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Responsabilitatea pentru con.inutul standardului ocupa.ional revine Comitetului Sectorial
Materiale de construc.ii, industria cimentului, sticl( <i ceramic(
Descriere:
Operatorul ma ini îns cuire i paletizare î i desf oar activitatea în companii de mari dimensiuni
(fabrici de ciment). Activit ile se desf oar în hale închise de dimensiuni mari i în schimburi de
lucru. Operatorul opereaz cu ma ini automate de ambalare a cimentului în saci de hârtie i cu
ma ini automate de paletizare i înfoliere a pale ilor. Instala ia de paletizare este compus din dou
module unul pentru stivuirea sacilor pe pale i i altul pentru acoperirea pale ilor cu folie din
plastic.
Operatorul ma ini îns cuire i paletizare realizeaz :
-

Preg tirea activit ilor de operare

-

Operarea instala iilor de îns cuire i paletizare

-

Interven ia în cazul neconformit ilor

-

Informarea privind func ionarea liniei de operare

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru grupa de
baz 8290 Operatori la ma ini i asamblori neclasifica i în grupele de baz anterioare
Ocupa.iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa.ionale sunt:
1. Ma inist la ma ini de ambalat
2. Operator la ma ini de etichetat
3. Operator instala ii de sortare i reciclare de euri menajere i asimilabile
Informa.ii generale de interes privind practicarea ocupa.iilor la care s-a f(cut referire:
Operatorii la ma ini i asamblorii clasifica i în aceast grup conduc i supravegheaz ma ini
destinate ambal rii, etichet rii, aplic rii de însemne i închiderii ambalajelor
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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.a în limbi sr(ine
Titlul unit(.ii 3: Competen.e de baz( în matematic(, <tiin.(,
tehnologie
Titlul unit(.ii 4: Competen.e informatice
Titlul unit(.ii 5: Competen.a de a înv(.a
Titlul unit(.ii 6: 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
securitate <i s(n(tate în munc(
Titlul unit(.ii 2: Aplicarea normelor de protec.ie a 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: Operarea instala.iilor de îns(cuire <i paletizare
Titlul unit(.ii 3: Interven.ia în cazul neconformit(.ilor
Titlul unit(.ii 4: Informarea privind func.ionarea liniei de operare
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Titlul unit(.ii de competen.(: Aplicarea prevederilor legale
referitoare la securitatea <i s(n(tatea în munc(
(unitate de competen general )
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen.(
rezultatului activit(.ii descrise
de elementul de competen.(
1.1.Riscurile sunt identificate, în
corela ie cu specificul opera iilor
de executat i particularit ile
locului de munc

1.Identific riscurile în
munc

Nivelul de
responsabilitatea <i
autonomie 2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
elementul de competen.(
Identificarea factorilor de risc se
realizeaz cu seriozitate i
responsabilitate

1.2. Identificarea factorilor de
risc se realizeaz avându-se în
vedere toate aspectele relevante
pentru desf urarea activit ilor
1.3. Riscurile sunt identificate
prin analizarea responsabil a
mijloacelor de semnalizare i
avertizare existente
1.4. Riscurile sunt identificate
inând cont de prevederile
produc torului utilajelor
referitoare la securitatea i
s n tatea în munc
2.1.Prevederile legale referitoare
la s n tate i securitatea în
munc sunt însu ite prin
instructaje i aplicate în corela ie
cu specificul locului de munc

2.2. Echipamentele de lucru i
echipamentele individuale de
2. Aplic prevederile legale
protec ie sunt utilizate corect, în
referitoare la s n tate i
scopul pentru care au fost
securitate în munc
primite

Prevederile legale referiotoare la
s n tate i securitatea în munc
sunt aplicate permanent, cu
mult responsabilitate
Echipamentele de lucru i
echipamentele individuale de
protec ie sunt utilizate corect

2.3 Echipamentele sunt
între inute i p strate în
conformitate cu prevederile
produc torului echipamentului i
cu procedura specific locului de
munc
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2.4. Prevederile legale
referitoare la s n tate i
securitatea în munc i m surile
de prim ajutor în caz de accident
sunt însu ite prin participarea la
instructajele la locul de munc i
la cele periodice
2.5. Prevederile legale
referitoare la s n tatea i
securitatea în munc sunt
aplicate permanent, cu mult
responsabilitate, pentru
asigurarea securit ii personale
i a celorlal i participan i la
procesul de munc , pe întreaga
derulare a activit ilor

3. Intervine în caz de
accident

Interven ia este promt i se
3.1. Eventualele accidente sunt
desf oar cu luciditate i
anun ate cu promtitudine
personalului abilitat i serviciilor st pânire de sine
de urgen
Evetualele accidente sunt
anun ate cu promtitudine
3.2. Modalit ile de interven ie
sunt adaptate situa iei concrete i
Interven ia este realizat cu
tipului de accident produs
mult aten ie
3.3 Interven ia este promt i se
desf oar cu luciditate i
st pânire de sine
3.4. Interven ia este realizat cu
mult aten ie, evitându-se
agravarea situa iei deja create i
accidentarea altor persoane

Context:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul este subordonat efului de schimb i responsabilului SSM. Are obliga ia s respecte
prevederile legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc i s participe la instructajele
periodice cu acest subiect. Are atribu ii specifice în interven iile de urgen (anun eful de
schimb, responsabilul cu SSM).
Gama de variabile:
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Riscuri: pericol lovire pe c i de circula ie, c dere în gol, c dere obiecte i materiale de la în l ime,
risc alunecare, proiectare de particole de praf în ochi, organe de ma ini în mi care,etc.
Factori de risc: : referitor la locul de munc (spa ii închise/deschise, luminozitate, ventila ie,
proces tehnologic, temperatur , zgomote)
: referitor la sarcina de munc (tipul activit ii de executat i efortul fizic
individual
Mijloace de semnalizare: permanente (panouri, culori de securitate, etichete), ocazional (semnale
luminoase, acustice, comunicare verbal pentru aten ionarea unor evenimente periculoase),
indicatoare de securitate i s n tate în munc :„Protec ie obligatorie a mâinilor”, „Protec ie
obligatorie a capului”, „Protec ie obligatorie a c ilor respiratorii”,etc., dispozitivele de securitate
cu care sunt dotate ma ina de îns cuit i ma ina de paletizat i înfoliat.
Instruiri: zilnice (aten ionale la intrare în schimb), lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni
proprii func ie de specificul condi iilor de lucru.
Echipament individual de protec ie: casc de protec ie, ochelari de protec ie, m ti contra prafului,
m nu i, bocanci, palmare, salopet , vest , hain v tuit , etc.
Modalit i de interven ie: îndep rtarea accidenta ilor din zona periculoas , degajarea locului
pentru eliberarea accidenta ilor prisi sub d râm turi, anun are operativ a persoanelor abilitate etc.
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, r niri, fracturi, c deri de la în l ime), probleme
respiratorii etc.
M suri de prim ajutor: corespunz tor tipului de accident
Persoane abilitate: ef de schimb, inginer, coordonatori SSM i situa ii de urgen , medici, etc.
Servicii abilitate: ambulan , protec ie civil , pompieri etc.
Cuno<tin.e:
-aspectele relevante pentru desf urarea activit ilor
-prevederile legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc corelate cu specificul locului de
munc
-riscuri de munc
-utilizarea echipamentelor de lucru astfel încât s corespund scopului pentru care au fost primite
-modul de între inere i p strare a echipamentelor
prevederile legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc în vederea asigur rii securit ii
personale i a celorlal i participan i la procesul de munc
-modalit i de interven ie adaptate situa iei concrete i tipului de accident
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Titlul unit(.ii de competen.(: Aplicarea normelor de protec.ie a
mediului
(unitate de competen general )
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen.(
rezultatului activit(.ii descrise
de elementul de competen.(
1.1.Identificarea se face în
conformitate cu legisla ia
na ional în vigoare

1. Identific normele de
protec ie a mediului
aplicabile

1.2. Problemele de mediu,
asociate activit ilor desf urate,
sunt identificate corect, în
vederea aplic rii normelor de
protec ie
1.3. Normele de protec ie a
mediului sunt însu ite, prin
instructaje periodice pe tot
parcursul desf ur rii
activit ilor

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 protec ia mediului,
se face cu aten ie i
responsabilitate
Normele de protec ie a mediului
sunt însu ite i aplicate cu
responsabilitate
Identificarea prevederilor legale
referitoare la protec ia mediului,
se face cu aten ie i
responsabilitate

1.4. Normele de protec ia
mediului sunt aplicate, corect,
evitându-se 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
identificate permanent în func ie
de specificul locului de munc

Identificarea situa iilor de risc de
mediu se face cu preocupare i
operativitate

2.2. Identificarea situa iilor de
risc de mediu se face conform
legisla iei de protec ia mediului
în vigoare

Situa iile de risc de mediu,
asociate activit ilor desf urate,
sunt identificate cu aten ie

2.3. Situa iile de risc de mediu
identificate conform normelor
interne
3. Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de

3.1. Aplicarea de proceduri de
recuperare a materialelor

Evetualele riscuri, ce pot afecta
factorii de mediu de la locul de
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mediu

refolosibile se face adecvat
specificului activit ilor derulate
3.2. Reziduurile rezultate din
activit ile de pe locul de munc
sunt manipulate i depozitate
conform procedurilor interne,
f r afectarea mediului
înconjur tor

munc i vecin t i, sunt
anun ate, cu promtitudine
personalului abilitat
Interven ia pentru aplicarea de
m suri reparatorii se desf oar
cu promtitudine

3.3. Interven ia pentru aplicarea
de m suri reparatorii a mediului
înconjur tor se face în
conformitate cu procedurile de
urgen i legisla ia în vigoare
3.4. Interven ia pentru aplicarea
de m suri reparatorii se
desf oar , evitând agravarea
situa iei deja create
Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul este subordonat efului de schimb i responsabilului cu protec ia mediului. Are
atribu ii specifice legate de protec ia mediului (colectarea, depozitarea i evacuarea de eurilor,
p strarea cur eniei în zona liniei de operare). Este obligat s respecte procedurile interne de
protec ia mediului i s participe la instructajele periodice pe aceast tem .
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documenta ie de referin : legea protec iei mediului, norme de protec ia mediului, regulamente de
ordine interioar (ROI), fi a postului, plan de prevenire i protec ie, proceduri interne specifice
locului de munc , tematic instruiri etc.
Factori de mediu: ap , aer, sol, specii i habitate naturale.
Riscuri: poluare aer, sol.
Factori de risc cu ac iune asupra mediului: praf de ciment, vibra ii excesive ale echipamentelor în
mi care, de euri din hârtie provenite de la sacii deteriora i, de euri din folie de plastic, de euri din
lemn de la paletizare.
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Instruiri: zilnice, s pt mânale, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii, în func ie
de specificul locului de munc .
Persoane abilitate: ef de schimb, inginer, responsabil de mediu etc.
Circuitul de eurilor: colectare, depozitare, evacuare.
Cuno<tin.e:
-particularit ile locului de munc
-norme specifice de protec ie a mediului
-legisla ie i proceduri interne de urgen , specifice
-circuitul de eurilor (colectare, depozitare, evacuare)
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Titlul unit(.ii de competen.(: Aplicarea procedurilor de calitate
(unitate de competen general )
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen.(
rezultatului activit(.ii descrise
de elementul de competen.(
1.1. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate pe
baza procedurilor specifice
privind cerin ele de calitate ale
opera iilor i ale produsului finit
1. Identific cerin ele de
calitate specifice

Nivelul de
responsabilitatea <i
autonomie : 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
elementul de competen.(
Cerin ele de calitate sunt
identificate cu aten ie i
responsabilitate

1.2. Cerin ele de calitate
specifice ale opera iilor
identificate conform
specifica iilor din documenta ia
tehnic a utilajelor
1.3. Cerin ele de calitate sunt
identificate în urma particip rii
la instruirile periodice cu privire
la calitatea opera iilor i a
produsului finit
2.1. Procedurile tehnice de
asigurarea calit ii sunt aplicate
respectând preciz rile din
documenta ia tehnic specific

2. Aplic procedurile
tehnice de asigurarea
calit ii

Procedurile tehnice de
asigurarea calit ii sunt aplicate
cu responsabilitate

2.2. Procedurile tehnice de
asigurarea calit ii sunt aplicate
în func ie de tipul opera iilor de
efectuat
2.3. Procedurile tehnice de
asigurarea calit ii sunt aplicate
pe întreaga perioad de
desf urare a activit ilor

3. Verific calitatea
produsului finit

3.1. Calitatea produsului finit
verificat prin comparare cu

Verificarea calit ii produsului
final se realizeaz cu aten ie
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cerin ele de calitate impuse de
standardele de produs
3.2. Calitatea produsului finit
verificat conform procedurilor
SMC
4.1. Deficien ele remediate
conform cu cerin ele de calitate
impuse de standardele de produs
4. Remediaz deficien ele
constatate

Remedierea eventualelor
deficien e se realizeaz cu
promtitudine i seriozitate

4.2. Deficien ele remediate
permanent, pe parcursul
desf ur rii activit ilor de
operare conform procedurilor
SMC
4.3. Deficien ele sunt eliminate
prin depistarea i înl turarea
cauzelor care le genereaz

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul este subordonat efului de schimb i responsabilului SMC, are responsabilitatea s
urm reasc calitatea opera iilor desf urate cât i a produsului finit conform cu procedurile interne
de calitate, s participe la instructajele periodice pe aceast tem .
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de instala ii: instala ie de îns cuire i instala ie de paletizare i înfoliere.
Cerin e de calitate: conform instruc iunilor de lucru, normelor interne, standardelor tehnice,
criteriilor i reglement rilor na ionale.
Documenta ie tehnic specific : instruc iuni de lucru, proceduri de control, proceduri SMC
specifice locului de munc .
Metode de control: vizual.
Produsul final: Saci de ciment inscrip iona i corect cu data de ambalare, termenul de valabilitate i
nr. lotului de ciment ambalat, pale i cu saci de ciment înfolia i corect.
Deficien e posibile: saci neinscrip iona i corect cu data de ambalare termenul de valabilitate i
num rul lotului îns cuit, saci spar i, saci care nu se încadreaz în limitele de greutate impuse,
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pale i goi returna i de la clien i necorespunz tori din punct de vedere calitativ i dimensional,
pale i cu folia rupt .
Cauze care genereaz deficien e: nerespectarea tehnologiei.
Cuno<tin.e:
-componen a liniei de operare
-cerin ele de calitate caracteristice locului de munc
-procedurile tehnice de asigurare a calit ii
-metoda de verificare a calit ii produsului finit
-caracteristicile tehnice urm rite pentru verificarea calit ii activit ilor i a produsului final.
-modul de remediere a eventualelor deficien e
-cauzele care pot genera deficien ele
-standardele de produs
-deficien e posibile
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Nivelul de
responsabilitatea <i
autonomie : 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
elementul de competen.(

Titlul unit(.ii de competen.(: 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.(
1.1. Cerin ele de operare sunt
identificate pe baza raportului de
schimb

Identificarea cerin elor de
operare se face cu aten ie i
responsabilitate

1.2. Cerin ele de operare sunt
identificate prin instruc iunile de
lucru specifice locului de munc
1. Identific cerin ele de
operare

1.3. Cerin ele sunt identificate în
corela ie cu sarcinile trasate de
persoane abilitate
1.4. Identificarea cerin elor de
operare se realizeaz având în
vedere tipul de ciment ce
urmeaz a fi îns cuit, paletizat i
înfoliat
2.1. Starea mecanic a liniei de
operare este verificat conform
instruc iunilor opera ionale de
exploatare a instala iilor

2. Verific starea mecanic
a liniei de operare

Verificarea st rii mecanice a
liniei de operare se realizeaz cu
aten ie i rigurozitate

2.2. Starea mecanic a liniei de
operare este verificat pe baza
sarcinilor trasate de persoane
abilitate
2.3. Starea mecanic a liniei de
operare este verificat înainte de
operarea instala iilor

3.1. Stocul necesar de repere
verificat în urma consult rii
3. Verific stocul necesar de raportului de schimb
repere
3.2. Stocul necesar de repere

Verificarea stocului necesar de
repere se realizeaz cu
rigurozitate, responsabilitate i
operativitate

verificat conform instruc iunilor
specifice locului de munc
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3.3. Stocul necesar de repere
verificat având în vedere tipul de
ciment ce urmeaz a fi îns cuit,
paletizat i înfoliat
3.4. Stocul necesar de repere
este verificat înainte de operarea
instala iilor
4.1. Func ionalitatea posturilor
de înc rcare este verificat
rspectând instruc iunile
opera ionale ale liniei de operare

Verificarea func ionalit ii
posturilor de înc rcare se
realizeaz cu aten ie,
responsabilitate i rigurozitate

4.2. Func ionalitatea posturilor
de înc rcare este verificat în
timp util conform instruc iunilor
trasate de persoanele abilitate
4. Verific func ionalitatea
posturilor de înc rcare

4.3. Func ionalitatea posturilor
de înc rcare este verificat în
concordan cu indica iile din
cartea tehnic
4.4. Func ionalitatea posturilor
de înc rcarea este verificat în
concordan cu paramatri optimi
de func ionare respectând
instruc iunile opera ionale ale
liniei de operare

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul este subordonat direct efului de schimb. Respect instruc iunile de lucru specifice
locului de munc i instruc iunile opera ionale de exploatre a liniei de operare.
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Componen a liniei de operare: Instala ia de îns cuire i instala ia de paletizare i înfoliere.
Componen a instala iei de ins cuire: magazia pentru saci goi, aplicator automat de saci, ma ina de
îns cuit, releu de benzi, elevator, rigole pneumatice, sit vibratoare, filtru cu saci, compresorul ce
asigur aerul de comand , dispozitiv pentru aplicarea pe saci a datei de ambalare, a datei de
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valabilitate i a lotului de ciment îns cuit.
Posturile de înc rcare: duzele de alimentare cu ciment a sacilor i cânt rirea lor automat .
Componen a instala iei de paletizare i înfoliere: dou module unul pentru stivuirea sacilor pe
pale i i altul pentru acoperirea pale ilor cu folie din plastic, benzi transportoare, magazia de pale i
goi, liftul pentru depozitarea straturilor de saci pe pale i, liftul pentru pentru depozitarea stratului
de saci pe palet benzile transportoare a pale ilor, transportoare cu role pentru dirijarea pale ilor
spre modulul de înfoliere, ansamblul de împingere a sacilor, pl ci de stivuire a sacilor, dispozitivul
pentru aplicarea foliei din plastic.
Cerin ele de operare: Setarea parametrilor pentru tipul de ciment ce urmeaz a fi îns cuit, paletizat
i înfoliat func ie de greutatea sacilor (25 kg, 40 kg)
Parametri optimi: func ionarea liniei de operare la capacitatea maxim /la capacitatea stabilit de
persoanele abilitate func ie de comenzile clien ilor (informa ie preluat de la eful de schimb sau
din raportul de schimb)
Documente: instruc iuni de lucru specifice locului de munc , instruc iuni opera ionale, cartea
tehnic a instala iei de îns cuire i a instala iei de paletizare i înfoliere, format raport de schimb.
Repere necesare: sortimente diferite de ciment, saci din hârtie selecta i func ie de tipul de ciment i
de greutatea sacilor cu ciment, pale i din lemn, folie film i tubular din plastic.
Modalitate de verificare: vizual - verificarea componentelor mecanice, pneumatice i electrice
pentru instala ia de îns cuit: starea furtunelor care asigur comenzile pneumatice, starea cablurilor
electrice, elementele de siguran , dac manometrul indic presiunea corespunz toare realizat de
compresorul ce asigur aerul de comand , por ile de la gardul de protec ie al ma inii de îns cuit
(dac sunt închise). Pentru instala ia de paletizat se verific : fotocelulele (dac sunt curate i bine
fixate), por ile de la gardul de protec ie al ma inii de paletizat (dac sunt închise), pozi ia
limitatorilor de pe benzile transportoare, pozi ionarea corect a benzilor, verific num rul i starea
fizic a pale ilor, a cantit ii i tipului de folie necesar .
Tipuri de informa ii înregistrate în raportul de schimb: sortimentul de ciment ce urmeaz a fi
îns cuit i paletizat conform comenzii clientului, silozul din care se alimenteaz ma ina de
îns cuit, defec iuni tehnice ce pot s apar la utilajele din flux, opriri, porniri ale instala iilor,
eventuale neconformit i ap rute, mod de remediere, starea liniei de operare la predare, consumul
de saci, consumul de pale i, stocul de produs finit.
Persoane abilitate: ef de schimb, ef departament.
Cuno<tin.e:
-componen a liniei de operare
-caracteristicile tehnice generale ale utilajelor i echipamentelor din componen a liniei de operare
-instruc iunile de lucru specifice
-cuno tiin e privind tipurile de repere si caracteristicile acestora
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-no iuni generale privind operare PC
-cuno tin e elementare mecanice i electrice
-prevederi legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc în vederea asigur rii securit ii
personale i a celorlal i participan i la procesul de munc
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Titlul unit(.ii de competen.(: Operarea instala.iilor de îns(cuire,
Nivelul de
paletizare <i înfoliere
responsabilitatea <i
(unitate de competen specific )
autonomie 2
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen.(
rezultatului activit(.ii descrise modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
de elementul de competen.(
elementul de competen.(
1.1.Alimentarea liniei de operare
cu reperele necesare asigurat
având în vedere sortimentul de
ciment ce urmeaz a fi îns cuit
i paletizat

1. Asigur alimentarea
liniei de operare cu reperele
necesare

Alimentarea liniei de operare se
face cu aten ie, responsabilitate
i operativitate

1.2. Alimentarea liniei de
operare asigurat respectând
instruc iunile de operare ale
instala iilor componente
1.3. Alimentarea liniei de
operare cu reperele necesare se
face ori de câte ori este nevoie,
în corela ie cu capacitatea
magaziei aplicatorului de saci i
a depozitului de pale i.
1.4. Alimentarea liniei de
operare se realizeaz în timp util
conform instruc iunilor de lucru
specifice
2.1. Starea de func ionare a liniei Urm rirea st rii de func ionare a
liniei de operare se face cu
de operare cunoscut având în
vedere operarea instala iilor în
aten ie i rigurozitate
parametri optimi

2. Urm re te starea de
func ionare a liniei de
operare

2.2. Starea de func ionare a liniei
de operare urm rit func ie de
recomand rile persoanelor
abilitate
2.3. Starea de func ionare a
liniei de operare cunoscut prin
respectarea instruc iunilor de
lucru specifice
2.4. Parametri de func ionare a
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liniei de operare respect
cerin ele de exploatare a
instala iilor componente
3.1. Circula ia produsului finit se Urm rirea circula iei produsului
finit se face cu aten ie,
realizeaz prin deplasarea
efectiv la toate punctele din
preocupare i seriozitate
cadrul liniei de operare conform
instruc iunilor de lucru specifice
3. Urm re te circula ia
produsului finit

3.2. Circula ia produsului finit
respect instruc iunile de operare
specifice
3.3. Eventualele neconformit i
sunt identificate conform
instruc iunilor de lucru i
instruc iunilor de operare a
instala iilor

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul este subordonat direct efului de schimb. Este obligat s respecte instruc iunile de lucru
specifice locului de munc i instruc iunile opera ionale de exploatre a liniei de operare.
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru specifice locului de lucru, instruc iuni opera ionale pentru
exploatarea liniei de operare, documenta ia tehnic a instala iei de îns cuire i a instala iei de
paletizare i înfoliere, registrul de rapoarte.
Repere necesare: sortimente diferite de ciment, saci din hârtie selecta i func ie de tipul de ciment
ce urmeaz a fi îns cuit, pale i din lemn, folie din plastic film i tubular .
Parametri optimi: func ionarea liniei de operare la capacitatea maxim /la capacitatea stabilit de
persoanele abilitate func ie de comenzile clien ilor (informa ie preluat de la eful de schimb sau
din raportul de schimb).
Aspecte func ionale urm rite la instala ia de îns cuie: modul de func ionare al aplicatorului de
saci, al instala iilor de semnalizare acustic , al dispozitivelor de securitate a instala iei de îns cuire,
al releului de benzi de preluare i transport saci cu ciment, al elevatorului de transport ciment, al
sitei vibratoare, al rigolelor pneumatice, al filtrului cu saci, a motoarelor - dac apar zgomote
ciudate-, a ventilatorului rigolei de alimentare cu ciment, a ventilatorului pentru suflarea prafului
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de pe saci, a toc torii de saci, dac apar emisii de praf, scurgeri de ciment etc.
Aspecte func ionale urm rite la instala ia de paletizare i înfoliere: modul de func ionare al
benzilor de transport de la instala ia de îns cuit la instala ia de paletizare i înfoliere i a celor de
transport a pale ilor forma i, al aplicatorului de folie, al dispozitivului de pozi ionare pentru pale i,
al transportorului cu role pentru pale ietc, dac benzile transportoare sunt centrate etc.
Modalitate de verificare: vizual
Produs finit: ciment ambalat în saci din hârtie, inscriptiona i cu data de ambalare, data de
valabilitate i lotul de ciment, pale i cu saci de ciment ambala i în folie din plastic.
Persoane abilitate: eful de schimb, ef departament.
Cuno<tin.e:
-componen a liniei de îns cuire
-cuno tiin e generale privind propriet ile fizice ale materialului ce urmeaz a fi îns cuit (ciment)
-cuno tiin e privind tipul de repere i caracteristicile acestora
-caracteristicile tehnice generale ale utilajelor i echipamentelor din componen a liniei de operare
-cuno tin e elementare mecanice i electrice
-cuno tin e privind tipul de produs finit i caracteristicile acestora
-no iuni operare PC
-cuno tiin e privind operarea instala iei de îns cuire i a instala iei de paletizare i înfoliere
-prevederi legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc în vederea asigur rii securit ii
personale i a celorlal i participan i la procesul de munc
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Nivelul de
responsabilitatea <i
autonomie 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
elementul de competen.(

Titlul unit(.ii de competen.(: Interven.ia în cazul neconformit(.ilor
(unitate de competen specific )
Elemente de competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise
de elementul de competen.(
1.1.Mesajele afi ate i /sau
aten ion rile sonore sunt
identificate conform
instruc iunilor opera ionale
specifice

1.Identific mesajele afi ate
i/sau aten ion rile sonore

Identificarea mesajelor afi ate i
/sau aten ion rile sonore se face
cu operativitate, aten ie i
responsabilitate

1.2. Identificarea mesajelor
afi ate i /sau aten ion rile
sonore se realizeaz în timp util,
conform, instruc iunilor de lucru
1.3. Mesajele afi ate i/sau
aten ion rile sonore sunt
identificate avându-se în vedere
acoperirea întregii linii de
operare
Verificarea naturii
2.1.Natura neconformit ilor
verificat în corela ie cu tipul de neconformit ilor se realizeaz
neconformit i specifice liniei de cu aten ie i responsabilitate
operare
Natura neconformit ilor este
verificat cu rigurozitate i
2.2. Natura neconformit ilor
verificat conform
operativitate
instruc iunilor de lucru specifice
locului de munc

2. Verific natura
neconformit ilor

2.3. Natura neconformit ilor
verificat prin deplasarea la
locul apari iei neconformit ilor
func ie de natura lor
2.4. Natura neconformit ilor
verificat având în vedere
recomand rile persoanelor
abilitate
2.5. Identificarea naturii
neconformit ilor se realizeaz
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inând cont de specifica iile din
documenta ia tehnic a utilajelor
componente ale liniei de operare
3.1. Interven ia pentru tratarea
neconformit ilor se realizeaz
în concordan cu tipul
neconformit ilor specifice liniei
de operare

3. Intervine pentru tratarea
neconformit ilor

Tratarea neconformit ilor se
realizeaz cu operativitate,
aten ie i responsabilitate

3.2. Tratarea neconformit ilor
se realizeaz în timp util,
conform instruc iunilor de
operare
3.3. Tratarea neconformit ilor
se realizeaz având în vedere
specifica iile din documenta ia
tehnic a instala iilor
3.4. Interven ia pentru tratarea
neconformit ilor se realizeaz
conform instruc iunilor de lucru
specifice

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea a activit ii: hale de dimensiuni mari.
Operatorul î i asum sarcini de lucru cu un anumit grad de imprevizibilitate i de autonomie.
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de mesaje afi ate i/sau aten ion ri sonore: greut ile indicate pe display-ul fiec rui post de
înc rcare, pe display-ul cântarului de band de la ma ina de îns cuit, num rul de saci paletiza i pe
display-ul ma inii de paletizat, aten ion ri luminoase pentru nivelul minim al cimentului în
bunc rul de alimentare a ma inii de îns cuit, aten ionare sonor pentru poart deschis la gardul de
protec ie etc.
Tipuri de neconformit i la instala ia de îns cuire: alimentarea defectuoas cu ciment a ma inii de
îns cuit, deregl ri ale cântarelor de band , saci de ciment cu greutatea în afara limitelor prescrise,
saci rup i, defect dispozitivul pentru inscrip ionarea datei de ambalare, a celei de valabilitate i a
num rului de lot îns cuit, deschiderea por ilor de la gandul de protec ie al ma inii în timpul
func ion rii, defec iuni mecanice la utilajele din flux (elevator, sit , toc tor, benzi transportoare)
etc.
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Tipuri de neconformi i la instala ia de paletizare i înfoliere: saci rup i pe pale i, folia de pe pale i
rupt , saci cu greutatea în afara limitelor prescrise, pale i rup i pe calea de rulare, blocarea
paletului gol în ghidajul paletizorului, deschiderea por ilor de la gardul de protec ie al ma inii în
timpul func ion rii, paletizorul nu pozi ioneaz corect sacii pe palet, se rupe folia de la dispozitivul
de înfoliere etc.
În cazul unor neconformit i complexe (exp. defec iuni mecanice, electrice) anun persoanele
ierarhic superioare i/sau compartimentele abilitate i particip la rezolvarea acestora al turi de
persoanele direct implicate.
Tipuri de neconformit i la care particip direct pentru rezolvarea lor: înfund ri rigole i sit
elevator de recirculare, blocat toc torul pentru de euri de la ma ina de îns cuit, aplicatorul de saci
oprit, particip la verificarea greut ii sacilor, indica ie eronat la cântarele de la posturile de
înc rcare, blocarea gurii de extrac ie a cimentului din siloz, por ile de la gardul de protec ie
deschise în timpul func ion rii la ma ina de îns cuit i/sau la instala ia de paletizat i înfoliat,
blocarea paletului gol în ghidajul paletizorului, oprirea paletului între bariere, saci a eza i incorect
pe palet, se rupe folia de la înfoliator, paletul pozi ionat incorect pe fotocelulele de la înfoliator etc.
Categorii personal abilitat: ( ef de schimb, ef compartiment expedi ie, ef mentenan , mecanic
între inere, electrician)
Persoane de contact: ef de schimb, operatori extrac ie i transport ciment, operatori ma ini
îns cuire i paletizare din celelalte schimburi
Documenta ie: Instruc iuni opera ionale de exploatare a instala iei de îns cuire i a instala iei de
paletizare i înfoliere, documenta ia tehnic a utilajelor i echipamentelor componente ale liniei de
operare.
Cuno<tin.e:
-instruc iuni opera ionale de exploatare a instala iei de în s cuire i a instala iei de paletizare i
înfoliere
-înstruc iuni de lucru specifice
-locul în flux al fiec rui mesaj afi at i al fiec rei aten ion ri sonore
-semnifica ia mesajelor afi ate i a aten ion rilor sonore
-tipuri de neconformit i specifice instala iei de îns cuire i a instala iei de paletizare
-tipuri de neconformit i la care particip direct pentru rezolvarea lor
-tipuri de neconformit i pentru care anun personalul abilitat
-modul de rezolvare a neconformit ilor func ie de tipul lor
-cuno tiin e generale privind identificarea caracteristicilor produsului finit
-cuno tiin e privind caracteristicile sacilor, a pale ilor i a foliei din plastic
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-cuno tiin e privind modul de verificarea a greut ii sacului ambalat
-cuno tin e elementare mecanice i electrice
-prevederi legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc în vederea asigur rii securit ii
personale i a celorlal i participan i la procesul de munc
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Titlul unit(.ii de competen.(: Informarea privind func.ionarea liniei
de operare
(unitate de competen general )
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen.(
rezultatului activit(.ii descrise
de elementul de competen.(
1.1.Selectarea informa iilor de
transmis se realizeaz func ie de
natura lor
1. Selecteaz informa iile
de transmis

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit(.ii descris( de
elementul de competen.(
Selectarea informa iilor de
transmis se realizeaz cu aten ie
i responsabilitate

1.2. Informa iile de transmis se
selecteaz având în vedere
modul i mijloacele de
comunicare adecvate, cu
respectarea instruc iunilor de
lucru specifice
3.1. Transmiterea informa iilor
opera ionale se se realizeaz în
func ie de natura lor

2. Transmite informa iile
opera ionale

Nivelul de
responsabilitatea <i
autonomie 2

Transmiterea informa iilor se
realizeaz cu operativitate

3.2. Transmiterea informa iilor
opera ionale se realizeaz
selectând modul adecvat de
informare conform
instruc iunilor de lucru
3.3. Informa iile opera ionale
sunt transmise în timp util având
în vedere utilizarea mijloacelor
de comunicare adecvate conform
instruc iunilor de lucru
3.4. Transmiterea informa iilor
opera ionale se realizeaz inând
cont de persoanele abilitate

3. Înregistreaz informa iile
privind procesul de lucru

3.1. Inregistrarea informa iilor
cu privire la procesul de lucru
sunt înregistrate la sfâr itul
schimbului cu respectarea
instruc iunilor de lucru specifice

Înregistrarea informa iilor cu
privire la starea de func ionare a
liniei de operare se face cu
reponsabilitate

3.2. Informa iile privind

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticl i ceramic . Standard Ocupa ional Operator ma ini îns cuire i
paletizare pentru fabric de ciment, SO_MIC_15, Pagina 1 din 27

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

procesul de lucru sunt
înregistrate având în vedere
acoperirea întregii linii de
operare
3.3. Înregistrarea informa iilor
privind procesul de lucru se
realizeaz respectând formatul
raportului de schimb
Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: fabrici de ciment dotate cu ma ini automate pentru îns cuire
ciment i ma ini automate pentru paletizare i înfoliere saci cu ciment; în spa iu închis.
Condi ii de desf urarea activit ii: în hal de mari dimensiuni
Operatorul este subordonat direct efului de schimb. Operatorul selecteaz , transmite i/sau
înregistreaz informa iile privind func ionarea liniei de operare cu un anumit grad de autonomie,
respectând instruc iunile de lucru specifice, recomand rile persoanelor abilitate i formatul
raportului de schimb.
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru specifice locului de lucru, instruc iuni opera ionale pentru
exploatarea liniei de operare, documenta ia tehnic a instala iei de îns cuire i a instala iei de
paletizare i înfoliere, registrul de rapoarte.
Tip de informa ii: informa ii opera ionale, informa ii referitoare la starea de func ionare a liniei de
operare, informa ii referitoare la eventualele neconformit i ap rute i a modului de remedire a
acestora, informa ii referitoare la produsul finit.
Informa ii înregistrate în raportul de schimb: sortimentul de ciment ce urmeaz a fi îns cuit i
paletizat conform comenzii clientului, silozul din care se alimenteaz ma ina de îns cuit,
defec iuni tehnice ce pot s apar la utilajele din flux, opriri, porniri ale instala iilor, cauze,
neconformit i ap rute, mod de remediere, starea liniei de operare la predarea schimbului de lucru,
consumul de saci, consumul de pale i, stocul de produs finit, num rul de pale i refuza i, num rul
de pale i factura i etc.
Tip de mijloace de informare: scis, oral.
Mijloace de informare: sta ie emisie recep ie, telefon, registrul de rapoarte
Persoane informate: ef de schimb, operator extrac ie i transport ciment, operatori ma ini
îns cuire i ma ini paletizare din celelalte schimburi
Cuno<tin.e:
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-particularit ile locului de munc

i componen a liniei de operare

-instruc iunile de lucru specifice locului de munc
-cuno tin e privind modul de selectare al informa iilor de transmis i înregistrat
-tipurile de mijloace de informare
-mijloacele de informare
-cuno tin e legate de modul de utilizare a mijloacelor de informare
-cuno tin e privind modul de completare a documentelor interne

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticl i ceramic . Standard Ocupa ional Operator ma ini îns cuire i
paletizare pentru fabric de ciment, SO_MIC_15, Pagina 1 din 27
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AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI
CALIFICAREA
OPERATOR MA INI ÎNS CUIRE PENTRU FABRIC DE CIMENT

COD RNC al calific rii:
Nivelul calific rii: 2

Sectorul: Materiale de construc'ii, industria cimentului, sticl *i ceramic
Versiunea: 00
Data aprob rii:
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Echipa de redactare: ing. Nedelescu Elisabeta - SC CEPROCIM SA
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Fieni
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Comisia de validare: Ion Crangasu- director CIROM - presedinte comisie de validare
Margineanu Anca- director Patronat, membru 1
Oana Dorel - presedinte FSCR - membru 2

Denumire document electronic: Q_MIC_15_1

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
1
de ciment, Q_MIC_15_1, Pagina 1 din 14

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Responsabilitatea pentru con'inutul acestei calific ri revine Comitetului Sectorial

Titlul Calific rii: Operator ma*ini îns cuire pentru fabric de ciment

Descriere: Operatorul ma"ini îns!cuire este un muncitor calificat capabil s! realizeze, de o
anumit! autonomie "i competen ! "i într-un timp dat, sarcinile legate de preg!tirea
activit! ilor de operare, de operarea instala iei de îns!cuire, de interven ie în cazul unor
neconformit! i "i de informare privind func ionarea instala iei de îns!cuire. Calificarea
operator ma"ini îns!cuire de nivel 2 este proiectat! pentru cei care practic! operarea ma"inilor
de îns!cuire care activeaz! deja în aceast! ocupa ie cât "i pentru acele persoane care sunt în
curs de dezvoltare a competen elor din aceast! arie.
Motiva ie: În ultimii ani solicit!rile de ciment pe pia a materialelor de construc ii au crescut,
crescând corespunz!tor "i cantitatea de ciment livrat! de c!tre fabricile de ciment. În acest
context a devenit necesar! automatizarea opera iilor de îns!cuire "i astfel ocupa ia de operator
ma"ini îns!cuire este solicitat! de c!tre produc!torii de ciment
Condi ii de acces: Persoana care dore"te sa devin! operator ma"ini îns!cuire trebuie s! fie
absolvent de liceu industrial de profil.

Rute de progres: -

Cerin e legislative specifice: Nu exist!

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Titlul calific!rii: Operator ma"ini îns!cuire pentru fabric! 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!
Aplicarea normelor de protec ie a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Preg!tirea activit! ilor de operare
Operarea instala iei de îns!cuire
Interven ia în cazul neconformit! ilor
Informarea privind func ionarea instala iei de îns!cuire

2

Credite

2
2
2
2
2
2

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Aplicarea prevederilor 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
prevederile legale, particularit! ile locului de
munc! "i prevederile produc!torului
2. Aplic! prevederile legale referitoare la
securitatea "i s!n!tate în munc! cu
responsabilitate, în func ie de particularit! ile
locului de munc! "i reglement!rile în vigoare
3. Intervine în caz de accident cu
promtitudine conform reglement!rilor în
vigoare, evitându-se agravarea situa iei deja
create

Cuno*tin'e
- Prevederi legale referitoare la securitatea "i
s!n!tatea în munc!, norme interne
- Particularit! ile locului de munc!
- Categorii de riscuri, factori de risc
- Tipuri de accidente posibile
- Mijloace de semnalizare specifice
- Tipuri de instructaje specifice
- Echipamente de protec ie "i instruc iuni de
utilizare "i între inere a acestora
- Materiale "i echipamente de securitate "i
s!n!tate în munc!
- Motiva ia aplic!rii prevederilor legale
referitoare la s!n!tatea "i securitatea în munc!
- Momentul aplic!rii prevederilor legale
referitoare la s!n!tatea "i securitatea în munc!
- Modalit! ile de interven ie în caz de accident
- M!suri de prim ajutor corespunz!toare
tipului de accident
-Categorii de interven ii, servicii "i categorii
de personal abilitat, planuri de evacuare
- Momentul interven iei în caz de accident

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct!
• Test scris
• Declara ii ale speciali"tilor care au urm!rit
• Întreb!ri orale
modul de ob inere a rezultatelor în
contexte diferite
• Potofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Aplicarea normelor de protec'ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! normele de protec ie a mediului
cu aten ie, respectând procedurile specifice "i
reglement!rile în vigoare
2. Identific! situa iile de risc de mediu cu
aten ie respectând legisla ia de protec ia
mediului în vigoare "i a normelor interne
3. Intervine pentru diminuarea riscurilor de
mediu cu promtitudine respectând specificul
locului de munc!, procedurile interne,
procedurile de urgen ! "i legisla ia în vigoare

Cuno*tin'e
- Particularit! ile locului de munc!
- Prevederi legale referitoare la protec ia
mediului
- Norme interne
- Categorii de riscuri de mediu
- Factori de risc
- Tipuri de accidente posibile
- Tipuri de instructaje specifice
- De"eurile specifice locului de munc! care
afecteaz! mediul
- Circuitul de"eurilor – colectarea,
depozitarea, evacuarea acestora
- 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
• Declara ii ale martorilor
• Portofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Aplicarea procedurilor de calitate
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! cerin ele de calitate cu
responsabilitate, respectând procedurile
specifice, specifica iile din cartea tehnic! a
utilajelor "i instruirile periodice

Cuno*tin'e
- Componen a fluxului tehnologic
- Specifica iile din cartea tehnic! a utilajelor
referitoare la calitatea opera iilor
- Proceduri tehnice de asigurare a calit! ii
- Modalit! ile de aplicare a procedurilor
2. Aplic! procedurile tehnice de asigurarea
tehnice
calit! ii cu responsabilitate respectând
- Cerin ele de calitate caracteristice, proceduri
documenta ia tehnic! specific! "i procedurile SMC
SMC
- Modalitatea de verificare a calit! ii
produsului finit
3. Verific! calitatea produsului finit cu
- Caracteristicile tehnice urm!rite pentru
aten ie respectând cerin ele de calitate impuse verificarea calit! ii produsului finit
de standardele de produs "i procedurile SMC - Standardele de produs
- Tipuri de deficien e posibile
4. Remediaz! deficien ele constatate cu
promtitudine respectând procedurile de
operare, standardele de produs "i procedurile
SMC
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct!
• Test scris
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
• Întreb!ri orale
"i/sau produselor realizate de candida i
• Potofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Preg tirea activit 'ilor de operare
Cod:
Nivel : 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! cerin ele de operare cu aten ie
respectând instruc iunile de lucru specifice
având în vedere sortimentul de ciment ce
urmeaz! a fi ambalat
2. Verific! starea mecanic! a instala iei de
îns!cuire cu rigurozitate respectând cartea
tehnic! a instala iei de îns!cuire "i sarcinile
trasate de persoanele abilitate
3. Verific! stocul necesar de repere cu
rigurozitate respectând instruc iunile
specifice de lucru "i datele înregistrate în
raportul de schimb
4. Verific! func ionalitatea posturilor de
înc!rcare cu aten ie, având în vedere
instruc iunile opera ionale, indica iile din
cartea tehnic! a liniei de îns!cuire "i
respectând recomand!rile persoanelor
abilitate

Cuno*tin'e
- Instruc iuni de lucru specifice
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Caracteristicile tehnice generale ale utilajelor
din flux
- Cerin ele de operare a instala iei de îns!cuire
- No iuni elementare mecanice "i electrice
- Modalitatea de verificare a st!rii mecanice a
instala iei
- Momentul verific!rii st!rii mecanice a
instala iei
- Persone abilitate
- Tipurile de repere selectate func ie de
sortimentul de ciment ce urmeaz! a fi îns!cuit
"i caracteristicile acestora
- Modalitatea de verificare a func ionalit! ii
posturilor de înc!rcare

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor în preg!tirea
• Test scris
activit! ilor de operare
• Întreb!ri orale
• Declara ii ale speciali"tilor care au urm!rit
modul de preg!tire a activit! ilor de
operare de c!tre candida i
• Portofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Operarea instala'iei de îns cuire
Cod:
Nivel : 2
Credite:
Deprinderi
1. Asigur! alimentarea instala iei de îns!cuire
cu tipurile necesare de repere cu
responsabilitate respectând instruc iunile
opera ionale ale instala iei de îns!cuire "i
instruc iunile de lucru specifice
2. Urm!re"te starea de func ionare a
instalatiei de îns!cuire cu rigurozitate
conform instruc iunilor de lucru specifice "i
având în vedere cerin ele de operare "i
recomand!rile persoanelor abilitate
3. Urm!re"te circula ia produsului finit cu
aten ie având în vedere toate punctele din
cadrul instala iei conform instruc iunilor de
operare

Cuno*tin'e
- Instruc iunile opera ionale ale instala iei de
îns!cuire
- Instruc iunile de lucru specifice
- Caracteristicile tehnice generale ale utilajelor
din flux
- Persoane abilitate
- Reperele utilizate în procesul de alimentare
"i caracteristicile acestora
- Momentul aliment!rii instala iei de îns!cuire
cu reperele necesare
- Modalitatea "i momentul urm!ririi st!rii de
func ionare a instala iei de îns!cuire
- Motiva ia urm!ririi st!rii de func ionare a
instala iei de îns!cuire
- Produsul finit "i caracteristicile acestuia
- Modalitatea "i momentul urm!ririi circula iei
produsului finit
- Motiva ia urm!ririi circula iei produsului
finit

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor în desf!"urarea
• Test scris
activit! ilor de operare a instala iei de
• Întreb!ri orale
îns!cuire
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• Portofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Interven'ia în cazul neconformit 'ilor
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! mesajele afi"ate "i/sau
aten ion!rile sonore cu operativitate conform
instruc iunilor opera ionale "i instruc iunilor
de lucru specifice
2. Verific! natura neconformit! ilor cu
rigurozitate conform instruc iunilor de lucru
specifice respectând recomand!rile
pesoanelor abilitate "i specifica iile din
documenta ia tehnic!
3. Intervine pentru tratarea neconformit! ilor
cu operativitate respectând instruc iunile de
operare, instruc iunile de lucru specifice "i
specifica iile din documenta ia tehnic! a
instala iei de îns!cuire

Cuno*tin'e
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Instruc iunile opera ionale ale instala iei
- Instruc iunile de lucru specifice
- Locul în flux al fiec!rui mesaj afi"at "i al
fiec!rei aten ion!ri sonore
- Tipurile de mesaje afi"ate "i/sau aten ion!ri
sonore specifice instala iei
- Semnifica ia mesajelor afi"ate "i a
aten ion!rilor sonore
- Operare PC
- Personane abilitate
-Tipuri de neconformit! i specifice instala iei
de îns!cuire
- Tipuri de neconformit! i la care particip!
direct pentru rezolvarea lor
- Tipuri de neconformit! i pentru rezolvarea
c!rora anun ! persoanele abilitate
- No iuni elementare mecanice "i electrice
- Specifica iile din documenta ia tehnic!
referitoare la rezolvarea neconformita ilor
- Motiva ia remedierii neconformit! ilor

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct! a candida ilor în
• Test scris
desf!"urarea activit! ii de interven ie în
• Întreb!ri orale
cazul neconformit! ilor
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• Potofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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Competen'a: Informarea privind func'ionarea instala'iei de îns cuire
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Selecteaz! informa iile de transmis în
func ie de natura lor respectând instruc iunile
opera ionale "i instruc iunile de lucru
specifice
2. Transmite informa iile opera ionale cu
operativitate având în vedere utilizarea
mijloacelor de comunicare adecvate conform
instruc iunilor de lucru "i persoanele abilitate
3. Inregistreaz! informa iile privind procesul
de lucru cu responsabilitate având în vedere
acoperirea întregului flux respectând
formatul raportului de schimb

Cuno*tin'e
- Instruc iunile de lucru specifice
- Particularit! ile locului de munc!
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Tip de informa ii transmise
- Tipuri "i de mijloace de informare
- Modul de utilizare a mijloacelor de
informare
- Persoane abilitate, informate
- Momentul transmiterii informa iilor
- Momentul înregistr!rii informa iilor privind
procesul de lucru
- Informa iile înregistrate
- Modul de completare a documentelor

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct! a candida ilor în
• Test scris
desf!"urarea activit! ilor de selectare,
• Întreb!ri orale
transmitere "i înregistrare a informa iilor
privind procesul de lucru
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• Portofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini îns!cuire pentru fabric!
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AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI
CALIFICAREA
OPERATOR MA INI PALETIZARE I ÎNFOLIERE PENTRU FABRIC DE
CIMENT
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Versiunea: 0
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Responsabilitatea pentru con(inutul acestei calific ri revine Comitetului Sectorial
Titlul Calific rii: Operator ma+ini paletizare +i înfoliere pentru fabric de ciment

Descriere: Operatorul ma"ini paletizare "i înfoliere este un muncitor calificat capabil s!
realizeze, de o anumit! autonomie "i competen ! "i într-un timp dat, sarcinile legate de
preg!tirea activit! ilor de operare, de operarea instala iei de paletizare "i înfoliere, de
interven ie în cazul unor neconformit! i "i de informare privind func ionarea instala iei.
Calificarea operator ma"ini paletizare "i înfoliere de nivel 2 este proiectat! pentru cei care
practic! operarea ma"inilor de paletizare "i înfoliere care activeaz! deja în aceast! ocupa ie
cât "i pentru acele persoane care sunt în curs de dezvoltare a competen elor din aceast! arie.
Motiva ie: În ultimii ani solicit!rile de ciment pe pia a materialelor de construc ii au crescut,
crescând corespunz!tor "i cantitatea de ciment livrat! de c!tre fabricile de ciment. În acest
context a devenit necesar! automatizarea opera iilor de paletizare a sacilor de ciment "i
respectiv înfolierea acestora, astfel ocupa ia de operator ma"ini paletizare "i înfoliere este
solicitat! de c!tre produc!torii de ciment
Condi ii de acces: Persoana care dore"te sa devin! operator ma"ini paletizare "i înfoliere
trebuie s! fie absolvent de liceu industrial de profil.

Rute de progres: -

Cerin e legislative specifice: Nu exist!

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini paletizare "i înfoliere
pentru fabric! de ciment, Q_MIC_15_2, Pagina 1 din 16
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Titlul calific!rii: Operator ma"ini paletizare "i înfoliere pentru fabric! 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!
Aplicarea normelor de protec ie a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Preg!tirea activit! ilor de operare
Operarea instala iei de paletizare "i înfoliere
Interven ia în cazul neconformit! ilor
Informarea privind func ionarea instala iei de paletizare
"i înfoliere

2

Credite

2
2
2
2
2
2

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini paletizare "i înfoliere
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Competen(a: Aplicarea prevederilor 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
prevederile legale, particularit! ile locului de
munc! "i prevederile produc!torului
2. Aplic! prevederile legale referitoare la
securitatea "i s!n!tatea în munc! cu
responsabilitate, în func ie de particularit! ile
locului de munc! "i reglement!rile în vigoare
3. Intervine în caz de accident cu
promtitudine conform reglement!rilor în
vigoare

Cuno+tin(e
- Prevederi legale referitoare la securitatea "i
s!n!tatea în munc!, norme interne
- Particularit! ile locului de munc!
- Categorii de riscuri, factori de risc
- Tipuri de accidente posibile
- Mijloace de semnalizare specifice
- Tipuri de instructaje specifice
- Echipamente de protec ie "i instruc iuni de
utilizare "i între inere a acestora
- Materiale "i echipamente de securitate "i
s!n!tate în munc!
- Motiva ia aplic!rii prevederilor legale
referitoare la s!n!tatea "i securitatea în munc!
- Momentul aplic!rii prevederilor legale
referitoare la s!n!tatea "i securitatea în munc!
- Modalit! ile de interven ie în caz de accident
- M!suri de prim ajutor corespunz!toare
tipului de accident
-Categorii de interven ii, servicii "i categorii
de personal abilitat, planuri de evacuare
- Momentul interven iei în caz de accident

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct!
• Test scris
• Declara ii ale speciali"tilor care au urm!rit
• Întreb!ri orale
modul de ob inere a rezultatelor în
contexte diferite
• Potofoliu

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, sticl! "i ceramic!.Calificarea operator ma"ini paletizare "i înfoliere
pentru fabric! de ciment, Q_MIC_15_2, Pagina 1 din 16

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Competen(a: Aplicarea normelor de protec(ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! normele de protec ie a mediului
cu aten ie, respectând procedurile specifice "i
reglement!rile în vigoare
2. Identific! situa iile de risc de mediu cu
aten ie respectând legisla ia de protec ia
mediului în vigoare "i a normelor interne
3. Intervine pentru diminuarea riscurilor de
mediu cu promtitudine respectând specificul
locului de munc!, procedurile interne,
procedurile de urgen ! "i legisla ia în vigoare

Cuno+tin(e
- Particularit! ile locului de munc!
- Prevederi legale referitoare la protec ia
mediului
- Norme interne
- Categorii de riscuri de mediu
- Factori de risc
- Tipuri de accidente posibile
- Tipuri de instructaje specifice
- De"eurile specifice locului de munc! care
afecteaz! mediul
- Circuitul de"eurilor – colectarea,
depozitarea, evacuarea acestora
- 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
• Declara ii ale martorilor
• Portofoliu
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Competen(a: Aplicarea procedurilor de calitate
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! cerin ele de calitate cu
responsabilitate, respectând procedurile
specifice, specifica iile din cartea tehnic! a
utilajelor "i instruirile periodice

Cuno+tin(e
- Componen a fluxului tehnologic
- Specifica iile din cartea tehnic! a utilajelor
referitoare la calitatea opera iilor
- Proceduri tehnice de asigurare a calit! ii
- Modalit! ile de aplicare a procedurilor
2. Aplic! procedurile tehnice de asigurarea
tehnice
calit! ii cu responsabilitate respectând
- Cerin ele de calitate caracteristice, proceduri
documenta ia tehnic! specific! "i procedurile SMC
SMC
- Modalitatea de verificare a calit! ii
produsului finit
3. Verific! calitatea produsului finit cu
- Caracteristicile tehnice urm!rite pentru
aten ie respectând cerin ele de calitate impuse verificarea calit! ii produsului finit
de standardele de produs "i procedurile SMC - Standardele de produs
- Tipuri de deficien e posibile
4. Remediaz! deficien ele constatate cu
promtitudine respectând procedurile de
operare, standardele de produs "i procedurile
SMC
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct!
• Test scris
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
• Întreb!ri orale
"i/sau produselor realizate de candida i
• Potofoliu
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Competen(a: Preg tirea activit (ilor de operare
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! cerin ele de operare cu aten ie
respectând instruc iunile de lucru specifice
având în vedere sortimentul de ciment "i
greutatea sacilor ce urmeaz! a fi paletiza i "i
înfolia i
2. Verific! starea mecanic! a instala iei de
paletizare "i înfoliere cu rigurozitate
respectând cartea tehnic!
3. Verific! stocul necesar de repere cu
rigurozitate respectând instruc iunile de lucru
specifice "i datele înregistrate în raportul de
schimb

Cuno+tin(e
- Instruc iuni de lucru specifice
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Caracteristicile tehnice generale ale utilajelor
din flux
- Cerin ele de operare a instala iei de
paletizare "i înfoliere
- No iuni elementare mecanice "i electrice
- Modalitatea de verificare a st!rii mecanice a
instala iei
- Momentul verific!rii st!rii mecanice a
instala iei
- Persone abilitate
- Tipurile de repere selectate func ie de
sortimentul de ciment "i greutatea sacilor ce
urmeaz! a fi paletiza i "i înfolia i "i
caracteristicile acestora

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor în preg!tirea
• Test scris
activit! ilor de operare
• Întreb!ri orale
• Declara ii ale speciali"tilor care au urm!rit
modul de preg!tire a activit! ilor de
operare de c!tre candida i
• Portofoliu
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Competen(a: Operarea instala(iei de paletizare +i înfoliere
Cod:
Nivel : 2
Credite:
Deprinderi
1. Asigur! alimentarea instala iei de
paletizare "i înfoliere cu reperele necesare cu
aten ie, în func ie de sortimentul de ciment "i
greutatea sacilor, cu respectarea
instruc iunilor opera ionale "i instruc iunilor
de lucru
2. Urm!re"te starea de func ionare a
instala iei de paletizare "i înfoliere cu
rigurozitate conform instruc iunilor de lucru,
având în vedere cerin ele de operare "i
recomand!rile persoanelor abilitate
3. Urm!re"te circula ia produsului finit cu
aten ie având în vedere toate punctele din
flux conform instruc iunilor de operare "i a
celor de lucru

Cuno+tin(e
- Instruc iunile opera ionale ale instala iei de
paletizare "i înfoliere
- Instruc iunile de lucru specifice
- Caracteristicile tehnice generale ale utilajelor
din flux
- Persoane abilitate
- Reperele utilizate în procesul de alimentare
"i caracteristicile acestora
- Momentul aliment!rii instala iei de
paletizare "i însacuire cu reperele necesare
- Modalitatea "i momentul urm!ririi st!rii de
func ionare a instala iei de îns!cuire
- Motiva ia urm!ririi st!rii de func ionare a
instala iei de îns!cuire
- Produsul finit "i caracteristicile acestuia
- Modalitatea "i momentul urm!ririi circula iei
produsului finit
- Motiva ia urm!ririi circula iei produsului
finit

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea candida ilor în desf!"urarea
• Test scris
activit! ilor de operare a instala iei de
• Întreb!ri orale
paletizare "i înfoliere
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• Portofoliu
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Competen(a: Interven(ia în cazul neconformit (ilor
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific! mesajele afi"ate "i/sau
aten ion!rile sonore cu operativitate conform
instruc iunilor opera ionale "i instruc iunilor
de lucru specifice
2. Verific! natura neconformit! ilor cu
rigurozitate conform instruc iunilor de lucru
specifice respectând recomand!rile
pesoanelor abilitate "i specifica iile din
documenta ia tehnic!
3. Intervine pentru tratarea neconformit! ilor
cu operativitate respectând instruc iunile de
operare, instruc iunile de lucru specifice "i
specifica iile din documenta ia tehnic! a
instala iei de paletizare "i înfoliere

Cuno+tin(e
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Instruc iunile opera ionale ale instala iei
- Instruc iunile de lucru specifice
- Tipurile de mesaje afi"ate "i/sau aten ion!ri
sonore specifice instala iei
- Semnifica ia mesajelor afi"ate "i a
aten ion!rilor sonore
- Locul în flux al fiec!rui mesaj afi"at "i al
fiec!rei aten ion!ri sonore
- Personane abilitate
- Tipuri de neconformit! i specifice instala iei
de paletizare "i înfoliere
- Tipuri de neconformit! i la care particip!
direct pentru rezolvarea lor
- Tipuri de neconformit! i pentru rezolvarea
c!rora anun ! persoanele abilitate
- No iuni elementare mecanice "i electrice
- Specifica iile din documenta ia tehnic!
referitoare la rezolvarea neconformita ilor
- Motiva ia remedierii neconformit! ilor

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct! a candida ilor în
• Test scris
desf!"urarea activit! ii de interven ie în
• Întreb!ri orale
cazul neconformit! ilor
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
• Portofoliu
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Competen(a: Informarea privind func(ionarea instala(iei de paletizare +i înfoliere
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Selecteaz! informa iile de transmis în
func ie de natura lor respectând instruc iunile
opera ionale "i instruc iunile de lucru
specifice
2. Transmite informa iile opera ionale cu
operativitate conform instruc iunilor de lucru
"i inând cont de persoanele abilitate
3. Inregistreaz! informa iile privind procesul
de lucru cu responsabilitate conform
instruc iunilor de lucru specifice

Cuno+tin(e
- Schema fluxului tehnologic "i utilajele din
flux
- Instruc iunile de lucru specifice
- Particularit! ile locului de munc!
- Tip de informa ii transmise
- Tipuri "i de mijloace de informare
- Modul de utilizare a mijloacelor de
informare
- Persoane abilitate, informate
- Momentul transmiterii informa iilor
- Momentul înregistr!rii informa iilor privind
procesul de lucru
- Informa iile înregistrate
- Modul de completare a documentelor

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast! competen ! sunt:
Deprinderi
Cuno"tin e
• Observarea direct! a candida ilor în
• Test scris
desf!"urarea activit! ilor de selectare,
• Întreb!ri orale
transmitere "i înregistrare a informa iilor
privind procesul de lucru
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
"i/sau produselor realizate de candida i
candida ii
• Portofoliu
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