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Iniţiator de proiect : FUNDAŢIA ŞCOALA PORTUARĂ CONSTANŢA

Coordonator proiect: Andrei Felicia – director Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa

Echipa de redactare a standardului ocupaţional:
Hrisa Năstase – inginer mecanic Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa
Dan Stafie – inginer mecanic – exploatare porturi şi nave – şef lucrări la Academia Navală
Mircea cel Bătrân
Lili Bengeanu – inginer mecanic – lector, Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa
Cristina Pârvan – inginer mecanic – lector, Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa
Dumitru Răduţoiu – maistru mecanic Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa
Daniel Lungu – inginer mecanic – şef secţie exploatare portuară la S.C. Umex S.A. Constanţa
Gelil Aidar Abdul– inginer mecanic – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor de ridicat la S.C. Minmetal S.A. Constanţa
Ion Cruceanu – operator dana la S.C. Socep S.A. Constanţa
Ioan Vasile – operator dana la S.C. Minmetal S.A. Constanţa
Dumitru Banzaru – operator dana la S.C. Chimpex S.A. Constanţa
Echipa de validare / Referenţi de specialitate:
Specialiştii desemnaţi de Comitetul sectorial Transporturi:
Corneliu Nădrag, inginer, serviciu expediţii, exploatare portuară şi organizare, S.C.
SOCEP.S.A.
Lucian Clincin, operator dană, şef birou expediţii, S.C.O. SOCEP
Andrei Nedelcu, subinginer, div. exploatare, S.C. CHIMEX S.A.
Mihai Lupu, normator şef, S.C. FRIAL S.A.
Cristian Ionel Mărginean, inginer, director adj., secţia laminate, S.C. MINMETAL.S.A.
Gabriel Ursu, operator dană stivator, şef compartiment expediţii, S.C. MINMETAL.S.A.
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Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia operator de dană presupune coordonarea activităţilor de pe dană şi navă,
conform tehnologiilor de lucru, implicând şi sarcini de reprezentare a societăţii de operare
portuară cu reprezentanţi ai transportatorilor şi ai beneficiarilor de prestaţii, în vederea
desfăşurării operaţiunilor portuare de încărcare / descărcare / depozitare / transport şi
manipulare a mărfurilor.
Operatorul de dană:
Asigură aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire şi stingere a
incendiilor
Urmăreşte respectarea normelor de protecţia mediului
Organizează activităţile specifice de pe dană
Coordonează activităţile formaţiilor complexe
Menţine legătura cu reprezentantul navei
Coordonează stivuirea şi depozitarea mărfurilor
Monitorizează operaţiunile specifice de pe dană
Coordonează activităţile de expediere a mărfurilor
Întocmeşte documentele specifice activităţii de operare a mărfurilor în porturi
Operatorul de dană prestează o activitate complexă care depinde de:
diversitatea locurilor de muncă;
diversitatea tehnologiilor de lucru;
categoriile de mărfuri operate;
modul de prezentare a mărfurilor la transport;
traseul urmat de marfă în port;
modul de stivuire a mărfii;
condiţiile de securitate pentru marfa manipulată;
condiţiile de securitate pentru personalul care lucrează la locurile de muncă sau în zona
acestora.
Operatorul de dană deţine cunoştinţe tehnice cu specific maritim şi portuar (prevederile
din: regulamente de exploatare comercială a porturilor, regulamente privind organizarea,
funcţionarea comisiilor de coordonare a activităţilor porturilor maritime şi fluviale, instrucţiuni
privind reglementarea modului de lucru în porturile maritime şi fluviale pentru organele Căilor
Ferate Române şi organele portuare, principalele caracteristici ale utilajelor portuare existente
în dotarea portului, instrucţiuni privind manipularea şi depozitarea mărfurilor în porturi, tarife
pentru operaţiile de transbordare şi manipulare a mărfurilor şi alte prestaţii de serviciu în
porturile româneşti, norme de încărcare/ descărcare a navelor, practica şi reglementările în
portul respectiv, norme de încărcare/ descărcare simultană a navelor în port, legislaţia muncii,
norme de sănătate şi securitatea muncii, norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi norme
de protecţia mediului specifice domeniului, codul de semnalizare pentru manevrarea utilajelor
de ridicat şi transportat, unităţi de măsură în practica transporturilor pe apă şi pe uscat),
tehnologiile de încărcare/ descărcare/ transport a mărfurilor în traficul via mare.
Pentru efectuarea activităţilor specifice, operatorul de dană dă dovadă de:
- capacitate de comunicare eficientă şi politicoasă în situaţii concrete, utilizând eficient
mijloacele de comunicare din dotare;
- capacitate de adaptare la interlocutor şi la situaţii neprevăzute;
- rigurozitate în aplicarea tuturor tipurilor de date şi a modului adecvat de prelucrare a
acestora, cu instrumente de lucru adecvate la activităţile specifice de prelucrare a datelor;
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-

-

capacitate de identificare şi utilizare corectă a instrumente software specifice activităţilor,
în vederea colectării datelor relevante activităţilor printr-o eficientă navigare pe Internet;
capacitate de identificare şi asimilare a noi cunoştinţe din domeniu;
responsabilitate în aplicarea adecvată a NSSM şi NPSI pentru evitarea avariilor şi
accidentelor, promptitudinea cu care identifică potenţialele surse de pericol şi cu care
adoptă măsurile necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor grave şi responsabilitatea
cu care urmăreşte aplicarea eficientă a măsurilor de evacuare şi a măsurilor de prim ajutor,
în caz de accidente;
capacitate de identificare a surselor de poluare şi de aplicare a măsurilor necesare pentru
evitarea poluării mediului înconjurător;
rigurozitate şi discernământ în stabilirea tehnologiei de lucru adecvată condiţiilor specifice;
capacitate organizatorică şi spiritul de răspundere în respectarea etapelor procesului
tehnologic de lucru;
responsabilitate în efectuarea controlului cantitativ al mărfurilor operate;
discernământ în identificarea particularităţilor activităţilor specifice procesului de lucru şi
în luarea deciziilor corecte;
adaptabilitate la condiţiile specifice de lucru;
corectitudine în completarea documentelor şi rigurozitate în evidenţierea corectă a
rezultatelor muncii;
responsabilitate în asigurarea şi urmărirea stivuirii şi rujarea metodică şi judicioasă a
mărfurilor în nave, în mijloace de transport terestru şi depozite portuare şi adoptarea de
măsuri eficiente pentru conservarea corespunzătoare a mărfurilor stivuite;
responsabilitate la utilizarea raţională a spaţiului de depozitare al navei, mijlocului de
transport terestru, depozitului portuar;
autoritate şi exigenţă la supravegherea, controlul şi îndrumarea formaţiilor complexe de
docheri şi mecanizatori.
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Competenţe

FUNDAMENTALE

GENERALE PE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE

SPECIFICE

Nr.
Unităţi de competenţă
Crt.
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2.

Utilizarea calculatorului personal

3.

Perfecţionarea pregătirii profesionale

4.

Asigurarea aplicării normelor de sănătate şi securitate în
muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor

5.

Urmărirea respectării normelor de protecţia mediului

6.

Organizarea activităţilor specifice de pe dană

7.

Coordonarea activităţilor formaţiilor complexe

8.

Menţinerea legăturii cu reprezentantul navei

9.

Coordonarea stivuirii şi depozitării mărfurilor

10. Monitorizarea operaţiunilor specifice de pe dană
11. Coordonarea activităţilor de expediere a mărfurilor
12. Întocmirea documentelor specifice activităţii de operare
a mărfurilor în porturi
OPŢIONALE

13. Comunicarea în limba engleză
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UNITATEA 1
COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare comunicării în timpul desfăşurării
activităţilor specifice cu colegii de echipă, cu formaţiile de docheri şi mecanizatori aflate în
subordinea sa, cu sectoarele implicate în procesul de lucru, în vederea obţinerii performanţelor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Comunicarea se face utilizând un limbaj
1. Primeşte şi transmite informaţii
adecvat situaţiei şi interlocutorului.
1.2. Informaţiile sunt comunicate clar, concis şi la
subiect, astfel încât comunicarea să fie eficientă.
1.3. Metoda de comunicare este adecvată scopului
şi importanţei informaţiei.
1.4. Informaţiile sunt transmise cu operativitate,
pe un ton politicos.
1.5. Informaţiile transmise sunt analizate şi
selectate cu discernământ pentru asigurarea
acurateţei şi relevanţei acestora.
1.6. Comunicarea se face utilizând mijloacele de
comunicare adecvate.
2.1. Participarea la discuţii este constructivă,
2. Participă la discuţii pe teme
punctele de vedere divergente fiind argumentate.
profesionale
2.2. Participarea la discuţie se face respectând
punctul de vedere al interlocutorului.
2.3. Discuţiile sunt orientate, cu politeţe, în sensul
concentrării pe subiectul de interes.
2.4. Participarea la discuţii se face fără
întreruperea interlocutorului.
Gama de variabile
Metode de comunicare: scrise şi orale.
Mijloace de comunicare: direct, telefon mobil, staţii de emisie/recepţie etc.
Interlocutori: colegii de echipă, conducătorii de utilaje portuare, reprezentanţii navei,
reprezentanţii societăţii de operare portuară, reprezentanţii armatorului navei.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- termeni de lucru specifici;
- specificul activităţilor de realizat;
- componenţa colectivelor de muncă;
- metode de comunicare folosite la locul de muncă;
- termenii de specialitate folosiţi;
- raporturi ierarhice şi funcţionale la locul de muncă;
- situaţii de raportare a informaţiilor;
- reguli / norme de comportament civilizat în societate;
- surse de preluare a informaţiilor pentru activităţi specifice.
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a comunica politicos şi eficient în situaţii concrete;
- utilizarea eficientă a mijloacelor de comunicare din dotare;
- capacitatea de adaptare faţă de interlocutor şi situaţii neprevăzute;
- claritate în exprimare.
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UNITATEA 2
UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare utilizării eficiente a echipamentelor de
calcul, în timpul desfăşurării activităţilor specifice.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Utilitarele / instrumentele software sunt alese în
1. Procesează documente
funcţie de tipul activităţilor desfăşurate.
1.2. Programul de introducere a datelor este ales în
funcţie de natura datelor care urmează să fie
prelucrate.
1.3. Datele de introdus sunt identificate şi analizate cu
atenţie.
1.4. Elementele componente ale documentului sunt
introduse cu ajutorul programelor utilizate în fişiere
sau în colecţii de date.
1.5. Documentul procesat este salvat periodic pe
suportul de masă sau suport extern.
2.1. Conformitatea cu documentele primare a datelor
2. Verifică datele introduse
prelucrate este verificată prin metode specifice.
2.2. Datele eronate sunt corectate pe baza deciziei
persoanei responsabile cu evidenţa documentelor
primare.
3.1. Documentul este pregătit pentru listare, prin
3. Listează datele / documentele
configurarea caracteristicilor de imprimare.
3.2. Aspectul documentului este verificat înaintea
listării prin pre-vizualizare.
3.3. Listarea documentului se face prin alegerea
imprimantei care îndeplineşte condiţiile de listare ale
documentului.
3.4. Tipărirea documentului se face prin lansarea
comenzilor adecvate tipului de imprimantă.
4.1. Tehnicile de navigare pe Internet sunt utilizate
4. Comunică prin Internet
adecvat surselor de informaţii.
4.2. Informaţiile relevante sunt salvate structurat în
vederea punerii lor la dispoziţia celor interesaţi.
4.3. Corespondenţa electronică este verificată periodic
şi înregistrată adecvat, în registre de evidenţă
specifice.
4.4. Informaţiile primite / transmise prin poşta
electronică sunt atent urmărite, salvate şi arhivate
zilnic, conform procedurilor de stocare a informaţiilor.
Gama de variabile
Tipul activităţilor desfăşurate poate fi: redactare, listare documente, navigare pe Internet,
transfer de date în reţea etc.
Tipuri de date : numerice, logice, date calendaristice, şir de caractere, memo etc.
Instrumente de lucru : interfaţă utilizator, meniu principal, help-uri, utilitare software,
documentaţie auxiliară.
Metode de verificare a datelor eronate : vizualizare, cu ajutorul unor programe specifice, chei
de verificare.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- prelucrare date: adăugare / înserare, modificare, ştergere, indexare / sortare etc;
- criterii de comparare: timp de rezolvare, resurse, condiţii de aplicabilitate;
- software-uri: programe specializate, utilitare / instrumente software.
La evaluare se urmăreşte :
- cunoaşterea tipurilor de date şi a modului adecvat de prelucrare a acestora;
- utilizarea adecvată a instrumentelor de lucru la activităţile specifice de prelucrare a datelor;
- identificarea şi utilizarea corectă a instrumentelor software specifice activităţilor;
- colectarea datelor relevante activităţilor printr-o eficientă navigare pe Internet.
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UNITATEA 3
PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru adaptarea la noile tehnologii de
operare a mărfurilor (încărcare / descărcare / manipulare mărfuri) şi dezvoltarea deprinderilor
proprii în concordanţă cu acestea.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Identifică necesităţile proprii 1.1. Necesarul de instruire este identificat cu realism în
funcţie de nivelul de pregătire propriu.
de instruire
1.2. Necesarul de instruire se stabileşte pe baza
autoevaluării obiective.
1.3. Nevoile de instruire sunt stabilite în funcţie de
cerinţele şi noutăţile din domeniu.
2.1. Metodele de instruire sunt stabilite în funcţie de
2. Stabileşte metodele de
nevoile de instruire.
instruire
2.2. Metodele de instruire sunt stabilite în funcţie de
posibilităţile existente.
2.3. Metodele de instruire sunt alese cu realism, în
vederea asigurării unei eficienţe maxime a pregătirii.
3.1.
Autoinstruirea se desfăşoară continuu, în corelaţie
3. Realizează autoinstruirea
cu necesităţile identificate prin autoevaluare.
3.2. Autoinstruirea se realizează cu responsabilitate, în
funcţie de obiectivele urmărite.
4.1. Participarea la pregătire se face cu responsabilitate
4. Participă la
pregătire/instruire
pentru însuşirea optimă a cunoştinţelor necesare.
4.2. Participarea la cursuri se face în mod activ,
asigurându-se asimilarea cunoştinţelor la nivelul
propus.
4.3. Instruirea se realizează ori de câte ori este nevoie,
în corelaţie cu noutăţile relevante pentru activitatea
desfăşurată.
Gama de variabile
Metode de instruire: autoinstruire, schimburi de experienţă, navigare pe Internet, participare la
cursuri etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- soft-uri de specialitate;
- modalităţi noi de navigare pe Internet;
- noutăţile tehnice din domeniu;
- literatură de specialitate, noi tehnologii de operare a mărfurilor, noutăţi în modul de
prezentare la transport a mărfurilor, condiţii de securitate pentru marfa manipulată pentru
persoanele implicate în procesul de muncă, standarde, tehnologii, dispozitive,
echipamente, materiale etc.;
- reglementări legale în domeniu.
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de autoevaluare obiectivă pentru identificarea necesităţilor proprii de instruire;
- disponibilitatea de a participa la cursuri de perfecţionare;
- interesul manifestat pentru autoperfecţionarea continuă;
- capacitatea de asimilare a noilor cunoştinţe din domeniu;
- uşurinţa de operare cu termenii de specialitate.
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UNITATEA 4
ASIGURAREA APLICĂRII NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN
MUNCĂ ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea aplicării normelor de
sănătate şi securitate în muncă şi normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, în scopul
evitării avariilor şi accidentelor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Normele de protecţia muncii, specifice
1. Asigură aplicarea normelor
particularităţilor activităţii dezvoltate, sunt adaptate sub
de protecţia muncii
asistenţa organelor de specialitate.
1.2. Normele de protecţia muncii sunt aplicate în
funcţie de specificul locului de muncă, de tehnologia
aplicată.
1.3. Şefii de echipă sunt instruiţi zilnic, în corelaţie cu
specificul activităţilor care urmează să se desfăşoare.
1.4. Nivelul cunoştinţelor de protecţia muncii al
membrilor formaţiilor complexe este verificat periodic.
1.5. Echipamentul de protecţia muncii se foloseşte,
păstrează şi întreţine în conformitate cu particularităţile
procesului tehnologic.
2.1. Normele de prevenirea şi stingerea incendiilor sunt
2. Asigură aplicarea normelor
aplicate cu rigurozitate, conform specificului locului de
de prevenirea şi stingerea
muncă şi a procesului tehnologic, pe toată perioada
incendiilor
desfăşurării programului de lucru al formaţiei complexe
de docheri şi mecanizatori.
2.2. Materialele şi mijloacele de intervenţie pentru
stingerea
incendiilor
sunt
păstrate
conform
reglementărilor în vigoare.
2.3. Starea tehnică a echipamentelor pentru stingerea
incendiilor este verificată periodic, conform normelor
specifice.
2.4. Riscul de incendiu este identificat şi raportat cu
promptitudine persoanelor abilitate cu paza şi stingerea
incendiilor.
3.1. Instruirea personalului din subordine privind pro3. Instruieşte personalul din
tecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor este
subordine
efectuată sistematic la începerea fiecărei etape de lucru.
3.2. Instructajul de protecţia muncii şi prevenirea şi
stingerea incendiilor transmis personalului din
subordine este adecvat specificului activităţii
repartizate.
3.3. Instruirea personalului din subordine privind
utilizarea corectă a echipamentului de protecţie specific
activităţii repartizate se face cu rigurozitate.
4.1. Posibilele situaţii de risc sunt analizate şi eliminate
4. Identifică situaţiile de risc
în timp util, pentru preîntâmpinarea producerii de
posibile
accidente grave.
4.2. Pericolele sunt localizate în timp şi spaţiu.
4.3. Situaţiile de risc care nu pot fi eliminate, sunt
raportate cu promptitudine conducătorilor ierarhici.
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5. Urmăreşte aplicarea
procedurilor de urgenţă

5.1. Aplicarea măsurilor de salvare a persoanelor în caz
de avarie / accident este urmărită cu responsabilitate.
5.2. Aplicarea măsurilor de prim ajutor este controlată
cu operativitate, în funcţie de natura accidentului
produs.
5.3. Aplicarea măsurilor de urgenţă şi evacuare se
verifică cu rigurozitate şi cu luciditate, în conformitate
cu condiţiile specifice locului de muncă.

Gama de variabile
Echipament de protecţia muncii personal şi pentru echipa complexă de docheri şi mecanizatori:
cască de protecţie, palmare, mănuşi, încălţăminte antiderapantă, combinezoane, centură de
siguranţă, pelerine de ploaie etc.
Materiale pentru stingerea incendiilor – apă, nisip, pulbere, zăpadă carbonică.
Mijloace pentru stingerea incendiilor – extinctoare portabile, hidranţi, pompe, lopeţi etc.
Riscuri de incendiu – scurt circuite, acumulări de electricitate statică, condiţii atmosferice
nefavorabile.
Avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor
instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide,
căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri etc.
Accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru: mecanice (loviri, fracturi), răniri,
electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii etc.
Persoane abilitate: responsabil protecţia muncii, responsabil PSI, responsabil cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor membrii compartimentului tehnic.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare;
- Norme de securitatea muncii pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare sarcini, pentru
manevrarea utilajelor aferente procesului tehnologic;
- Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor: norme generale, norme specifice locului de
muncă, norme specifice mărfurilor manipulate;
- Prevederile din fişa postului, referitoare la asigurarea respectării NSSM şi NPSI în
activităţile specifice de pe dană.
La evaluare se urmăreşte:
- responsabilitatea cu care asigură aplicarea NSSM şi NPSI pentru evitarea avariilor şi
accidentelor;
- promptitudinea cu care identifică potenţialele surse de pericol şi cu care adoptă măsurile
necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor grave;
- responsabilitatea cu care urmăreşte aplicarea eficientă a măsurilor de evacuare şi a
măsurilor de prim ajutor, în caz de accidente.
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UNITATEA 5
URMĂRIREA RESPECTĂRII NORMELOR DE PROTECŢIA MEDIULUI
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare supravegherii modului de aplicare
normelor de protecţie a mediului.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Urmăreşte aplicarea normelor de 1.1. Factorii de mediu prevăzuţi în autorizaţie sunt
identificaţi corect, în vederea monitorizării aplicării
protecţia mediului
eficiente a acestora.
1.2. Însuşirea şi respectarea normelor de protecţia
mediului de către angajaţii din subordine este
verificată cu responsabilitate pe tot parcursul
procesului tehnologic.
1.3. Aplicarea normelor şi procedurilor de protecţia
mediului este urmărită permanent, în scopul
prevenirii afectării ecosistemului.
2.1. Instruirea personalului din subordine privind
2. Instruieşte personalul asupra
protecţia mediului este efectuată sistematic la
protecţiei mediului înconjurător
începerea fiecărei etape de lucru.
2.2. Avertizarea asupra posibilelor cauze care
conduc la poluare se face cu responsabilitate, în
vederea luării măsurilor de eliminare şi / sau
diminuare a acestora.
2.3. Avertizarea asupra riscurilor de degradare a
mediului marin se face detaliat, în vederea evitării
producerii unor accidente în zona portuară.
3.1. Posibilele pericole sunt identificate operativ şi
3. Protejează mediul înconjurător
comunicate persoanelor abilitate, în scopul
prevenirii efectelor negative asupra mediului.
3.2. Urmărirea colectării, sortării, depozitării
deşeurilor în locurile special amenajate se face cu
rigurozitate.
3.3. Manipularea produselor petroliere, chimice,
toxice, periculoase este urmărită permanent pentru
a se respecta măsurile specifice de protecţia
mediului.
2.4. Curăţarea spaţiilor de lucru este verificată
sistematic pentru preîntâmpinarea emisiilor de
pulberi nocive în atmosferă.
Gama de variabile
Factorii de mediu: clima, solul, aerul, apa, lumina, temperatura, umiditatea, vântul, zgomotul,
stresul, emisiile de noxe etc.
Pericole posibile asupra mediului pot fi: dispersare de pulberi, depozitarea materialelor în
locuri nepermise, dispersarea deşeurilor (resturi materiale, gunoaie menajere etc.), poluarea
accidentală a mediului, deversarea pe sol/ în apă de produse petroliere, chimice, toxice,
periculoase etc.
Persoane abilitate: responsabil protecţia mediului, conducători ierarhici, angajaţi – participanţi
la procesul tehnologic
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- prevederile autorizaţiei de mediu (factorii de mediu);
- norme de protecţia mediului aplicabile;
- noţiuni de legislaţie privind protecţia mediului înconjurător;
- măsuri pentru combaterea şi diminuarea efectelor poluării mediului înconjurător;
- prevederile specifice din fişa postului.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de a identifica surselor de poluare şi de a aplica măsurile necesare pentru
evitarea poluării mediului înconjurător;
- responsabilitatea cu care urmăreşte încadrarea factorilor de mediu în limitele prevăzute de
autorizaţia de mediu şi respectarea normelor şi procedurilor de protecţia mediului la
derularea activităţilor de pe dană.
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UNITATEA 6
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE PE DANĂ
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare organizării programului de activităţi
operative derulate de formaţiile complexe de docheri şi mecanizatori.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Informaţiile privind activităţile de încărcare/descărcare a
1. Pregăteşte efectuarea
mărfurilor sunt preluate corect şi în totalitate de la
activităţilor
compartimentele specializate de import /export.
1.2. Activităţile specifice de încărcare/descărcare a mărfurilor
sunt corect identificate.
1.3. Pregătirea activităţilor specifice se face conform planului
de operare, ţinându-se seama de normele de operare portuară.
1.4. Stabilirea priorităţilor de încărcare/descărcare a mărfurilor
se face cu responsabilitate.
2. Stabileşte activităţile şi 2.1. Activităţile specifice sunt stabilite cu exactitate pentru a se
asigura
desfăşurarea
ritmică
a
procesului
de
metodele de lucru
încărcare/descărcare a mărfurilor.
2.2. Activităţile de încărcare/ descărcare sunt repartizate pe
formaţii complexe, având în vedere realizarea în timp a
planului de încărcare/descărcare.
2.3. Sarcinile şi responsabilităţile repartizate fiecărei formaţii
complexe sunt concrete, precise, cu termene stricte de
realizare.
2.4. Metodele de lucru la operarea mărfurilor sunt stabilite în
mod adecvat pentru tipurile de marfă încărcate/descărcate.
3.1. Activităţile de încărcare/descărcare mărfuri sunt planifica3. Planifică cerinţele
te cu rigurozitate în scopul încadrării în termenii contractuali.
operaţionale
3.2. Cerinţele operaţionale specifice procesului de lucru sunt
planificate cu realism pe fiecare formaţie complexă.
3.3. Planificarea cerinţelor operaţionale se realizează cu
responsabilitate, în funcţie de tipurile de mărfuri manipulate,
de mijloacele de transport a mărfurilor şi de instalaţiile
tehnologice din dotare.
4.1. Identificarea posibilelor riscuri se face în vederea
4. Identifică / evaluează
riscurile şi oportunităţile înlăturării eventualelor consecinţe negative asupra activităţilor
de operare.
care pot influenţa
4.2. Identificarea oportunităţilor se face cu discernământ în
activităţile
vederea eficientizării cerinţelor operaţionale identificate.
4.3. Identificarea măsurilor pentru prevenirea şi contracararea
riscurilor se face adecvat tipului de risc.
4.4. Riscurile legate de avarierea mărfurilor şi accidentele în
muncă sunt identificate la timp şi evaluate corect.
5. Asigură continuitatea 5.1. Continuitatea derulării activităţii se realizează prin
aplicarea de proceduri clare şi complete, în vederea obţinerii
şi eficienţa derulării
rezultatului dorit.
activităţilor
5.2. Asigurarea continuităţii activităţii se realizează ţinând cont
de cerinţele operaţionale.
5.3. Eficienţa derulării activităţilor de operare mărfuri se
regăseşte în realizare la termenul stabilit a planului de operare.
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Gama de variabile
Activităţile specifice de operare portuară: încărcarea mărfurilor, transportul mărfurilor,
depozitarea mărfurilor, descărcarea mărfurilor, tranzitul mărfurilor.
Mărfuri operate: ambalate, unitizate, neambalate – în vrac solide sau lichide, pe roţi (vehicule),
organe de maşini, buşteni, părţi de fabrici indivizibile etc.
Formaţie complexă constituită din docheri şi mecanizatori (macaragii, stivuitorişti, conducători
de utilaje, vincieri, tractorişti etc.)
Metode de lucru sunt specifice tipului de marfă operat, care poate fi:
- produse în containere;
- produse laminate (foi tablă, role tablă, ţevi, tuburi, profile, ţagle, colaci de sârmă, plase de
sârmă, lingouri etc);
- produse în saci (nisip, var, ciment, cafea, cacao, orez, zahăr etc.), produse în butoaie
(uleiuri minerale şi vegetale, produse chimice, produse alimentare, carbid etc.);
- produse lemnoase (cherestea, buşteni etc.);
- produse vrac (cereale, materiale de construcţii, minereuri, cărbune, produse chimice,
îngrăşăminte, produse alimentare, produse petroliere etc.);
- produse periculoase;
- produse speciale.
Mijloace de transport: auto (autotrailere, tractoare, încărcătoare, camioane etc.), pe cale ferată
şi navale (barje, nave, şlepuri, platforme)
Instalaţii tehnologice: automacarale, macarale de cheu, poduri transbordoare, cranice,
autoîncărcătoare, stivuitoare, benzi transportoare, elevatoare, instalaţii pneumatice, instalaţii
hidraulice etc.
Cerinţele operaţionale: activităţi de încărcare mărfuri; activităţi de descărcare mărfuri; activităţi
de tranzit; activităţi de depozitare.
Oportunităţi: asigurarea marfii ce urmează a fi operată; asigurarea funcţionării instalaţiilor
specifice în condiţii de siguranţă; asigurarea necesarului de forţă de muncă; asigurarea
mijloacelor de transport terestru/naval (barje).
Riscuri: de accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru mecanice (loviri, fracturi),
răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii etc. de avarii ce pot să apară în
timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat,
defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, căderea sarcinilor din
dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri etc., de incendiu – scurt circuite, acumulări de
electricitate statică, condiţii atmosferice nefavorabile, de mediu: biologici, fizici, chimici etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- tehnici şi reguli de: încărcare a mărfurilor, transport mărfuri, depozitare a mărfurilor,
descărcare a mărfurilor, tranzit mărfuri;
- tipuri de mărfuri;
- mijloace de transport;
- instalaţii tehnologice;
La evaluare se va urmări:
- corectitudinea la pregătirea activităţilor specifice;
- capacitatea organizatorică la stabilirea activităţilor şi metodelor de lucru specifice;
- rigurozitatea, realismul şi discernământul la planificarea cerinţelor operaţionale;
- capacitatea de previziune şi responsabilitatea cu care identifică posibilele riscuri şi
oportunităţile;
- responsabilitatea cu care asigură eficienţa şi continuitatea derulării activităţilor.
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UNITATEA 7
COORDONAREA ACTIVITĂŢII FORMAŢIILOR COMPLEXE
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru organizarea, supravegherea,
îndrumarea şi controlul formaţiilor complexe de docheri şi mecanizatori în procesul de lucru, în
vederea obţinerii celor mai bune performanţe.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Categoriile de activităţi sunt preluate corect,
1. Stabileşte categoriile de activităţi
în funcţie de cerinţele programului de operare
zilnic.
1.2. Categoriile de activităţi sunt stabilite în raport
cu condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor şi cu
formaţiile complexe disponibile.
1.3. Categoriile de activităţi sunt stabilite în mod
realist în raport cu normele de timp.
2.1. Repartizarea sarcinilor la formaţiile complexe
2. Repartizează sarcini de lucru.
se face în funcţie de complexitatea activităţilor şi
adecvat specificului acestora. 2.2. Sarcinile
specifice activităţilor distribuite formaţiilor
complexe sunt clare şi respectă fişa postului.
2.3. Sarcinile sunt repartizate persoanelor în raport
cu deprinderile, cunoştinţele, experienţa acestora,
în vederea asigurării continuităţii procesului de
producţie.
2.4. Instruirea personalului este clară şi concisă,
orice neclaritate este rezolvată în timp util.
2.5. Repartizarea sarcinilor se face având în
vedere asigurarea continuităţii procesului de
producţie.
3.1. Programul de activităţi este elaborat cu
3. Elaborează programul de activităţi
responsabilitate, pentru a conduce la realizarea
al formaţiilor
sarcinilor stabilite.
3.2. Stabilirea etapelor de lucru este corect
realizată, în mod adecvat specificului activităţilor.
3.3. Durata activităţilor repartizate formaţiei este
corect estimată şi corelată cu procesul tehnologic
în scopul respectării termenului de finalizare.
3.4. Eventualele necorelări apărute în timpul
procesului de lucru sunt soluţionate în timp util.
4.1. Urmărirea respectării regulilor şi procedurilor
4. Monitorizează rezultatele
disponibile de către formaţiile complexe se face
formaţiilor complexe
permanent.
4.2. Controlul îndeplinirii sarcinilor este riguros şi
se desfăşoară pe tot parcursul procesului de lucru.
4.3. Verificarea realizării obiectivelor generale,
rezultatelor aşteptate de către formaţiile complexe
se face sistematic.
4.4. Regulile, procedurile şi criteriile folosite
pentru evaluarea rezultatelor formaţiilor complexe
sunt aplicate cu rigurozitate în scopul
preîntâmpinării posibilelor avarii şi accidente.
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5. Comunică cu şeful ierarhic asupra
activităţilor formaţiilor complexe

5.1. Analizele şi rapoartele privind activităţile
desfăşurate de formaţiile complexe sunt transmise
în scris şefului ierarhic la sfârşitul etapei de lucru.
5.2. Avariile mărfurilor sau accidentele de lucru
nesoluţionate sunt comunicate operativ şefului
ierarhic, în vederea soluţionării.
5.3. Conflictele potenţial distructive din interiorul
formaţiilor complexe sunt operativ comunicate
şefului ierarhic în vederea rezolvării adecvate.

Gama de variabile
Categorii de activităţi: pregătirea mijlocului de transport, pregătirea navei, manipularea
diferitelor tipuri de mărfuri (saci, butoaie, produse lemnoase, laminate, table, utilaje, instalaţii,
mărfuri solide în vrac, mărfuri în containere etc.), tehnici de amarare a mărfii în hambar şi pe
punte.
Formaţiile complexe cuprind: docheri, mecanizatori (macaragii, stivuitorişti, vincieri,
tractorişti, conducători de încărcătoare etc).
Programul de activităţi al formaţiilor: pe etape de lucru şi pe categorii de activităţi.
Rezultatele formaţiilor complexe: îndeplinirea clauzelor contractuale privind normele de
operare şi condiţiilor de calitate.
Condiţii tehnice de execuţie a lucrărilor presupun: asigurarea instalaţiilor, sculelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de transport adecvate categoriei de activităţi.
Avarii posibile:
- La instalaţii tehnologice: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor instalaţiilor de ridicat,
defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide, rupere cabluri,
lanţuri etc.
- La mărfuri: căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, deteriorarea/ruperea
ambalajelor, perisabilitatea mărfurilor etc .
Accidente posibile, care pot apărea în timpul procesului de lucru: mecanice (loviri, fracturi),
răniri, electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- categorii de activităţi;
- norme de timp;
- instrucţiuni de lucru specifice la operarea de nave şi mijloace de transport terestre;
- caracteristicile tehnice şi funcţionale ale instalaţiilor de ridicat, sculelor şi dispozitivelor
utilizate în exploatarea portuară;
- tipurile de ambalaje;
- particularităţile mărfurilor;
- terminologia de specialitate;
- norme specifice de protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecţia
mediului;
- procedee de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor în traficul via mare;
- sarcini de lucru conform cu fişa postului.
La evaluare se va urmări:
- capacitatea organizatorică privind constituirea şi activitatea formaţiilor complexe;
- responsabilitatea controlului cantitativ şi calitativ al mărfurilor;
- rapiditate şi discernământ în luarea deciziilor corecte;
- consecvenţă, atenţie la detalii;
- respectarea strictă a regulilor;
- capacitatea de a găsi alternative.
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UNITATEA 8
MENŢINEREA LEGĂTURII CU REPREZENTANTUL NAVEI
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru menţinerea legăturii dintre
societatea de operare portuară şi conducerea navei.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Lista de încărcare şi informaţiile
1. Preia cargoplanul de la conducerea
suplimentare sunt transmise navei, în timp util,
navei
în vederea întocmirii cargoplanului de către
comandant.
1.2. Descărcarea mărfurilor de la bordul navei se
face urmărind manifestul şi cargoplanul primite
de la comandantul navei, întocmite în portul de
încărcare.
1.3. Eventualele neconcordanţe între cargoplanul
primit şi situaţia de fapt sunt identificate
operativ.
2.1. Legătura cu reprezentanţii navei se ţine
2. Menţine legătura cu conducerea
permanent pe toată durata operării mărfurilor.
navei pe timpul operaţiunilor de
2.2 Sugestiile privind modificarea cargoplanului
încărcare/descărcare
se fac conducerii navei în funcţie de natura
mărfurilor încărcate.
2.3. Modificările listei de încărcare, solicitate de
către beneficiar, sunt comunicate cu operativitate
conducerii navei.
3.1. Modificarea procedurii de lucru se face
3. Mediază eventualele schimbări în
adecvat motivelor de asietă a navei, avariere
derularea operaţiunilor de
marfă sau lipsă a mărfurilor.
încărcare/descărcare
3.2. Inventarierea mărfurilor avariate se face cu
rigurozitate, în prezenţa reprezentantului navei.
3.3. Eventualele reeşalonări ale operaţiunilor
specifice
sunt
comunicate
operativ
reprezentantului navei, în vederea menţinerii
asietei corecte a navei.
3.4. Informarea conducerii societăţii de operare
portuară asupra eventualelor avarii produse
mărfurilor pe timpul operării, se face operativ, în
scris.
4.1. Medierea eventualelor neconcordanţe între
4. Mediază eventualele neconcordanţe
cantitative şi calitative intervenite între operatorul portuar şi reprezentantul navei
privind cantitatea şi calitatea mărfurilor operate
operatorul portuar şi reprezentantul
se face verbal, urmărindu-se soluţionarea rapidă
navei.
a conflictelor apărute.
4.2. Elaborarea de documente în care sunt
menţionate neconcordanţele intervenite se face
numai după medierea verbală, respectându-se
reglementările din domeniu, în vigoare.
4.3. Informarea şefului ierarhic asupra
conflictelor nesoluţionate se face operativ, cu
transmiterea documentelor elaborate.
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Gama de variabile
Operaţii specifice: pregătirea navei, manipularea diferitelor tipuri de mărfuri (saci, butoaie,
produse lemnoase, produse laminate, utilaje, instalaţii, mărfuri lichide sau solide în vrac,
mărfuri containerizate, etc.), tehnici de amarare a mărfii în hambar şi pe punte.
Considerente la încărcarea /descărcarea navelor: natura mărfurilor, greutatea mărfurilor,
volumul ocupat de mărfuri, rotaţia porturilor, marcajul de identificare al mărfii (marca de
expediţie şi marca de transport).
Procedee de lucru: procedee de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor în traficul via
mare.
Condiţii de calitate a mărfurilor: integritatea ambalajului, modul de aşezare a mărfurilor,
condiţiilor specifice de depozitare (condiţii de temperatură, umiditate, ventilaţie, separaţia
mărfurilor etc.).
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- prevederile din lista de încărcare şi ale cargoplanului;
- regulamente de exploatare a porturilor maritime şi fluviale;
- norme portuare de operare a mărfurilor;
- norme specifice privind operaţiunile la nave;
- norme specifice de sănătate şi securitate a muncii;
- planuri de încărcare / descărcare a navelor (cargoplanuri);
- condiţii de calitate a mărfurilor.
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a comunica eficient şi constructiv cu reprezentantul navei;
- responsabilitate şi discernământ în luarea celor mai bune decizii privind rezolvarea
neconcordanţelor, în relaţia cu reprezentantul navei;
- rigurozitate în acţiunile întreprinse;
- etica profesională şi corectitudinea în relaţiile cu reprezentanţii navelor.
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UNITATEA 9
COORDONAREA STIVUIRII ŞI DEPOZITĂRII MĂRFURILOR
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru urmărirea realizării operaţiunilor
de aşezare a mărfurilor în nave, mijloace de transport terestru, în depozite portuare, în
conformitate cu prevederile tehnice, cu respectarea normelor de protecţia muncii, prevenire şi
stingere a incendiilor şi protecţie a mediului.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Transbordul unităţilor de încărcare la bordul navei se
1. Coordonează transferul
face cu respectarea strictă a prevederilor cargoplanului.
unităţilor de încărcare
1.2. Coordonarea transportului unităţilor de încărcare se
face în condiţii de siguranţă a mărfurilor, pe tot traseul
acestora.
1.3. Transferul unităţilor de încărcare de pe un mijloc de
transport pe altul se realizează în siguranţă şi în timp minim.
2.1. Coordonarea aşezării metodice şi judicioase a
2. Coordonează stivuirea
mărfurilor în nave, mijloace de transport terestru şi
mărfurilor în nave, în
depozitele portuare se face permanent, conform tehnicilor
mijloace de transport
specifice de stivuire pe tipuri de mărfuri.
terestru şi depozite
2.2. Asigurarea stivuirii mărfurilor în spaţiile de depozitare
portuare
de pe navă, a platformelor mijloacelor de transport terestru,
a depozitelor portuare se face prin utilizarea raţională a
spaţiilor disponibile.
2.3. Asigurarea stivuirii mărfurilor se face cu respectarea
instrucţiunilor specifice primite de la beneficiari.
2.4. Asigurarea încărcării / amarării mărfurilor pe mijloacele
de transport feroviar se face cu respectarea reglementărilor
specifice.
2.5. Stivuirea mărfurilor este corelată cu capacitatea
volumetrică a spaţiilor de depozitare şi de rezistenţă
admisibilă a locurilor de depozitare.
3.1. Realizarea rujării corectă a mărfurilor în nave se face în
3. Răspunde de rujarea
conformitate cu cerinţele conducerii navei.
corectă a mărfurilor
3.2. Realizarea rujării mărfurilor în mijloacele de transport
feroviar se face în conformitate cu reglementările specifice.
3.3. Repartizarea uniformă a mărfurilor pe/în spaţiile de
depozitare se realizează în raport cu marcajele
producătorului.
3.4. Utilizarea judicioasă a spaţiului de depozitare a
mărfurilor vrac este urmărită cu atenţie.
4.1. Măsurile de depozitare şi conservare a mărfurilor
4. Adoptă măsuri pentru
manipulate sunt aplicate cu discernământ, pentru menţinerea
depozitarea şi conservarea
calităţii mărfurilor.
mărfurilor manipulate
4.2. Aplicarea măsurilor specifice privind conservarea mărfurilor se realizează adecvat tipurilor de mărfuri manipulate.
4.3. Urmărirea integrităţii ambalajelor mărfurilor se face
permanent, în vederea admiterii/ respingerii la operare a
acestora.
4.4. Urmărirea calităţii mărfurilor depozitate în spaţiile de
depozitare se face cu rigurozitate, până la preluarea lor de
către cărăuş.
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5. Verifică exploatarea
corectă a sculelor,
dispozitivelor şi utilajelor
de stivuire a mărfurilor

5.1. Exploatarea corectă a sculelor, dispozitivelor şi
utilajelor de stivuire a mărfurilor este verificată permanent.
5.2. Urmărirea aplicării normelor specifice de exploatare a
utilajelor de către personalul operativ este realizată periodic.
5.3. Interzicerea utilizării de scule, dispozitive şi utilaje
portuare necorespunzătoare din punct de vedere tehnic se
face cu promptitudine.

Gama de variabile
Unităţi de încărcare: container, paletă, boxpaletă, sac, butoi, butelie etc.
Tehnici specifice de stivuire pe tipuri de mărfuri: stivuirea containerelor, stivuirea paleţilor,
stivuirea sacilor, stivuirea butoaielor, stivuirea mărfurilor paletizate, stivuirea laminatelor,
stivuirea cherestelei, stivuirea rolelor de hârtie etc.
Spaţii de depozitare: hambare/magazii navă, magazii portuare, depozite portuare, platforme
portuare, cheiuri etc.
Tehnici de stivuire, în funcţie de tipurile de mărfuri şi ambalaje: stivuire longitudinală, stivuire
transversală, stivuire pe un nivel sau pe mai multe nivele, stivuire în bloc sau stive, stivuire pe
paleţi sau direct pe pardoseala depozitului etc.
Caracteristici fizico-chimice ale mărfurilor stivuite: greutate specifică, stare de agregare,
toxicitate, periculozitate etc.
Forme de ambalare a mărfurilor stivuite:
ambalate, unitizate: pe paleţi, în slinguri, în bigbag- uri, în containere etc.
neambalate, în vrac, pe roţi (vehicule), buşteni etc.
Măsuri de depozitare şi conservare: temperatură, umiditate, ventilaţie, igienizare, separaţii între
mărfuri, spaţii frigorifice pentru mărfuri perisabile etc.
Utilaje şi dispozitive pentru stivuirea mărfurilor: macara plutitoare, automacara, macara de
cheu, pod transbordor, stivuitor, încărcător, bigă, cranic, traversă, electromagnet de sarcină,
furci, spreder, cleşte, dispozitiv de translaţie, gafe pentru paleţi, gafe pentru saci, gafe pentru
butoaie, gafe pentru tablă, gafe pentru role, gafe pentru cherestea etc.
Marcajele producătorului: mărci de identificare, mărci de transport, mărci de expediţie.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- instrucţiuni de stivuire / depozitare primite de la beneficiari;
- tehnici de stivuire;
- instrucţiuni de utilizare a sculelor şi dispozitivelor de manipulat sarcini;
- caracteristicile fizico-chimice ale mărfurilor stivuite.
La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea cu care asigură şi urmăreşte stivuirea şi rujarea metodică şi judicioasă a
mărfurilor în nave, în mijloace de transport terestru şi depozite portuare;
- capacitatea de a adopta măsuri eficiente pentru conservarea perfectă a mărfurilor stivuite;
- responsabilitatea privind utilizarea raţională a spaţiului de depozitare al navei, mijlocului de
transport terestru, depozitului portuar;
- asigurarea unei stivuiri corecte a mărfurilor.

Pag. 21 din 29

Operator dană – 13 unităţi

UNITATEA 10
MONITORIZAREA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE DE PE DANĂ
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru asigurarea integrităţii din punct
de vedere cantitativ şi calitativ a mărfii transportate, manipulate şi depozitate şi urmărirea în
exploatare a utilajelor specifice.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Monitorizează eficienţa 1.1. Monitorizarea eficienţei operaţiunilor specifice de pe dană
este realizată permanent.
operaţiunilor
1.2. Urmărirea realizării normelor contractuale şi portuare
privind operarea mărfurilor se face cu responsabilitate.
1.3. Urmărirea exploatării corecte a echipamentelor grele specifice se face în scopul asigurării eficienţei operaţiunilor de lucru.
1.4. Eventualele neconformităţi privind calitatea mărfurilor
operate sunt consemnate corect în procese verbale de constatare.
2.1. Problemele apărute la operarea mărfurilor sunt rezolvate cu
2. Rezolvă probleme de
responsabilitate şi operativitate.
operare a mărfurilor
2.2. Problemele legate de avarierea mărfurilor în timpul operării
sunt rezolvate cu rapiditate, pentru respectarea condiţiilor
contractuale.
2.3. Problemele apărute ca urmare a lipsurilor de marfă sunt
rezolvate împreună cu reprezentanţii navei, prin modificarea de
comun acord a cargoplanului iniţial.
3.1. Reprogramarea operaţiunilor de încărcare a navei datorită
3. Reprogramează
avarierii sau lipsei mărfurilor se face operativ, cu
operaţii
responsabilitate.
3.2. Eşalonarea operaţiunilor reprogramate se face
corespunzător, pentru menţinerea asietei corecte a navei.
3.3. Reprogramarea operaţiunilor se face adecvat, pentru a nu fi
afectate condiţiile de calitate a mărfurilor încărcate / descărcate.
4.1. Cauzele neîndeplinirii operaţiunilor repartizate sunt
4. Identifică cauzele
identificate cu rapiditate.
neîndeplinirii
4.2. Întârzierea mărfii de la furnizori este comunicată de urgenţă
operaţiunilor
şefului ierarhic.
4.3. Defectarea instalaţiilor şi utilajelor specifice de pe dană este
comunicată compartimentelor abilitate, în vederea soluţionării
operative.
4.4. Problemele legate de personalul implicat în îndeplinirea
operaţiunilor sunt raportate şefului ierarhic în vederea aplicării
măsurilor ce se impun.
5.1. Coordonarea formaţiilor complexe se face permanent în
5. Coordonează fluenţa
vederea asigurării fluenţei activităţilor.
activităţii personalului
5.2. Îndeplinirea sarcinilor repartizate formaţiilor complexe este
urmărită cu rigurozitate pe tot parcursul activităţilor de operare.
5.3. Monitorizarea rezultatelor activităţii personalului se face
permanent în scopul repartizării echitabile a sarcinilor pe
membrii formaţiilor complexe.
6.1. Îndeplinirea sarcinilor pe fiecare schimb de lucru, este
6. Raportează asupra
raportată cu rigurozitate şefului ierarhic
îndeplinirii sarcinilor
6.2. Raportarea evenimentelor neprevăzute conducerii, se face cu
schimbului de lucru
operativitate în vederea soluţionării lor.
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6.3. Raportarea măsurilor aplicate pentru soluţionarea
eventualelor evenimente neprevăzute se face şefului ierarhic, în
timp util, cu toate detaliile relevante.
6.4. Situaţiile nesoluţionate sunt transmise şefului ierarhic, în
vederea rezolvării acestora şi asigurării fluenţei operaţiilor.
Gama de variabile
Operaţiunile specifice de pe dană: de încărcare / descărcare / manipulare a diferitelor tipuri de
mărfuri (saci, butoaie, produse lemnoase, laminate, utilaje, instalaţii, mărfuri solide în vrac,
mărfuri în containere etc.).
Evenimentele neprevăzute pot fi:
- Avarii ce pot să apară în timpul procesului de lucru: defecţiuni tehnice ale dispozitivelor
instalaţiilor de ridicat, defecţiuni ale instalaţiilor pentru încărcarea navelor cu mărfuri lichide,
căderea sarcinilor din dispozitivul de prindere, rupere cabluri, lanţuri etc.
- Accidente ce pot apare în timpul procesului de lucru: mecanice (loviri, fracturi), răniri,
electrocutări, arsuri chimice, degerături, intoxicaţii etc.
- Neconformităţi privind calitatea mărfurilor operate se referă la: integritatea ambalajului,
modul de aşezare a mărfurilor, condiţiilor specifice de depozitare (condiţii de temperatură,
umiditate, ventilaţie, separaţia mărfurilor etc.).
Echipamente şi utilaje grele specifice desfăşurării activităţilor portuare: macarale de cheu,
automacarale, poduri transbordoare, macarale plutitoare, autostivuitoare, autoîncărcătoare,
benzi transportoare, elevatoare, instalaţii pneumatice de încărcare/descărcare a mărfurilor de
masă, instalaţii de încărcare/descărcare a mărfurilor lichide, trailere, tractoare, camioane etc.
Caracteristici fizico – chimice ale mărfurilor: greutate specifică, stare de agregare, toxicitate,
inflamabilitate etc.
Categorii de mărfuri operate: mărfuri de masă, produse metalurgice şi siderurgice, construcţii
de maşini, produse din lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare, produse ale
industriei chimice, produse alimentare, produse periculoase etc.
Probleme legate de personalul formaţiilor complexe pot fi: absenţe nemotivate, îmbolnăviri,
calificare insuficientă, indisciplină etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- operaţiunile specifice de pe dană;
- instrucţiuni de manipulare a mărfurilor;
- caracteristicile spaţiilor de depozitare;
- modul de prezentare a mărfurilor;
- caracteristici fizico – chimice ale mărfurilor;
- caracteristicile tehnice ale utilajelor portuare;
- traseul urmat de marfă în port;
- regulamente de lucru în porturi;
- norme portuare de încărcare / descărcare la nave;
- calitatea mărfurilor operate;
- condiţii de securitate pentru marfă.
- normele contractuale;
La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea cu care monitorizează activităţile formaţiilor complexe de docheri şi
mecanizatori;
- responsabilitate şi operativitate în rezolvarea problemelor apărute în vederea fluentizării
activităţilor;
- adaptabilitate la situaţiile impuse de reprogramarea activităţilor;
- discernământ în alegerea soluţiilor corecte.
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UNITATEA 11
COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DE EXPEDIERE A MĂRFURILOR
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru organizarea, coordonarea şi
urmărirea activităţilor de expediere şi reexpediere a mărfurilor.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Organizează activităţile de 1.1. Organizarea activităţilor de transbordare şi expediţii se
face la una sau mai multe nave adecvat volumului şi
expediere/ reexpediere
caracteristicilor mărfurilor.
1.2. Documentele specifice care însoţesc marfa în vederea
expedierii / reexpedierii sunt verificate cu rigurozitate.
1.3. Depozitarea mărfurilor destinate încărcării pe navă, în
vederea exportului se organizează în mod eficient şi din
timp.
1.4. Pregătirea mijloacelor de transport necesare preluării
mărfurilor importate/ descărcate în transbord direct sau la
teren, se face cu responsabilitate.
2.Coordonează activităţile de 2.1. Coordonarea activităţilor de expediere / reexpediere se
realizează conform graficului de lucru.
expediere / reexpediere a
2.2. Exploatarea utilajelor de manipulare a mărfurilor din
mărfurilor cu mijloace de
zonele de depozitare în vederea expedierii/ reexpedierii este
transport rutier
coordonată în conformitate cu procedurile de lucru.
2.3. Verificarea documentelor specifice de expediere/
reexpediere a mărfurilor se face cu rigurozitate.
2.4. Aşezarea corespunzătoare a mărfurilor expediate
/reexpediate se verifică cu rigurozitate, în vederea
menţinerii integrităţii acestora pe toată perioada
transportului.
2.1. Coordonarea activităţilor de încărcare/ descărcare a
3. Coordonează realizarea
vagoanelor în cadrul sectoarelor de lucru se face cu
programului de încărcare /
respectarea graficului stabilit, în vederea fluidizării mişcării
descărcare vagoane.
acestora.
2.2. Coordonarea activităţilor de primire şi /sau predare a
vagoanelor se face corespunzător, la fiecare sector de lucru,
în vederea asigurării fluenţei descărcării/încărcării
mărfurilor în vagoane.
2.3. Verificarea asigurării corespunzătoare a mărfurilor
expediate în vagoane se face cu rigurozitate, în vederea
menţinerii integrităţii acestora pe toată perioada
transportului.
2.4. Respectarea normelor tehnice şi comerciale la
încărcarea/ descărcarea vagoanelor se verifică permanent.
2.5. Verificarea documentelor specifice de încărcare/
descărcare a mărfurilor din vagoane se face cu rigurozitate.
4. Identifică eventuale lipsuri 4.1. Identificarea eventualelor avarieri ale mărfurilor în
timpul expedierii/ reexpedierii se face cu operativitate.
şi avarii ale mărfurilor
4.2. Soluţionarea eventualelor lipsuri de marfă se face
expediate/reexpediate
împreună cu reprezentanţii furnizorilor şi beneficiarilor
mărfurilor.
4.3. Consemnarea lipsurilor si avariilor constatate se face
corect în documente specifice.
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Gama de variabile
Expedierea /reexpedierea mărfurilor se poate face cu: mijloace de transport rutier (autotrailere,
remorci, autocamioane, transcontainere), vagoane de cale ferată (tip platforma, cisternă,
închise, frigorifice, containerizate), instalaţii hidraulice, instalaţii pneumatice, benzi
transportoare, barje, şlepuri, nave.
Caracteristicile mărfurilor expediate/reexpediate se referă la: greutate specifică, volum,
toxicitate, stare de agregare, periculozitate, inflamabilitate etc.
Tipuri de ambalaje utilizate în activităţile de expediere / reexpediere a mărfurilor: hârtie,
carton, polistiren, saci, folii de polipropilenă, tablă, lemn, butoaie etc.
Sectoarele de lucru pentru încărcarea vagoanelor pot fi: staţii de încărcare vagoane, rampă,
buncăre, instalaţii mecanice, hidraulice, pneumatice de încărcat mărfuri vrac de la teren.
Lipsuri constatate la mărfurile expediate / reexpediate: lipsuri la cantităţile de marfă expediată,
lipsuri cantitative pe unităţi de încărcare, lipsă ambalaje.
Avarii ale mărfurilor expediate / reexpediate: ambalaje deteriorate, legături rupte, mărfuri
lovite, mărfuri strivite, mărfuri îndoite, mărfuri corodate etc.
Documente specifice: raport de încărcare, raport de descărcare, cerere de depozitare, declaraţie
de tranzit, scrisoare de trăsură, aviz de expediere, bon de însoţire a mărfii, procese verbale.
Utilaje specifice desfăşurării activităţilor de expediere / reexpediere: macarale de cheu,
automacarale, poduri transbordoare, macarale plutitoare, autostivuitoare, autoîncărcătoare,
benzi transportoare, elevatoare, instalaţii pneumatice de încărcare/descărcare a mărfurilor de
masă, instalaţii de încărcare/descărcare a mărfurilor lichide, trailere, tractoare, camioane etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- instrucţiuni de operare nave şi mijloace terestre de transport;
- tehnologiile de încărcare / descărcare / manipulare a mărfurilor în traficul via mare;
- instrucţiuni pentru folosirea sculelor şi dispozitivelor utilizate în conformitate cu
prevederile tehnologiilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţia muncii, normelor
de prevenirea şi stingerea incendiilor;
- caracteristicile tehnice ale utilajelor specifice desfăşurării activităţilor de expediere /
reexpediere;
- tipuri de mărfuri şi de ambalaje utilizate în activităţile de expediere / reexpediere ;
- particularităţile mărfurilor expediate / reexpediate;
- terminologia de specialitate;
- documente specifice.
La evaluare se va urmări:
- adaptabilitatea la condiţiile specifice de lucru;
- rigurozitatea în verificarea documentelor specifice de expediere a mărfurilor;
- eficienţa şi operativitatea în organizarea activităţilor de expediere/reexpediere;
- capacitatea de coordonare a activităţilor de expediere/reexpediere;
- responsabilitatea controlului cantitativ şi calitativ a mărfurilor;
- rigurozitatea la respectarea normelor tehnice şi comerciale.
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UNITATEA 12
ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE OPERARE A
MĂRFURILOR ÎN PORTURI
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea întocmirii documentelor
specifice activităţii de operare a mărfurilor pe dană.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de
1. Întocmeşte documente
operare a mărfurilor se face corect în baza documentelor
specifice activităţii de
primare primite.
operare a mărfurilor.
1.2. Cantitatea şi calitatea mărfurilor operate este
evidenţiată corect şi cu responsabilitate în documente
specifice, folosind limbajul de specialitate adecvat.
1.3. Întocmirea documentelor specifice activităţii de
operare a mărfurilor la nava se face folosind terminologia
de specialitate adecvată.
1.4. Rapoartele de stivator sunt întocmite specificându-se
toate datele relevante.
1.5. Documentele necesare istoricului navei sunt întocmite
evidenţiindu-se cauzele sau motivaţiile care au determinat
staţionarea navei în port.
2. Întocmeşte procese verbale 2.1. Procese verbale de constatare pentru lipsuri şi avarii
de mărfuri sunt întocmite pe formularul adecvat.
de constatare pentru lipsuri
2.2. Situaţiile de lipsuri sau avarii de mărfuri la
şi avarii de mărfuri
expediere/reexpediere soluţionate sunt consemnate corect.
2.3. Evidenţierea mărfurilor avariate sau cu aspect comercial necorespunzător care nu se expediază se face detaliat.
3.1. Mărfurile expediate / reexpediate într-un schimb de
3. Întocmeşte documentele
lucru sunt evidenţiate în documente specifice.
privind expedierea /
3.2. Documentele de expediere şi reexpediere a mărfurilor
reexpedierea mărfurilor.
de import / export sunt întocmite corect.
3.3. Documentele de expediere / reexpediere a mărfurilor
sunt verificate cu atenţie în vederea decontărilor.
Gama de variabile
Documente specifice întocmite de operatorul de dană:
- raport încărcare / descărcare / tranzit / transbord direct
- cerere de depozitare
- declaraţie de tranzit
- scrisoare de trăsură
- aviz de expediere marfă
- raport de stivator
- proces verbal pentru mărfurile găsite deteriorate
- proces verbal pentru avariile produse mărfurilor pe timpul operării
- proces verbal pentru întreruperi
- bon de muncă a echipei
Datele relevante cuprinse în raportul de stivator: perioadele de timp nelucrate, condiţiile
speciale de operare, timpul aferent pe tip de marfă, alte cauze externe etc.
Documentele necesare pentru istoricul navei cuprind: raport de încărcare; raport de descărcare;
proces verbal pentru întreruperi.
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Documentele specifice pe care le primeşte:
- cargoplanul - plan de încărcare navă
- ordin de îmbarcare
- lista de încărcare pentru export
- dispoziţia de încărcare / descărcare
- cargo-report
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- documentele specifice necesare începerii activităţilor de operare la navă;
- documentele ocazionate de evenimentele apărute în procesul de lucru (evidenţierea timpilor
de staţionare; condiţiile atmosferice, defecţiuni tehnice datorate: operatorului portuar, navei
sau mărfii)
- documente întocmite în situaţii de neconcordanţă între operatorul portuar şi navă,
neconcordanţă raportată la cantitatea şi calitatea mărfurilor.
La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea şi corectitudinea la întocmirea documentelor specifice;
- capacitatea de corelare a realizării normelor portuare şi contractuale cu întocmirea actelor
conform legislaţiei în vigoare;
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UNITATEA 13
COMUNICAREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru comunicare (scrisă şi orală) în
limba engleză a mesajelor specifice operaţiunilor de încărcare / descărcare a mărfurilor la navă
şi domeniului transport naval şi la capabilitatea de a purta conversaţii profesionale clare şi
eficiente, adecvate tipului de activitate.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Elementele esenţiale în vorbirea standard sunt receptate
1. Recepţionează mesaje
corect.
orale
1.2. Sensul global al unui mesaj este receptat clar şi
articulat.
1.3. Discursuri de lungime medie sunt receptate integral,
urmărind sensul.
1.4. Ordinea evenimentelor relatate într-un discurs este
sesizată corect.
1.5. Conexiunile dintr-un text parţial cunoscut din domeniul
de activitate sunt realizate cu uşurinţă.
2.1. Limbajul scrierii standard este utilizat cu uşurinţă.
2. Recepţionează mesaje
2.2. Limbajul tehnic din literatura de specialitate este
scrise
receptat integral.
2.3. Informaţiile cuprinse în literatura / documentele de
specialitate sunt adecvat prelucrate, pentru domeniul de
specializare şi cele conexe.
3. Comunică oral informaţii 3.1. Descrierile unei game variate de subiecte legate de
domeniul de interes propriu şi profesional sunt prezentate
clar şi cu toate detaliile relevante.
3.2. Opiniile proprii sunt argumentate cu sublinierea
posibilelor opţiuni.
3.3. Formulele conversaţionale sunt folosite potrivit situaţiei
de comunicare.
3.4. Deciziile sunt luate în urma analizării avantajelor şi
dezavantajelor unor situaţii.
4.1. Documentele de specialitate sunt întocmite utilizând
4. Transmite mesaje scrise
procedura şi termenii specifici într-o limba de circulaţie
internaţionala.
4.2. Textele specifice sunt corect redactate.
4.3. Rapoartele sunt argumentate prin expresii uzuale şi fără
echivoc.
5.1. Conversaţiile sunt purtate cu o exprimare fluentă şi
5. Participă la conversaţii
spontană.
5.2. Limbajul utilizat în scopuri profesionale este eficient.
5.3. Punctele de vedere sunt exprimate cu claritate.
Gama de variabile
Metode de comunicare: orale, scrise.
Mijloace de comunicare: direct, telefon, staţie de emisie recepţie, fax, e-mail etc.
Termenii specifici în limba engleză se referă la: sosirea / plecarea navei, corespondenţă
maritimă, legislaţii şi regulamente portuare, descrierea navei, descrierea mărfurilor etc.
Conexiuni: asocieri cuvinte-definiţii, activitate-domenii, obiecte de activitate-meserii.
Limbaj standard / tehnic: cuvinte, expresii specifice domeniului, formule de adresare comune.
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Literatura de specialitate: cărţi, manuale de specialitate, prospecte, documente.
Opinii: pro şi contra în susţinerea ideilor personale, sarcini de lucru.
Situaţii: specifice locului de muncă, conflicte şi soluţii.
Eseuri şi rapoarte: vocabular şi tehnici de argumentare, documente şi standarde.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- asocieri de cuvinte-definiţii, activitate-domenii, obiecte de activitate-meserii;
- termeni specifici din domeniul de activitate;
- structuri de gramatică, vocabular şi conversaţie ale limbii engleze.
La evaluare se urmăreşte:
- descrierea, argumentarea opiniilor şi analiza diverselor situaţii;
- corectitudinea redactării scrisorilor, textelor în limba engleză;
- realizarea de rapoarte privind aspecte importante;
- identificarea corectă a limbajul standard şi înţelegerea limbajul tehnic în limba engleză;
- prelucrarea şi transmiterea corectă de informaţii în limba engleză;
- decodarea corespunzătoare a limbajului standard, înţelegerea discursurilor şi realizarea de
conexiuni în domeniu.
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