locului de munc
- no,iuni privind legisla,ia de securitatea +i sDnDtate în muncD aplicabile activitD,ii ,,operator flux”
- prevederile produc torului echipamentelor de munca referitoare la securitatea +i s n tatea în
munc
- specificul locului de munc
- prevederi referitoare la securitatea +i s n tatea în munc +i situa,ii de urgen,
- no,iuni privind legisla,ia de securitatea +i sDnDtate în muncD aplicabile activitD,ii ,,operator flux”
- planul de evacuare în caz de incendiu
- proceduri de urgen, interne
- proceduri de acordare a primului ajutor
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Aplicarea normelor de protec"ia mediului
(unitate de competen, general )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%

1. IdentificD legisla,ia de
protec,ie a mediului
aplicabilD

1.1. Identificarea legisla,iei de
protec,ie a mediului se face în
asociere cu activit ,ile
desf +urate

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Identificarea legisla,iei de
protec,ie a mediului se face cu
aten,ie, perseveren, +i
operativitate.

1.2. Identificarea legisla,iei de
protec,ie a mediului se face cu
respectarea legisla,iei de
protec,ie a mediului în vigoare
1.3. Identificarea legisla,iei de
protec,ie a mediului se face
conform instruirilor periodice
1.4. Identificarea legisla,iei de
protec,ie a mediului se face
pentru a se evita impactul nociv
asupra mediului înconjur tor
zonei de lucru
2. Identific situa,iile de
risc de mediu

2.1. Situa,iile de risc de mediu
sunt identificate permanent în
func,ie de specificul locului de
munc

Identificarea situa,iilor de risc de
mediu se face cu implicare,
operativitate +i preocupare.

2.2. Situa,iile de risc de mediu
sunt identificate conform
legisla,iei de protec,ie a
mediului în vigoare
2.3. Situa,iile de risc de mediu
sunt identificate conform
instruirilor periodice
3. Ac,ioneaz pentru
înl turarea situa,iile de risc
de mediu

Înl turarea situa,iilor de risc de
3.1. Situa,iile de risc de mediu
sunt înl turate în timp util pentru mediu se face cu responsabilitate
+i operativitate.
protec,ia mediului înconjur tor
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3.2. Situa,iile de risc de mediu
sunt înl turate prin metode
cuprinse în procedurile specifice
locului de munc
3.3. Situa,iile de risc de mediu
sunt înl turate cu aten,ie în
func,ie de particularit ,ile
acestora
3.4. Situa,iile de risc de mediu
sunt înl turate avându-se în
vedere repectarea unor no,iuni
generale specifice privind
ordinea desfD+urDrii ac,iunilor în
astfel de situa,ii, dobândite în
cadrul situa,iilor de urgen,D
4. Asigur cur ,enia la locul 4.1. De+eurile sunt depozitate
de munc
ordonat în locuri special
amenajate

Asigurarea cur ,eniei la locul de
munc se face cu aten,ie +i
responsabilitate.

4.2. Cur ,enia este efectuat
asigurâdu-se cadrul necesar
desf +ur rii activit ,ilor în
condi,ii de igien +i siguran,
4.3. Cur ,enia la locul de munc
este asigurat respectand
graficul de cur ,enie
Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
La trecerile de material între diversele utilaje pot apare devers ri care trebuie reintroduse în flux.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: gaze, praf datorit devers rilor
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Factori de mediu: aer, apa, sol, specii, habitate naturale.
Riscuri: poluare aer, ap , sol, degradare biodiversitate etc.
Factori de risc cu ac,iune asupra mediului:
- gaze: NOx, SO2, CO
- praf: calcar, argil , marn etc.
-deversari de materiale:argila,marna,calcar,faina,clincher etc.
- mecanici: vibra,ii excesive echipamente, deplas ri mijloace de produc,ie sub efectul gravita,iei
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(alunecare, rostogolire, r sturnare etc. );
Norme +i regulamente: legisla,ia na,ionalD de protec,ie a mediului în vigoare +i autoriza,iile de
mediu; regulamente/proceduri interne; politica de mediu
Tipuri de instructaje: instructaj aten,ional, instructaj periodic
Persoane abilitate: inginer +ef de schimb, responsabili de mediu, pompieri etc.
Circuitul de+eurilor: colectare, depozitare, evacuare
Combustibili alternativi care înlocuiesc combustibilii fosili naturali: sluge-oil, hot-mix, anvelope
uzate, uleiuri uzate etc.
Cuno&tin"e:
- no,iuni generale privind legisla,ia na,ional în vigoare +i legisla,ia de protec,ia mediului
aplicabilD locului de muncD, autoriza,ii de mediu
- no,iuni privind riscurile polu rii +i mDrimea impactului ce ar putea fi produs
- specificul locului de munc
- cerin,e legale de protec,ia mediului privind echipamentele cu care lucreazD
- no,iuni generale privind procedurile opera,ionale tehnice
- prevederile planurilor pentru situa,ii de urgen,D aplicabile locului de muncD
- procedurile specifice de manipulare +i depozitare a de+eurilor
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Aplicarea procedurilor de calitate
(unitate de competen, general )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%

1. Identific cerin,ele de
calitate specifice

1.1. Cerin,ele de calitate
specifice sunt identificate
conform specifica,iilor din
car,ile tehnice ale utilajelor

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Identificarea cerin,elor de
calitate specifice se face cu
aten,ie, implicare +i
responsabilitate.

1.2. Cerin,ele de calitate
specifice sunt identificate
conform instructajelor periodice
cu privire la calitatea opera,iilor
2. Aplic procedurile
tehnice de asigurare a
calit ,ii

2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calit ,ii sunt aplicate
conform procedurilor Sistemului
de Management al Calit ,ii

Aplicarea procedurilor tehnice
de asigurare a calit ,ii se face cu
operativitate, responsabilitate +i
perseveren, .

2.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calit ,ii sunt aplicate
conform normelor interne de
calitate
3. Sesizeaz
neconformit ,ile

3.1. Neconformit ,ile sunt
sesizate conform procedurilor
Sistemului de Management al
Calit ,ii

Sesizarea neconformit ,ilor se
face cu operativitate,
corectitudine +i responsabilitate.

3.2. Neconformit ,ile sunt
sesizate conform normelor
interne de calitate
4. Remediaz
neconformit ,ile

4.1.Neconformit ,ile sunt
remediate conform ac,iunilor
corective prev zute în
procedurile Sistemului de
Management al Calit ,ii

Remedierea neconformit ,ilor se
face cu aten,ie +i corectitudine.

4.2. Neconformit ,ile sunt
remediate conform normelor
interne de calitate
4.3. Neconformit ,ile sunt
remediate conform
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specifica,iilor din car,ile tehnice
ale utilajelor
Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: temperaturi ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf
datorit devers rilor
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc,iuni de lucru, schema flux tehnologic, c r,i tehnice ale utilajelor
Sistemul de Management al Calit ,ii: Manualul Calit ,ii, proceduri generale, proceduri specifice
Instala,ii verificate: schimb tor de c ldur , cuptor de clincher, instala,ie de ardere, r citor gr tar,
dozatoare, moar m cinare materii prime, separator, moar de m cinare combustibil solid,
instala,ii despr fuire, transportoare, ventilatoare
Utilaje +i echipamente din flux: silozuri, bunc re, moar , separator, cuptor rotativ, r citor grat r,
concasoare, ventilatoare, transportoare cu lan,, transportoare cu band , filtre cu saci, arz toare,
lag re, reductoare, motoare electrice, clapete, jaluzele
Tipuri de instructaje: instructaj aten,ional, instructaj periodic
Cerin,e de calitate: caiete de sarcini, norme interne, proceduri de control, criterii +i reglement ri
interne
Documenta,ie tehnic specific : proceduri de lucru, proceduri de control.
Metode de control: vizual
Persoane de contact: +ef de schimb, +ef de schimb laborator, laborant
Cuno&tin"e:
- instruc,iunile de lucru privind exploatarea instala,iilor
- consecin,ele nerespect rii instruc,iunilor de lucru
- procedurile specifice locului de munc
- no,iuni de baz privind chimia cimentului
- specificul locului de munc
- cerin,ele de calitate specifice: norme, proceduri etc.
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Preg%tirea activit%"ilor de operare
(unitate de competen, specific )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%

1. Identific cerin,ele de
operare

1.1. Cerin,ele de operare sunt
identificate pe baza sarcinilor
trasate de persoane abilitate

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Identificarea cerin,elor de
operare se face cu aten,ie +i
responsabilitate

1.2. Cerin,ele de operare sunt
identificate în timp util conform
instruc,iunilor de lucru
1.3. Cerin,ele de operare sunt
identificate conform fi+ei de
exploatare +i raportului de
schimb anterior
2. Verific starea de
func,ionare a
echipamentelor

2.1. Func,ionarea
echipamentelor este verificat în
timp util conform instruc,iunilor
de lucru

Verificarea func,ion rii
echipamentelor se realizeaz cu
preocupare, aten,ie +i
operativitate

2.2. Func,ionarea
echipamentelor este verificat
conform informa,iilor din
instructajul aten,ional
3. Verific starea mecanic
a utilajelor

3.1. Starea mecanic a utilajelor Verificarea mecanica a utilajelor
este verificat integral, colectând se realizeaz cu responsabilitate,
toate informa,iile necesare
preocupare +i profesionalism.
3.2. Starea mecanic a utilajelor
este verificat conform
instruc,iunilor de lucru

Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: utilaje +i echipamente de mare diversitate, temperaturi
ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf datorit devers rilor
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
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Documente: instruc,iuni de lucru interne, lista mijloacelor de lucru a personalului operator, lista
mijloacelor de protec,ie pentru personalul operator
Informatii înregistrate în raportul de schimb anterior: utilaje în func,iune, num r de opriri +i cauze,
deregl ri ap rute, avarii, mod de remediere, starea instala,iei la predare, starea utilajelor în rezerv
Aspecte tratate în instructajul aten,ional: timp de func,ionare, defec,iuni ap rute în schimbul
anterior, mod de remediere, utilaje cu probleme care trebuiesc urm tite în mod special, sarcini
speciale de rezolvat
Tipuri de instala,ii: schimb tor de c ldur , cuptor de clincher, instala,ie de ardere, r citor gr tar,
dozatoare, moar m cinare materii prime, separator, moar de m cinare combustibil solid,
instala,ii despr fuire, transportoare, ventilatoare
Tipuri de utilaje +i echipamente din flux: silozuri, bunc re, moar , separator, cuptor rotativ, r citor
grat r, concasoare, ventilatoare, transportoare cu lan,, transportoare cu band , filtre cu saci,
arz toare, lag re, reductoare, motoare electrice, clapete, jaluzele
Persoane de contact: +eful de schimb, operator camer de comand din schimbul anterior, operator
flux fabrica,ie
Cuno&tin"e:
- utilajele +i echipamentele aflate pe linia de fabrica,ie
- rela,iile cu compartimente adiacente
- strategia companiei în legatur cu instala,ia de care r spunde
- instruc,iuni de lucru
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Verificarea fluxului de fabrica"ie
(unitate de competen, specific )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%
1.1. Starea mecanic a utilajelor
+i echipamentelor din flux este
urm rit periodic astfel încat s
se asigure depistarea
defec,iunilor

1. Urm re+te starea
mecanic a utilajelor +i
echipamentelor din flux

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Urm rirea st rii mecanice a
utilajelor +i echipamentelor din
flux se face cu atentie
responsabilitate +i operativitate.

1.2. Starea mecanic a utilajelor
+i echipamentelor din flux este
urm rit conform instructiunilor
de lucru
1.3. Starea mecanic a utilajelor
+i echipamentelor din flux este
urm rit ,inând seama de
indica,iile persoanelor abilitate

2. Verific circula,ia
materialelor în flux

Verificarea circula,iei
2.1. Circula,ia materialelor în
materialelor în flux se face cu
flux este verificat conform
procedurilor interne de verificare seriozitate, preocupare +i
operativitate
2.2. Circula,ia materialelor în
flux este verificat permanent
pentru a evita scurgerile +i
devers rile de material
2.3. Circula,ia materialelor în
flux este verificat diferen,iat pe
puncte din flux

3. Transmite informa,ii
specifice legate de
func,ionarea instala,iei

3.1. Informa,iile legate de
func,ionarea instala,iei sunt
transmise conform
instruc,iunilor de lucru specifice
3.2. Informa,iile legate de
func,ionarea instala,iei sunt

Furnizarea informa,iilor
specifice legate de func,ionarea
instala,iei se face cu onestitate,
rigurozitate, responsabilitate +i
operativitate.
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transmise conform
instruc,iunilor opera,ionale
specifice
3.3. Informa,iile legate de
func,ionarea instala,iei sunt
transmise în timp util pentru
solu,ionarea unor eventuale
disfunc,ionalit ,i
Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: utilaje +i echipamente de mare diversitate, temperaturi
ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf datorit devers rilor
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Tipuri de echipamente individuale de protec,ie: casc de protec,ie, ochelari de protec,ie, m +ti
contra prafului, m nu+i, bocanci, palmare, salopeta, vest , hain vatuit .
Instala,ii controlate: instala,ia de m cinare materii prime, instala,ia de clincherizare, instala,ia de
preparare combustibil solid, instala,ii de introducere a combustibililor alternativi, instala,ii
mDcinare clincher.
Utilaje +i echipamente din flux: silozuri, bunc re, dozatoare gravimetrice, moar , separator, cuptor
rotativ, r citor grat r, concasoare, ventilatoare, transportoare cu lan,, transportoare cu band , filtre
cu saci, arz toare, lag re, reductoare, motoare electrice, clapete, jaluzele
Materiale urm rite: calcar, argil , marn , nisip, cenu+ de pirit , f ina de materii prime, praf
evacuat de la instala,iile de despr fuire, clincher, combustibili alternativi, etc.
Echipamente de lucru personale: sta,ie de emisie-recep,ie, trus de scule
Raportul de schimb: utilaje în func,iune, deregl ri, avarii, opriri, porniri, mod de remediere a
avariilor
Persoane de contact: +ef schimb, operator camer comand
Cuno&tin"e:
- utilajele +i echipamentele aflate pe linia de fabrica,ie a cimentului
- parametrii tehnici de protec,ie a utilajelor
- tipul de defec,iuni ce pot apare
- no,iuni generale privind tehnologia de fabrica,ie a cimentului
- punctele din flux unde apar scurgeri sau devers ri de material
- terminologia specific
- indicativii echipamentelor
- aparatura de m surD existentent în flux
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Interven"ia în cazul avariilor
(unitate de competen, specific )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%

1. Identific situa,ia de
avarie

1.1. Avariile sunt identificate în
cel mai scurt timp pentru a nu se
agrava

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Identificarea situa,iei de avarie
se face cu responsabilitate +i
profesionalism.

1.2. Avariile sunt identificate
conform modalit ,ilor prezente
în instruc,iunile interne
1.3. Avariile sunt identificate
,inând seama +i de cele
prezentate la instructajul
aten,ional
2. Identific cauzele avariei

2.1. Cauzele avariei sunt
identificate în cel mai scurt timp
posibil pentru a permite
interven,ia operativ

Identificarea cauzelor avariei se
face cu preocupare si
profesionalism.

2.2. Cauzele avariei sunt
identificate stabilind toate
conexiunile
3. Informeaz despre natura
avariei

3.1. Informarea despre natura
avariilor se face conform
procedurilor interne de la locul
de munc

Informarea despre natura avariei
se face cu corectitudine +i
seriozitate.

3.2. Informarea despre natura
avariilor se face cât mai urgent
dup identificarea lor
3.3. Natura avariei este
comunicat persoanelor abilitate
4. Remediaz avariile

4.1. Avariile sunt remediate
conform instruc,iunilor de lucru
4.2. Avariile sunt remediate
diferen,iat în func,ie de limitele

Remedierea avariilor se face cu
implicare, profesionalism +i
operativitate.
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de competen,
5. Particip cu mentenan,a
la repara,ia unor avarii

5.1. Participarea cu mentenan,a
se face numai pentru acele avarii
care îi dep +esc limitele de
competen,

Participarea la remedierea
avariilor se face cu implicare +i
profesionalism.

5.2. Participarea al turi de
mentenan, la repara,ia unor
avarii se face dup informarea
+efului de schimb
6. Informeaz despre modul
de remediere a avariilor

6.1. Informarea despre modul de
remediere a avariilor se face cât
mai urgent dup remedierea lor

Informarea despre modul de
remediere a avariilor se face cu
operativitate +i implicare.

6.2. Informarea despre modul de
remediere a avariilor se face
conform instruc,iunilor de lucru
6.3. Modul de remediere al
avariilor este comunicat sefului
de schimb
Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: temperaturi ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf
datorit devers rilor
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru; schimbul de noapte necesit aten,ie
sporit în cazul remedierii avariilor
Gama de variabile:
Echipament individual de protec,ie: cascD de protec,ie, ochelari de protec,ie, m nu+i, bocanci,
veste, hainD vDtuitD, salopetD, etc
Echipamente de lucru personale: statie de emisie-recep,ie, trusa de scule
Echipamente +i utilaje la care pot apare avarii: silozuri, bunc re, dozatoare gravimetrice, moar ,
separator, cuptor rotativ, r citor grat r, concasoare, ventilatoare, transportoare cu lan,,
transportoare cu band , filtre cu saci, arz toare, lag re, reductoare, motoare electrice, clapete,
jaluzele
Documente: instruc,iuni de lucru, c r,i tehnice ale utilajelor
Avarii ce pot fi rezolvate de operator flux: înfund ri de pâlnii, ruperi de bol,uri, deplas ri de
band , înc lziri de lag re, scurgeri de material, bloc ri, r cirea clincherului incandescent la
trecerea pe banda de transport
Repara,ia unor avarii la care poate participa cu mentenan,a: schimb ri de pl ci racitor, schimb ri
motoare electrice, schimbare zale lan, transportor, etan+ ri, schimb ri curele trapezoidale
Persoane informate: +eful de schimb, operatorul camer comand , personal de la mentenan,
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Cuno&tin"e:
- caracteristicile mecanice +i electrice ale echipamentelor +i utilajelor din flux
- tipurile de avarii ce pot apare în timpul fuc,ion rii
- implica,iile unei avarii asupra func,ion rii instala,iei de care r spunde
- influen,a materialului care circul în flux asupra func,ion rii utilajelor
- elemente de tehnologia cimentului
- rela,iile între diversele compartimente
- cuno+tin,e mecanice +i electrice
- no,iuni minime privind interven,iile mecanice
- no,iuni minime privind modalit ,ile de repara,ii
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Prelevarea probelor tehnologice pentru testare
(unitate de competen, specific )
Elemente de competen"%

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit%"ii descrise
de elementul de competen"%

1. Preg te+te punctele de
prelevare

1.1. Punctele de prelevare sunt
preg tire diferen,iat în func,ie de
locul prelev rii.
1.2. Punctele de prelevare sunt
preg tite conform procedurilor
de lucru.

Nivelul de
responsabilitatea &i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit%"ii descris% de
elementul de competen"%
Preg tirea punctelor de
prelevare se face cu
promtitudine, operativitate +i
corectitudine.

1.3. Punctele de prelevare sunt
preg tite folosind echipamente
de lucru adecvate astfel încât s
se asigure o manevrare
corespunz toare în timpul
prelev rii.
2. Extrage probele din flux

2.1. Probele din flux sunt extrase Extragerea probelor din flux se
din puncte prestabilite, conform face cu profesionalism,
procedurilor de lucru, cu
corectitudine +i rigurozitate.
respectarea m surilor de
siguran, .
2.2. Probele din flux sunt extrase
în cantitate corelat cu num rul
de determin ri.

3. Ambaleaz probele

2.3. Probele sunt extrase din flux
utilizând dispozitivele adecvate
fiec rui tip de prob .
Ambalarea probelor se face cu
3.1. Probele se ambaleaz
conform procedurilor de lucru,
meticulozitate +i rigurozitate.
în func,ie de proba prelevat .
3.2. Probele sunt ambalate
folosind dispozitive de ambalare
adecvate.

4. Transport probele la
laborator

4.1. Probele sunt transportate la
Transportul +i predarea probelor
laborator, astfel încât integritatea la laborator se face cu aten,ie +i
lor s fie asigurat .
responsabilitate.
4.2. Probele sunt transportate la
laborator în timp prestabilit.
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4.3. Probele transportate sunt
predate la laborator persoanelor
de contact din sectorul unde sunt
efectuate determin rile.
Contexte:
Locul de desfa+urare a activit ,ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica,ie de mari
dimensiuni; în spa,iu deschis printre utilajele liniei de fabrica,ie.
Condi,ii de desf +urarea a activit ,ii: temperaturi ridicate în preajma unor utilaje, noxe: gaze, praf
datorit devers rilor; deplas ri relativ mari între punctele de prelevare
Modul de desfa+urare a activit ,ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Utilaje din flux din care se extrag probele tehnologice: separator de gri+, rigole de fin, cicloane,
benzi transportoare, pâlnii de leg tur între benzi, filtre cu saci, electrofiltre.
Dispozitive de prelevare: +tu,uri, +necuri, prelevatoare automate de probe, scafe.
M suri de siguran, care trebuie respectate:asigurarea depresiunii la punctul de prelevare, purtarea
ochelarilor de protec,ie, purtarea m nu+ilor de protec,ie, pozi,ionarea corect fa, de punctul de
prelevare
Tipurile de probe prelevate: gri+ de la separator, fin de la rigole, praf de la electrofiltru, praf de la
filtru cu saci, fDinD de la ie+ire treapta 4, combustibil solid mDcinat,etc.
Dispozitive de ambalare +i transport: capsule, plicuri de hârtie, pungi de plastic
Condi,iile de siguran, care trebuie respectate la transportul probelor: urmarea traseelor strict
stabilite, men,inerea integrit ,ii dispozitivelor de ambalare
Persoane de contact din laborator: +ef schimb laborator, laborant de schimb
Cuno&tin"e:
- conditiile de siguran, care trebuie respectate
- procedurile de lucru specifice
- locul în flux al fiec rui punct de prelevare
- modul de folosire a unor dispozitive de prelevare
- modul de prelevare în func,ie de locul prelev rii
- modul de ambalare a probelor în func,ie de locul prelav rii
- importan,a probelor
- sectorul din laborator unde se efectueaz determin rile pentru fiecare prob
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Titlul Calific rii: Operator flux pentru fabrica de ciment

Descriere: Operatorul flux este persoana care urm!re"te permanent func ionarea instala iilor
de fabrica ie. El trebuie s! asigure o func ionare în limite normale a utilajelor "i
echipamentelor din zona sa de activitate.
Motiva ie:
Automatizarea avansat! a liniilor de fabrica ie a cimentului a facut posibil! reducerea
importanta a personalului care deservea aceste linii (inclusiv dispari ia unor posturi).
In prezent operatorul flux deserve"te o arie mare dintr-o linie de fabrica ie înlocuind un
num!r important din fostele posturi
Aceasta calificare este solicitat! în fabricile actuale de ciment, fiind considerat! ca foarte
important!.
Condi ii de acces:
Persoana care dore"te s! devin! operator flux trebuie sa fie absolvent! de liceu industrial de
profil.

Rute de progres:
Absolvirea cursului de operator lian i va permite trecerea la un nivel superior de
responsabilitate.
În cazul dovedirii unor aptitudini deosebite ca operator, prin acumularea unei vechimi
suficiente "i absolvirea unui curs de protec ia muncii poate accede la func ia de "ef de
schimb.

Cerin e legislative specifice:
- Nu sunt
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Titlul calific!rii: OPERATOR FLUX PENTRU FABRICA DE CIMENT
Codul calific!rii:
Nivelul calific!rii: 2

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii: 2
Codul
unit &ii

Denumirea competen&ei

Nivel

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea "i
s!n!tatea în munc! "i în domeniul situa iilor de urgen !
Aplicarea normelor de protec ia mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Preg!tirea activit! ilor de operare
Verificarea fluxului de fabrica ie
Interven ia în cazul avariilor
Prelevarea probelor tehnologice pentru testare

2

Credite

2
2
3
3
3
2
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Competen&a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea )i s n tatea în
munc )i în domeniul situa&iilor de urgen&
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! prevederile legale referitoare la
SSM, cu responsabilitate "i operativitate,
respectând instruc iunile interne referitoare la
securitatea "i s!n!tatea în munc! "i legisla ia
na ional! în vigoare

Cuno)tin&e
- Instruc iunile interne referitoare la
securitatea "i s!n!tatea în munc! specifice
locului de munc!
- No iuni privind legisla ia de securitatea "i
sAnAtate în muncA aplicabile activitA ii
,,operator flux”
2. Ac ioneaz! pentru înl!turarea situa iilor de - Prevederile produc!torului echipamentelor
risc, cu aten ie "i responsabilitate, în func ie
de munca referitoare la securitatea "i s!n!tatea
de particularit! ile locului de munc! conform în munc!
instruc iunilor interne referitoare la
- Specificul locului de munc!
securitatea "i s!n!tatea în munc! specifice
- Prevederi referitoare la securitatea "i
s!n!tatea în munc! "i situa ii de urgen !
3. Ac ioneaz! în caz de urgen !, cu
promptitudine, implicare "i profesionalism, în - No iuni privind legisla ia de securitatea "i
func ie de tipul accidentului, conform
sAnAtate în muncA aplicabile activitA ii
instruc iunilor interne "i reglement!rilor în
,,operator flux”
vigoare
- Planul de evacuare în caz de incendiu
- Proceduri de urgen ! interne
- Proceduri de acordare a primului ajutor
- Categorii de riscuri,
- Factori de risc, situa ii de urgen !, mijloace
de semnalizare specifice
- Echipamente de prim ajutor
- Echipament individual de protec ie
- Categorii de personal abilitat
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Simularea/demonstra ie structurat!
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen&a: Aplicarea normelor de protec&ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! legisla ia de protec ie a mediului
cu aten ie "i operativitate, respectând
procedurile specifice "i reglement!rile în
vigoare pentru a evita impactul nociv asupra
mediului înconjur!tor spa iului de lucru.
2. Identific! situa iile de risc de mediu cu
preocupare "i operativitate, în conformitate
cu instruirile periodice, respectând legisla ia
de protec ia mediului "i specificul locului de
munc!.
3. Ac ioneaz! pentru înl!turarea situa iilor de
risc de mediu cu responsabilitate "i
operativitate, în timp util func ie de
particularit! ile acestora, respectându-se
ordinea desf!"ur!rii ac iunilor în astfel de
situa ii.

Cuno)tin&e
- No iuni generale privind legisla ia na ional!
în vigoare "i legisla ia de protec ia mediului
aplicabilA locului de muncA
- Autoriza ii de mediu
- No iuni privind riscurile polu!rii "i mArimea
impactului ce ar putea fi produs
- Specificul locului de munc!
- Cerin e legale de protec ia mediului privind
echipamentele cu care lucreazA
- No iuni generale privind procedurile
opera ionale tehnice
- Prevederile planurilor pentru situa ii de
urgen A aplicabile locului de muncA

- Ordinea desf!"ur!rii ac iunilor în situa ii de
urgen !
- Procedurile specifice de manipulare "i
4. Asigur! cur! enia la locul de munc!, cu
depozitare a de"eurilor
aten ie "i responsabilitate, respectând graficul
- Factorii de risc cu ac iune asupra mediului
de cur! enie astfel încât s! se asigure cadrul
necesar desf!"ur!rii activit! ilor în condi ii de "i m!rimea impactului ce ar putea fi produs
- Tipurile "i caracteristicile combustibililor
igien! "i siguran !.
alternativi care înlocuiesc combustibilii fosili
naturali
- Categorii de persoane abilitate
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen&a: Aplicarea procedurilor de calitate
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! cerin ele de calitate, cu aten ie "i
responsabilitate, conform instructajelor
periodice "i specifica iilor din c!r ile tehnice
ale utilajelor
2. Aplic! procedurile tehnice de asigurare a
calit! ii, cu operativitate "i perseveren !,
respectând normele interne de calitate "i
procedurile Sistemului de Management al
Calit! ii
3. Sesizeaz! neconformit! ile, cu operativitate
"i corectitudine, respectând normele interne de
calitate "i procedurile Sistemului de
Management al Calit! ii

Cuno)tin&e
- Instruc iunile de lucru privind exploatarea
instala iilor
- Schema fluxului tehnologic "i instala iile
care trebuie verificate
- Utilajele "i echipamentele din fluxul de
fabrica ie a cimentului
- Consecin ele nerespect!rii instruc iunilor
de lucru
- No iuni de baz! privind chimia cimentului
- Specificul locului de munc!
- Cerin ele de calitate specifice
- Norme interne de calitate
- Procedurile Sistemului de Management al
Calit! ii specifice locului de munc!
- Aspectele tratate în instructajele periodice
- C!r ile tehnice ale utilajelor
- No iuni elementare mecanice "i electrice
- Persoanele de contact

4. Remediaz! neconformit! ile, cu aten ie "i
corectitudine, conform ac iunilor corective
prev!zute în procedurile Sistemului de
Management al Calit! ii "i respectând
specifica iile din c!r ile tehnice ale utilajelor
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen&a: Preg tirea activit &ilor de operare
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Identific! cerin ele de operare, cu aten ie
"i responsabilitate, respectând instruc iunile
de lucru "i sarcinile trasate de persoane
abilitate
2. Verific! starea de func ionare a
echipamentelor, cu preocupare "i
operativitate, respectând instruc iunile de
lucru "i informa iile primite la instructajul
aten ional
3. Verific! starea mecanic! a utilajelor, cu
responsabilitate "i profesionalism,
respectând instruc iunile de lucru "i
procedurile opera ionale

Cuno)tin&e
- Utilajele "i echipamentele aflate pe linia
de fabrica ie a cimentului
- Caracteristicle echipamentelor aflate pe
linia de fabrica ie a cimentului
- Tipurile de instala ii din fabrica de ciment
- Rela iile cu compartimente adiacente
- Strategia companiei în legatur! cu
instala ia de care r!spunde
- Instruc iunile de lucru specifice locului de
munc!
- Procedurile opera ionale
- Informa iile înregistrate în raportul de
schimb anterior
- Aspectele tratate în instructajul aten ional
- Persoanele de contact

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen&a: Verificarea fluxului de fabrica&ie
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Urm!re"te starea mecanic! a utilajelor "i
echipamentelor din flux, periodic, cu aten ie
"i responsabilitate, respectând instruc iunile
de lucru "i sarcinile trasate de persoane
abilitate.
2. Verific! circula ia materialelor în flux, cu
preocupare "i seriozitate, pentru a evita
scurgerile "i devers!rile de material,
respectând procedurile interne de verificare.
3. Transmite informa ii specifice legate de
func ionarea instala iei, cu rigurozitate "i
operativitate, respectând instruc iunile de
lucru.

Cuno)tin&e
- Instala iile care trebuie controlate
- Utilajele "i echipamentele aflate pe linia
de fabrica ie a cimentului
- Parametrii tehnici de protec ie a utilajelor
- Tipul de defec iuni ce pot apare
- No iuni generale privind tehnologia de
fabrica ie a cimentului
- Punctele din flux unde apar scurgeri sau
devers!ri de material
- Materiale urm!rite
- Terminologia specific!
- Indicativele echipamentelor
- Aparatura de m!surA existent! în flux
- Instruc iunile de lucru specifice opera iei
de verificare a fluxului tehnologic
- Informa iile înregistrate în raportul de
schimb anterior
- Caracteristicile utilajelor "i
echipamentelor din flux
- Echipamentele de lucru personale
- Con inutul raportului de schimb
- Persoanele de contact

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen&a: Interven&ia în cazul avariilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Identific! situa ia de avarie, cu
profesionalism "i responsabilitate, în cel mai
scurt timp, respectând instruc iunile interne
"i informa iile primite la instructajul
aten ional.
2. Identific! cauzele avariei, cu operativitate
"i profesionalism, stabilind toate
conexiunile.
3. Informeaz! persoanele abilitate despre
natura avariei, cu operativitate "i seriozitate,
respectând procedurile interne.
4. Remediaz! avariile, cu profesionalism "i
operativitate, diferen iat în func ie de
limitele de competen !, respectând
instruc iunile de lucru.
5. Particip! cu mentenan a la repara ia unor
avarii, cu implicare "i profesionalism, dup!
informarea persoanelor abilitate.
6. Informeaz! persoanele abilitate despre
modul de remediere a avariilor, cu
operativitate "i corectitudine, respectând
procedurile interne

Cuno)tin&e
- Echipamentele "i utilajele la care pot apare
avarii
- Caracteristicile mecanice "i electrice ale
echipamentelor "i utilajelor din fluxul de
fabrica ie a cimentului
- Tipurile de avarii ce pot apare în timpul
fuc ion!rii
- Implica iile unei avarii asupra func ion!rii
instala iei de care r!spunde
- Influen a materialului care circul! în flux
asupra func ion!rii utilajelor
- Elemente de tehnologia cimentului
- Rela iile între diversele compartimente
- No iuni minime privind interven iile mecanice
- No iuni minime privind modalit! ile de
repara ii
- Instruc iunile de lucru specifice locului de
munc!
- Aspecte tratate în instructajul aten ional
- C!r ile tehnice ale utilajelor din fluxul de
fabrica ie a cimentului
- Categorii de avarii pe care le poate rezolva
singur
- Categorii de avarii pe care le rezolv! împreun!
cu mentenan a
- Procedurile interne
- Indicativele echipamentelor
- Echipamentul individual de protec ie
- Echipamentele de lucru personale
- Persoanele de contact

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat!
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
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"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
Competen&a: Prelevarea probelor tehnologice pentru testare
Cod:
Nivel:2
Credite:
Deprinderi
1. Pregate"te punctele de prelevare cu
operativitate, în func ie de locul prelev!rii
manevrând corect dispozitivele de prelevare
cu respectarea procedurilor de lucru
specifice.

Cuno)tin&e
- Proceduri de lucru specifice opera iei de
preg!tire a punctelor de prelevare
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
fluxul de fabrica ie a cimentului
- Locul în flux al fiec!rui punct de prelevare
- Dispozitivele de prelevare "i modul de
folosire al acestora func ie de tipul probei
2. Extrage cu profesionalism probele
prelevate
tehnologice, din puncte prestabilite, în
- Tipuri de probe prelevate "i caracteristicile
cantitate corelat! cu num!rul de determin!ri
acestora
respectând procedurile de lucru "i m!surile
- M!surile de siguran ! care trebuie respectate
de siguran ! func ie de condi iile de
la prelevarea probelor
desf!"urare a activit! ii din punctul de
- Dispozitivele de ambalare a probelor
prelevare.
prelevate
- Modul de prelevare func ie de locul
3. Ambaleaz! probele riguros, cu aten ie "i
meticulozitate, conform procedurilor de lucru prelev!rii
- Dispozitivele de ambalare "i transport a
în func ie de proba prelevat!.
probelor
4. Transport! probele la laborator, cu aten ie, - Condi iile de desf!"urare a activit! ii în
punctul de prelevare
în timpul prestabilit, asigurând integritatea
- Sectorul din laborator unde se efectueaz!
acestora "i le pred! persoanelor de contact
din sectorul unde se efectueaz! determin!rile. determin!rile pentru fiecare prob!
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc!
• întreb!ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat!
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!. Calificarea coperator flux pentru fabrica de
ciment, Q_MIC_14, Pagina 1 din 12

