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Descriere:
Prepararea maselor ceramice plastice reprezint0 procedeul de m&run ire, amestecare, omogenizare,
macerare în scopul aducerii acestora la gradul de fine e corespunzator. Masele ceramice preparate
folosesc la fasonarea produselor ceramice brute
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt0rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional0 preparator mase ceramica bruta grup0 COR7321 (se indic0 grupa de baz0- 4 cifre)

Informa'ii generale de interes privind practicarea ocupa'iilor la care s-a f$cut referire.
Preparatorul mase ceramice brute î i desfa oar& activitatea în Sectorul Materialelor de Construc ii,
Industriei Cimentului, Industriei Sticlei i a Ceramicii fine, de ob inere a produselor ceramice din
argil& ars&. Dezvoltarea industriei ceramicii brute, schimb0rile tehnologice i cerin ele înalte de
calitate au un impact direct asupra cerin elor de calificare pentru practican ii acestei ocupa ii.
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Lista unit$'ilor de competen'$

Unit$'i de competen'$ cheie
Titlul unit$'ii 1: Comunicare în limba oficial0
Titlul unit$'ii 2: Comunicare în limbi str0ine
Titlul unit$'ii 3: Competen e de baz0 în matematic0, tiin 0 i tehnologie
Titlul unit$'ii 4: Competen e informatice
Titlul unit$'ii 5: Competen a de a înv0 a
Titlul unit$'ii 6: Competen e sociale i civice
Titlul unit$'ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit$'ii 8: Competen e de exprimare cultural0
Unit$'i de competen'$ generale
Titlul unit$'ii 1: Aplicarea prevederilor referitoare la SSM i în domeniul situa iilor de
urgen 0
Titlul unit$'ii 2: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Titlul unit$'ii 3: Aplicarea procedurilor sistemului de management al calita ii sau a
normelor interne de calitate
Titlul unit$'ii 4: Organizarea locului de munc0
Titlul unit$'ii 5: Intre inerea echipamentelor de lucru

Unit$'i de competen'$ specifice
Titlul unit$'ii 1: Preg0tirea materiilor prime ceramice
Titlul unit$'ii 2: Dozarea materiilor prime ceramice
Titlul unitatii 3: Monitorizarea instala iilor de marun ire i amestecare a materiilor
prime ceramice
Titlul unitatii 4: Testarea materiilor prime ceramice m&run ite i amestecate
Titlul unitatii 5: Constatarea neconformit& ilor în procesul de m&run ire i amestecare a
materiilor prime ceramice
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1. Aplicarea prevederilor legale SSM 8i în
domeniul situa'iilor de urgen'$
(Unitate general0)
Elemente de competen'$

1.Aplic0 prevederile legale
de SSM i în domeniul
situa iilor de urgen 0

2. Reduce factorii de risc

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii
modului de îndeplinire a
descrise de elementul de
activit$'ii descris$ de elementul
competen'$
de competen'$
1.1. Prevederile de s0n0tate i Aplicarea prevederilor legale de
SSM i în domeniul situa iilor de
securitate în munc0 i în
domeniul situa iilor de urgen 0 urgen 0 se face cu aten ie, grij0,
responsabilitate i profesionalism.
sunt aplicate conform
procedurilor stabilite în
func ie de specificul locului de
munc0.
1.2. Prevederile de s0n0tate i
securitate în munc0 i în
domeniul situa iilor de urgen 0
sunt aplicate conform
reglement&rilor în vigoare.
1.3. Prevederile de s0n0tate i
securitate în munc0 i în
domeniul situa iilor de urgen 0
sunt aplicate conform
instructajelor periodice.

2.1. Factorii de risc sunt
identifica i in func ie de
particularit0 ile locului de
munc0.
2.2. Factorii de risc sunt
raporta i conform procedurilor
interne stabilite.

3.Aplic0 procedurile interne
de evacuare în caz de
urgen 0

2.3. Prevederile privind
înl0turarea factorilor de risc
sunt aplicate conform
reglement&rilor în vigoare.
3.1. Procedurile interne de
evacuare în caz de urgen 0
sunt aplicate, conform
normelor i reglementarilor în
vigoare.

Reducerea factorilor de risc se
face cu promptitudine,
responsabilitate i profesionalism.

Aplicarea cu responsabilitate i
promptitudine a procedurii interne
privind evacuarea în caz de
urgen 0.

3.2. Procedurile interne de
evacuare în caz de urgen 0 sunt
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aplicate conform procedurilor
specifice stabilite la nivel de
unitate.

4.Aplic0 procedurile
specifice de interven ie in
caz de accident

4.1. Accidentul este semnalat
Aplicarea procedurii specifice de
conform procedurilor specifice interven ie în caz de accident se
i reglement0rilor in vigoare.
face cu aten ie i profesionalism.
4.2. Procedurile specifice de
interven ie în caz de accident
sunt aplicate în func ie de
accidentul produs
4.3. M0surile de prim ajutor
sunt aplicate conform
reglement0rilor în vigoare sau
procedurilor stabilite în
func ie de tipul accidentului.

Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de fabrica ie de
mari dimensiuni situate în hale industriale închise; în spa ii deschise.
Condi ii de desf0 urarea a activit0 ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf,pulberi,
zgomot,umiditate in spatiile inchise; condi ii atmosferice variabile potrivit celor patru anotimpuri
in spatiile deschise..
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Dispozitive de dozare a materiilor prime: dozatoare , alimentatoare volumetrice, cântare, cântar
bascul0;
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare,
elinde,buldoexcavator,autobasculante,carucioare, vagoneti etc.
Factori de risc: oboseala ca urmare a schimb0rii pozi iei de lucru pe orizonta0 i vertical0,
neaten ie;
Riscuri: pericol de lovire, de alunecare, de c0dere de la înal ime, de electocutare.
Tipuri de accidente posibile: traumatisme mecanice, loviri, r&niri, fracturi; probleme respiratorii.
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate la aplicarea prevederilor legale SSM i în domeniul
situa iilor de urgen 0:conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale utilajelor i echipamentelor
specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de munc0.
Mijloace de semnalizare: permanent0 :panouri, culori de securitate, etichete; ocazional0 :semnale
luminoase, acustice, comunicarea verbal0 pentru aten ionarea asupra unor evenimente periculoase,
evacuare de urgen 0, etc
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind
deplasarea în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a tuturor lucr0torilor,
Sectorul
: Materialesideinstala
construciilor.
ii, Industriei cimentului, Industriei sticlei i a Ceramicii fine, Standard Ocupa ional
protejarea
utilajelor
Persoane de contact din hala
de preparare
a materiilor
prime:Pagina
ef produc
preparator
mase ceramice
brute, SO_MIC_7,
1 din 33 ie, responsabil protec ia
muncii i situa ii de urgen 0, ef forma ie.
Echipamente de protectie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc, casca de protec ie, manu i de
protec ie.
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Echipamente pentru acordarea primului ajutor: targ0, trus0 medical0.
Situa ii de urgen 0: incendii, cutremure, inunda ii, explozii, alunec0ri de p0mânt, etc.
Servicii de urgen 0: ambulan 0, pompieri, protec ie civil0, etc

Cuno8tin'e:
-proceduri specifice impuse pe locuri de munc0 referitoare la SSM;
-norme PSI specifice locurilor de munc0;
-planul de evacuare în caz de urgen 0;
-procedurile de interven ie în caz de accident;
-tipuri de extinctoare folosite, hidran i, alte materiale i dispozitive folosite.
-m0suri de prim ajutor corespunzatoare tipului de accident;
-cunoa terea principiului de func ionare i utilizare a echipamentelor, dispozitivelor i materialelor
din dotare;
- condi iile de siguran 0 care trebuie respectate;
- regulamentul de ordine si func ionare intern0;
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2. Aplicarea normelor de protec'ia
mediului
(Unitate general0)
Elemente de competen'$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii
descrise de elementul de
competen'$
1.Aplic0 normele de protec ia
1.1. Problemele de mediu sunt
mediului
identificate conform
procedurilor stabilite pe baza
legisla iei in vigoare i
conform instructajelor
periodice.
1.2. Normele de protec ia
mediului sunt aplicate
conform legisla iei in vigoare,
procedurilor stabilite i
instructajelor periodice.
1.2 Eventualele riscuri sunt
anun ate personalului abilitat
în conformitate cu procedurile
stabilite.
2.Ac ioneaz0 pentru diminuarea 2.1. Materialele refolosibile
riscurilor de mediu
sunt recuperate conform
legisla iei în vigoare i
procedurilor interne specifice.
2.2.Rezidurile, de eurile
rezultate din activita ile de pe
locurile de munc0 sunt
manipulate i depozitate
conform procedurilor interne
specifice;
2.3. M0surile reparatorii
asupra mediului sunt executate
conform reglement0rilor în
vigoare i procedurilor interne
stabilite, evitând impactul
nociv asupra mediului
înconjurator.
3.Ac ioneaz0 pentru diminuarea 3.1.Consumul de resurse
consumului de resurse naturale naturale este diminuat
conform legisla iei în vigoare
3.2 Consumul de resurse

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de
elementul de competen'$
Aplicarea cu promptitudine a
normelor de protec ie a
mediului.
Identificarea cu
responsabilitate a problemelor
de mediu asociate activita ilor
desfa urate;

Manipularea materialelor,
ambalajelor reutilizabile se face
cu aten ie i responsabilitate.
Depozitarea de eurilor i
rezidurilor se face cu aten ie i
responsabilitate.
Executarea m0surilor
reparatorii asupra mediului
încojurator se face cu
promptitudine i
responsabilitate.

Aplicarea cu responsabilitate i
aten ie a procedurilor interne
pentru diminuarea consumului
de resurse naturale
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naturale este diminuat
conform procedurilor interne
specifice stabilite.
Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de fabrica ie pentru
preparare de mari dimensiuni situate în hale industriale inchise; spa ii deschise pentru depozitarea
materiilor prime.
Condi ii de desf0 urarea a activit0 ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot, umiditate în spatii inchise; condi ii atmosferice variabile potrivit celor patru anotimpuri în
spatiile deschise.
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val turi fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Dispozitive de dozare a materiilor prime: dozatoare , alimentatoare volumetrice, cântare, cântar
bascul0;
Locuri special amenajate pentru depozitare deseuri: containere,ladite cu nisip,rezervoare metalice
saci menajeri, etc.
Utilaje pentru manipulare si transport materii prime: benzi transportoare,
elinde,buldoexcavator,autobasculante,carucioare, vagone i etc.
Factori de mediu:apa, aer, sol;
Riscuri: poluare apa, degradare.
Factori de risc asupra mediului: emisii de gaze poluante,vibra ii, zgomote, degradarea solului cu
de euri i reziduri;
Resurse naturale folosite in activitatea de preparare a materiilor prime :apa, aer, sol,energie solar&;
Dotari specifice:containere de depozitare etichetate pentru separarea de eurilor;spa ii special
amenajate penru reciclare de euri lemnoase;
Echipamente de protec ie: salopete, bocanci, casc0 de protectie, manu i de protec ie.
Persoane de contact din hala de preparare a materiilor prime: ef produc ie, responsabil protec ia
mediului, ef forma ie.
M0suri de siguran 0 ce trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea în
incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a tuturor lucr0torilor i protejarea utilajelor
i instala iilor.
Condi ii de siguran 0 în aplicarea normelor de protec ia mediului: conform procedurilor specifice
stabilite pentru fiecare loc de munc0.
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Cunostin'e :
-legisla ia în vigoare privind protec ia mediului;
-normele interne i procedurile de lucru specifice locurilor de munc&;
-particularita ile locurilor de munc0 ;
-de euri i reziduri care afecteaz0 mediul, specifice locurilor de munc0.
-fi a postului;
-proceduri interne specifice locurilor de munc0;
-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la aplicarea normelor de protec ia mediului;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la aplicarea normelor de protec ia mediului;
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Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2

3. Aplicarea procedurilor sistemului de management al
calita'ii sau a normelor interne de calitate
(Unitate general0)

Elemente de competen'$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii descrise
de elementul de competen'$

1. Identific0 cerin ele de
calitate specifice

1.1. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform datelor din fi ele
tehnologice i a tehnologiei de
control.
1.2. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform cerin elor de calitate
impuse prin procedurile de lucru
stabilite.
1.3. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform instructajelor periodice
privind calitatea opera iilor.
2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calita ii sunt aplicate
conform procedurilor SMC sau
normelor interne de calitate.
2.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calita ii sunt aplicate
conform procesului tehnologic
utilizat.
3.1. Rezultatele sunt verificate
pe faze de lucru în condi iile de
calitate impuse conform
procedurilor SMC sau normelor
interne de calitate.
3.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calit0 ii sunt aplicate
conform procesului tehnologic
utilizat.
4.1. Neconformit0 ile sunt
semnalate conform procedurilor
SMC sau normelor interne de

2. Aplic0 procedurile tehnice
de asigurare a calit0 ii

3. Verific0 calitatea
opera iilor executate

4. Semnaleaz0
neconformit0 ile

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de
elementul de competen'$
Identificarea cerin elor de
calitate specifice se face prin
observarea atent0 a
parametrilor de calitate impu i.

Aplicarea procedurilor thenice
de asigurare a calit0 ii se face
cu responsabilitate ,
profesionalism .
Aplicarea m0surilor preventive
pentru realizarea exigen elor de
calitate se face cu
promptitudine.
Verificarea calit0 ii opera iilor
executate se face comparând
permanent, cu responsabilitate
i profesionalism rezultatele
activit0 ilor cu cerin ele de
calitate impuse.

Semnalarea neconformit0 ilor
se face cu aten ie i
promptitudine
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calitate.
4.2. Neconformit0 ile sunt
semnalate conform
instruc iunilor tehnice de
exploatare ale echipamentelor de
lucru din dotare.
4.3. Neconformit0 ile sunt
semnalate conform criteriilor de
calitate impuse.
5. Remediaz&
5.1. Neconformit0 ile sunt
Remedierea neconformit0 ilor
neconformit& ile
remediate conform ac iunilor
se face cu operativitate i
corective revazute în procedurile profesionalism
SMC sau conform prevederilor
din normele interne de calitate.
5.2 Neconformit0 ile sunt
remediate conform
instruc iunilor tehnice de
exploatare ale echipamentelor
din dotare.
5.3. Neconformit& ile sunt
remediate conform criteriilor de
calitate impuse.
Contexte: Locul de desf0 urare a activit0 ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de
fabrica ie pentru preparare de mari dimensiuni situate în hale industriale inchise; spa ii deschise
pentru depozitarea materiilor prime; laborator încerc&ri ,birou, locurile specifice de munc&;
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot,umiditate; condi ii atmosferice variabile potrivit celor patru anotimpuri.
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru.
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Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Dispozitive de dozare a materiilor prime: dozatoare , alimentatoare volumetrice, cântare, cântar
bascul0;
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare, elinde, buldoexcavator,
autobasculante, carucioare, vagone i etc.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru fiecare opera ie specific& prepar&rii materiilor
prime ceramice.
Parametri de calitate urm0ri i la prepararea materiilor prime: umiditate, grad de amestecare,grad de
m0run ire, plasticitatea materiilor prime, plasticitatea amestecului preparat,con inut de calcar;
Tipuri de neconformit0 i ce apar la prepararea materiilor prime: varia ii ale umidit0 ii materiilor
prime,varia ii de granulometrie, de plasticitate,materii prime impurificate;
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de
munc0.
Metode de verificare: vizual, m&surare, prelevari de probe, determin&ri standard pe etaloane.
Dispozitive de m&sur& i control: ruleta, micrometru, ubler, umidometru, aparat ultra X,pungi
pentru probe, etichete, balan a, solu ii reactivi, mojar vase, de calcinare,cilindru gradat.
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind
deplasarea în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, protejarea
utilajelor i instala iilor.
Persoane de contact din hala de preparare a materiilor prime: ef produc ie, ef
forma ie,responsabil control calitate.
Echipamente de protectie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc,casca de protec ie , manu i de
protec ie.
Cunos'inte:
-manualul calita ii aferent SMC implementat sau normele interne de calitate;
-parametri de calitate urm0ri i la prepararea materiilor prime ceramice;
-metode de verificare;
-planul calit& ii de control verificare încerc&ri pentru parametri de calitate urm0ri i la prepararea
materiilor prime;
-instrumente i dispozitive folosite pentru control;
-tipuri de neconformit0 i ce apar în procesul de preparare a materiilor prime ceramice;
-rapoarte de neconformitate;
-audit intern i extern;
-ac iuni preventive;
-ac iuni corective;
-metoda de lucru;
-cauze care genereaz& defecte;
-tipuri de materii prime utilizate;
-caracteristici fizico-chimice i mecanice ale materiilor prime;
-criterii de calitate impuse parametrilor urm&ri i;
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-fi a postului;
-persoane abilitate;
- m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la aplicarea procedurilor SMC sau a normelor de
calitate impuse;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la aplicarea procedurilor SMC sau a normelor de
calitate impuse;
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Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activit$'ii descrise de asociate modului de
elementul de competen'$
îndeplinire a activit$'ii
descris$ de elementul de
competen'$
1.1. Opera iile locului de munc0
Identificarea opera iilor de
sunt identificate conform opera iei efectuat la locul de munc0 se
de executat.
face cu grij0, aten ie i
1.2. Opera iile locului de munc0
responsabilitate.
sunt identificate conform
specifica iilor din fi a tehnologic0.
1.3. Opera iile locului de munc0
sunt identificate conform graficului
de lucru.
2.1. Mijloacele de munc0 necesare Identificarea mijloacelor de
sunt identificate pe baza fi elor
munc0 necesare se face cu
tehnologice.
meticulozitate i
2.2. Mijloacele de munc0 necesare operativitate.
sunt identificate în func ie de
opera ia ce urmeaz0 a fi executat0.
2.3 Mijloacele de munc0 necesare
sunt identificate în func ie de toate
activit0 ile planificate pentru ziua
de lucru.
3.1. Locul de munc0 este
Aprovizionarea cu mijloace
aprovizionat cu mijloacele de
de munc0 necesare se face cu
munc0 necesare conform fi ei
aten ie, responsabilitate i
tehnologice.
operativitate.
3.2. Locul de munc0 este
aprovizionat cu mijloacele de
munc0 necesare în func ie de
stocurile existente.

4. Organizarea locului de munc$
(Unitate general0)
Elemente de competen'$

1.Identific0 opera iile de
efectuat

2. Identific0 mijloacele de
munc0

3. Aprovizioneaz0 locul de
munc0 cu mijloacele
necesare

4. Cur0 0 aria de lucru

4.1. Aria de lucru este cur0 at0 prin
recuperarea materialelor
refolosibile conform normelor de
mediu.
4.2. Aria de lucru este cur0 at0 prin
depozitarea de eurilor ordonat în
locuri special amenajate.
4.3. Aria de lucru este cur0 at0 în

Cur0 area ariei de lucru Aria
se face cu operativitate i
responsabilitate.
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condi ii de igien0 i siguran 0,
conform normelor de mediu i
SSM specifice.
Contexte: Locul de desf0 urare a activit0 ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de
fabrica ie pentru preparare de mari dimensiuni, situate în hale industriale inchise; spa ii deschise
pentru depozitarea materiilor prime; locurile specifice de munc&;
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot ,umiditate în spatiile inchise ; condi ii atmosferice variabile potrivit celor patru anotimpuri
în spatiile deschise..
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Dispozitive de dozare a materiilor prime: dozatoare , alimentatoare volumetrice, cântare, cântar
bascul0;
Scule i unelte : lope i, razuri, chei de strângere, m&turi,lavete.
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare,
elinde,buldoexcavator,autobasculante,carucioare, vagone i etc.
Opera iile specifice:identificarea, preg0tirea materiilor prime; pornirea, supravegherea, oprirea
insatala iilor specifice doz0rii, m0run irii i amestec0rii maselor ceramice; urm0rirea parametrilor
de calitate stabili i;
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de
munc0.
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind
deplasarea în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, protejarea
utilajelor i instala iilor.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru organizarea locului de munc&.
Persoane de contact din hala de preparare a materiilor prime: ef produc ie, ef forma ie,
responsabil control calitate.
Echipamente de protec ie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc, casc& de protec ie , manu i de
protec ie.
Cuno8tin'e:
-tehnologia de preparare utilizat0;
-tipuri de utilaje , dispozitive i echipamente utilizate pentru preparare mase ceramice brute;
-procedura de lucru stabilit0 prin SMC sau normele interne de calitate;
-materiale, scule, dispozitive necesare desf0 ur0rii activit0 ii de preparare;
-programul de lucru stabilit;
-programul de fabrica ie stabilit, tipuri de produse ceramice introduse la fasonare;
-opera iile specifice prepararii materiilor prime;
-documentele specifice prepar0rii materiilor prime;
-planul calit& ii de control verificare încerc&ri pentru parametri de calitate urm0ri i la preparare;
-parametri de calitate urm0riti;
-fi a postului;
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-persoane de contact;
-instrumente i dispozitive folosite pentru. control : rulete, ubler, micrometru, umidometru;
-criterii de calitate impuse parametrilor urm&ri i;
-fi a postului, regulament de ordine interioar&;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la organizarea locului de munc0;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la organizarea locului de munc0;
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5. Intre'inerea echipamentelor de lucru
(Unitate general0)

Elemente de competen'$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii descrise
de elementul de competen'$

1 Verific& starea tehnic& a
instala iilor, utilajelor si a
dispozitivelor din dotare.

1.1. Instala iile, utilajele
dispozitivele sunt verificate
conform procedurilor de
fabrica ie impuse.
1.2. Instala iile, utilajele
dispozitivele sunt verificate
conform instruc iunilor tehnice de
exploatare ale instala iilor,
utilajelor i dispozitivelor din
dotare.
1.3. Instala iile, utilajele
dispozitivele sunt verificate în
conformitate cu normele specifice
SSM.
2.1. Procedurile de între inere ale
utilajelor i subansamblurilor se
aplic0 conform procedurilor de
lucru.
2.2. Procedurile de între inere ale
utilajelor i subansamblurilor se
aplic0 conform instruc iunilor
tehnice de exploatare ale
instalatiilor, utilajelor i
dispozitivelor din dotare.
2.3. Procedurile de între inere ale
utilajelor i subansamblurilor se
aplic0 conform normelor de SSM.
3.1. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu indica iile producatorului.
3.2. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate

2.Aplic0 procedurile de
între inere ale utilajelor i
subansamblurilor

3 .Informeaz0 asupra
utilajelor i
subansamblurilor cu
deficien e în func ionare

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de
elementul de competen'$
Verificarea utilajelor,
instala iilor i dispozitivelor din
dotare se face cu aten ie i
profesionalism.
Identificarea defectelor i
neconformit0 ilor la instala iile
utilajele i dispozitivele din
dotare se face cu
profesionalism i
reponsabilitate.

Aplicarea procedurilor de
între inere ale utilajelor i
subansamblurilor se face cu
responsabilitate, acurate e i
grij0 pentru calitatea
echipamentului.

Informarea asupra utilajelor i
subansamblurilor cu deficien e
în func ionare se face cu
responsabilitate, corectitudine
profesional0 i aten ie.
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cu reglement0rile interne de la
locul de munc0.
3.3. Deficien ele de func ionare
sunt comunicate în conformitate
cu atribu iile din fi a postului.
Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: fabrici de produse ceramice dotate cu linii de fabrica ie
pentru preparare de mari dimensiuni situate în hale industriale închise; spa ii deschise pentru
depozitarea materiilor prime; locuri specifice de munc&;
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot, umiditate; condi ii atmosferice variabile potrivit celor patru anotimpuri.
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Dispozitive de dozare a materiilor prime: dozatoare , alimentatoare volumetrice, cântare, cântar
bascul0;
Scule, dispozitive i materiale pentru intre inere : chei de str0ngere, m0turi, lavete, distan iere,
ma ini de capsat benzi, lubrefian i, carburan i, curele de transmisie sau lan uri, piese de schimb,
uruburi, piuli e, bol uri, covor de cauciuc etc.
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare, elinde, buldoexcavator,
autobasculante, c&rucioare, vagone i etc.
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de
munc0.
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind
deplasarea în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, protejarea
utilajelor i instala iilor.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru între inerea echipamentelor de lucru.
Persoane de contact: ef produc ie, ef forma ie, inginer mentenan 0, lacatu mecanic, electrician,
electomecanic.
Echipamente de protec ie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc, casc0 de protec ie, manu i de
protec ie.
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Cuno8tin'e:
-fi a tehnologic&;
-tipuri de utilaje i echipamente pentru preparare;
-instruc iuni tehnice de intre inere i exploatare ale utilajelor i echipamentelor din dotare;
-procesul de fabrica ie stabilit;
-fi a postului:
-metoda de lucru;
-cerin e de calitate impuse;
-condi ii de lucru impuse;.
-tipuri de utilaje pentru transport, pentru alimentare i dozare;
-programul de lucru;
-instruc iuni tehnice specifice.
-proceduri specifice SMC sau norme tehnice de calitate interne pentru preparare materii prime;
-metode de lucru;
-criterii de calitate impuse;
-materii prime i materiale folosite;
-echipamente de lucru i protec ie folosite;
-scule i unelte folosite;
-program de revizii i repara ii;
-regulament de ordine interioar&, organigram&;
-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la intre inerea echipamentelor de lucru;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la intre inerea echipamentelor de lucru
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1. Preg$tirea materiilor prime ceramice
(Unitate specific0)
Elemente de competen'$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii descrise
de elementul de competen'$

1. Identific0 materiile prime
folosite pentru preparare

1.1. Materiile prime sunt
identificate cu precizie, conform
prevederilor documenta iei
tehnice, în func ie de procedeul de
prelucrare, de tipul i
caracteristicile tehnice impuse
produsului care se va ob ine în
urma prelucr0rii.

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de
elementul de competen'$
Identificarea materiilor prime
pentru preparare se face cu
aten ie, grij0 i profesionalism.

1.2. Materiile prime sunt
identificate conform procedurii de
lucru SMC stabilit0 sau normelor
interne de calitate.
1.3. Materiile prime sunt
identificate conform programului
de fabrica ie stabilit.
2.Execut0 opera iile de
preg0tire a materiilor prime

2.1. Opera iile de preg0tire a
materiilor prime sunt executate
conform procedurii SMC sau
normelor interne de calitate
stabilite.
2.2. Opera iile de preg0tire a
materiilor prime sunt executate
conform tehnologiei de fabrica ie
utilizate.
2.3. Opera iile de preg0tire a
materiilor prime sunt executate
conform criteriilor de calitate.
impuse.

Executarea opera iilor de
preg0tire a materiilor prime se
face cu responsabilitate,
aten ie i profesionalism.
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3. Depoziteaz0 materiile
prime pentru macerare.

3.1. Materiile prime sunt
depozitate conform procedurilor
stabilite.
3.2. Materiile prime sunt
depozitate conform criteriilor de
calitate impuse.
3.3. Materiile prime sunt
depozitate conform procesului de
fabrica ie utilizat.

Depozitarea materiilor prime
se face cu grij0, aten ie i
responsabilitate.

Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: locuri speciale de depozitare pentru macerare în aer liber sau
spa ii închise numite hale de omogenizare;
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: praf, umiditate în spa iile închise; condi ii atmosferice
variabile potrivit celor patru anotimpuri în spa iile deschise;.
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru.

Gama de variabile:
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare, elinde, buldoexcavator,
autobasculante, carucioare, vagone i etc.
Instala ii de ap0 pentru umidificare materii prime: furtun, aspersoare.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru preg&tirea materiilor prime.
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru depozitarea i
preg0tirea materiilor prime.
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind
deplasarea în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, evitarea
desfa ur0rii activit0 ilor în raza de ac iune a utilajelor terasiere.
Persoane de contact: ef produc ie, ef forma ie, responsabil control tehnic de calitate.
Cuno8tin'e:
-materii prime utilizate în tehnologia ceramicii brute;
-tehnologia de fabrica ie utilizat&;
-tipuri de utilaje i echipamente pentru preparare materii prime;
-metoda de lucru;
-fi a postului;
-condi ii de lucru impuse ;
-tipuri de utilaje pentru. transport;
-programul de lucru;
-programul de fabrica ie stabilit, sortimente de produse fabricate;
-instruc iuni tehnice specifice.
-proceduri specifice de depozitare stabilite prinSMC sau normele interne de calitate;
-caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime;
-criterii de calitate impuse;
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-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la preg0tirea materiilor prime;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la preg0tirea materiilor prime;
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2. Dozarea materiilor prime ceramice
(Unitate specific0)
Elemente de competen'$

1. Identific0 re eta de
fabrica ie utilizat0.

2. Supravegheaz0
alimentarea materiilor prime

3.Dozeaz0 materiile prime

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii
descrise de elementul de
competen'$
1.1. Re eta de fabrica ie este
identificat0 conform
programului de fabrica ie
stabilit.
1.2. Re eta de fabrica ie este
identificat0 conform
procedurii de lucru SMC sau
normelor interne de calitate
stabilite.
1.3 Re eta de fabrica ie este
identificat0 conform metodei
de lucru folosite.

2.1. Alimentarea materiilor
prime este supravegheat0
conform procedurii SMC i
normelor interne de calitate
stabilite.
2.2. Alimentarea materiilor
prime este supravegheat0
conform atribu iilor din fi a
postului.
2.3. Alimentarea materiilor
prime este supravegheat0
conform metodei de lucru
utilizate.
3.1. Materiile prime dozate
sunt conform re etei de lucru
utilizate.
3.2. Materiile prime sunt
dozate conform procedurii de
lucru SMC stabilite sau

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de elementul
de competen'$
Identificarea re etei de fabrica ie se
face cu grij0, responsabilitate i
profesionalism.

Supravegherea aliment0rii cu
materii prime se face cu aten ie,
responsabilitate i profesionalism.

Dozarea materiilor prime se face
cu corectitudine, responsabilitate i
profesionalism.
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normelor interne de calitate
3.2. Materiile prime sunt
dozate conform programului
de fabrica ie stabilit.
Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: hale industriale închise sau spa ii deschise în care se afl&
utilajele specifice pentru dozarea materiilor prime;
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: praf, umiditate in spatiile inchise; condi ii atmosferice variabile
potrivit celor patru anotimpuri.
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Utilaje pentru dozare: alimentatoare volumetrice, cântare simple, cantare auto, dozatoare tip farfurie
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: autobasculante, benzi transportoare, tractoare
cu remorc0, vagone i ac iona i pe c&i de rulare.
Persoane de contact: maistru, inginer, ef forma ie, ef produc ie; controlor tehnic de calitate
Metode de preparare: uscat0 sau umed0.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru la dozarea materiilor prime.
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru dozarea materiilor
prime.
M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea
în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, evitarea desfa ur0rii
activit0 ilor în raza de ac iune a utilajelor de manipulare i transport materii prime.
Cunostin'e:
-procedura SMC sau normele interne de calitate stabilite;
-materii prime utilizate;
-tipuri de dozatoare folosite pentru dozare;
-procesul de fabrica ie stabilit;
-re ete de fabrica ie utilizate.
-metoda de lucru;
-condi ii de lucru impuse.
-tipuri de utilaje pentru transport i alimentare materii prime
-programul de lucru;
-instruc iuni tehnice specifice;
-metoda de lucru;
-criterii de calitate impuse;
-fi a postului;
-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la dozarea materiilor prime;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la dozarea materiilor prime;
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3.Monitorizeaz$ instala'iile de m$run'ire
8i amestecare ale materiilor prime ceramice
(Unitate specific0)

Elemente de competen'$

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii
descrise de elementul de
competen'$

1. Porne te instala iile de
m&run ire i amestecare ale
materiilor prime

1.1. Instala iile de m&run ire i
amestecare sunt pornite
conform instruc iunilor tehnice
de exploatare.
1.2. Instala iile de m&run ire i
amestecare sunt pornite
conform normelor de SSM.
1.3. Instala iile de m&run ire i
amestecare sunt pornite
conform procedurii de lucru
stabilit0 prin SMC sau normele
interne de calitate.
2.1. Func ionarea instala iilor i
utilajelor este urm&rit0 conform
instruc iunilor tehnice de

2.Urm&re te func ionarea
instala iilor i utilajelor de
m&run ire i amestecare ale

Nivelul de
responsabilitate si
autonomie
2
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit$'ii
descris$ de elementul de
competen'$
Pornirea instala iilor de
m&run ire a materiilor prime
se face cu grij0
profesionalism i aten ie
distributiv0

Urmarirea instala iei i
utilajelor de m&run ire a
materiilor prime se face cu
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materiilor prime

3. Execut0 manevre de exploatare
ale instala iilor i utilajelor de
m&run ire i amestecare.

exploatare.
2.1. Func ionarea instala iilor i
utilajelor este urmarit0,
conform procedurii de lucru
SMC sau normelor interne de
calitate stabilite.
2.3. Func ionarea instala iilor i
utilajelor este urmarit0 conform
programului de lucru stabilit.
3.1. Manevrele de exploatare
ale instala iilor, utilajelor de
m&run ire sunt executate
conform procedurii de lucru
SMC sau normelor interne de
calitate.
3.2. Manevrele de exploatare
ale instala iilor, utilajelor de
m&run ire sunt executate
conform instruc iunilor tehnice
de exploatare ale utilajelor i
instala iilor.
3.2. Manevrele de exploatare
ale instala iilor, utilajelor de
m&run ire sunt executate
conform programului de lucru
stabilit.

responsabilitate, aten ie i
profesionalism a parametrilor
optimi de func ionare .

Executarea manevrelor de
exploatare ale utilajelor i
instala iilor se face cu
profesionalism, pricepere i
responsabilitate.

Contexte:
Locul de desf0 urare a activit0 ilor: hale industriale închise sau spa ii deschise,în care sunt dispuse
utilajele specifice de m&run ire i amestecare a materiilor prime ceramice .
Condi ii de desf0 urare a activit0 ii: temperaturi variabile , praf, umiditate;
Modul de desf0 urare a activit0 ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: autobasculante, benzi transportoare, tractoare
cu remorc0, vagone i ac iona i pe c&i de rulare.
Utilaje pentru m&run ire i amestecare materii prime:colerganguri.,val uri grosiere, val uri
fine,malaxoare mono i biaxiale;
Instala ii de ap0 pentru umidificare: furtun, robine i, aspersoare.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru m&run irea i amestecarea materiilor prime
Persoane de contact: maistru, inginer, ef forma ie, ef produc ie; controlor tehnic de calitate
Metode de preparare: uscat0 sau umed0.
Procedura stabilit& prin sistemul de management al calit& ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru la dozarea materiilor prime.
Condi iile de siguran 0 care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru dozarea materiilor
prime.
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M&suri de siguran 0 care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea
în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, evitarea desfa ur0rii
activit0 ilor în raza de ac iune a utilajelor de manipulare i transport materii prime.
Cunostinte:
-tehnologia de lucru utilizat0;
-re ete utilizate pentru sortimentele fasonate;
-sortimente de produse ceramice brute ce pot fi fasonate;
-caracteristici fizico-chimice a materiilor prime utilizate;
-materiale, unelte,scule i dispozitive necesare;
-procedura de lucru stabilit0 prin SMC sau normele interne de calitate;
-tipuri de utilaje i echipamente pentru m0run ire i amestecare materii prime;
-instruc iuni tehnice specifice pentru utilajele de m0run ire;
-programul de fabrica ie stabilit,sortimemte introduse in lucru;
-criterii de calitate impuse.
-metoda de lucru;
-programul de lucru;
-fi a postului;
-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la monitorizarea instala iilor de m0run ire i amestecare;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la monitorizarea instala iilor de m0run ire i amestecare;
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4.Testarea materiilor prime ceramice m$run'ite 8i
amestecate
(Unitate specific0)
Elemente de competen'$

1. Verific0 umiditatea
materiilor prime m0run ite i
amestecate.

2. Verific& gradul de
m&run ire al materiilor prime

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii
descrise de elementul de
competen'$
1.1. Umiditatea materiilor
prime m0run ite i amestecate
este verificat0 conform
procedurii SMC sau normelor
interne de calitate stabilite.
1.2. Umiditatea materiilor
prime m0run ite i amestecate
este verificat0 conform
tehnologiei de lucru utilizate.
1.3. Umiditatea materiilor
prime m0run ite i amestecate
este verificat0 conform
parametrilor de calitate
impu i.
1.4. Umiditatea materiilor
prime m&run ite i amestecate
este verificat0 conform
planului calita ii de control,
verificare i încerc0ri stabilit.
2.1. Gradul de m&run ire al
materiilor prime este verificat
conform procedurii SMC sau
normelor interne de calitate
impuse.
.2.2. Gradul de m&run ire al
materiilor prime este verificat
conform parametrilor optimi
de func ionare ai utilajelor de
preparare.
2.3. Gradul de m0run ire al
materiilor prime este verificat
conform planului calit0 ii de
control, verificare si încerc0ri

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit$'ii descris$ de elementul
de competen'$
Verificarea umidit0 ii materiilor
prime m&run ite i amestecate se
face cu aten ie, corectitudine i
profesionalism.

Verificarea gradului de m0run ire
al materiilor prime se face cu
aten ie, responsabilitate i
profesionalism.
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3.Verific0 gradul de
amestecare al materiilor prime

stabilit.
2.4. Gradul de m0run ire al
materiilor prime este verificat
conform tehnologiei de lucru
utilizate.
3.1. Gradul de amestecare al
materiilor prime este verificat
conform procedurii SMC sau
normelor interne de calitate
stabilite.
3.2. Gradul de amestecare al
materiilor prime este verificat
conform parametrilor optimi
de func ionare ai utilajelor de
fasonare.
3.2. Gradul de amestecare al
materiilor prime este verificat
conform planului calit0 ii de
control, verificare i incerc&ri
stabilit.

Verificarea gradului de
amestecare al materiilor prime se
face cu aten ie, responsabilitate i
profesionalism.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: locurile specifice de munc& de la amestecare i m&run ire
materii prime ceramice; laborator încerc&ri ;birou.
Condi ii de desf urare a activit ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot, umiditate;
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.
Utilaje pentru manipulare si transport materii prime: benzi transportoare, elinde, buldoexcavator,
autobasculante, carucioare, vagone i etc.
Parametri de calitate urm ri i la prepararea materiilor prime: umiditate, grad de amestecare,grad
de m0run ire, plasticitatea materiilor prime, plasticitatea amestecului preparat,con inut de calcar;
Procedura stabilit prin sistemul de management al calit ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru pentru testarea materiilor prime m&run ite i amestecate.
Tipuri de neconformit i ce apar la prepararea materiilor prime: varia ii ale umidit0 ii materiilor
prime,varia ii de granulometrie, de plasticitate,materii prime impurificate;
Condi iile de siguran care trebuie respectate în: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de munc0.
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Metode de verificare: vizual, masurare, prelevari de probe, determinari standard pe etaloane.
Dispozitive de m sur i control: ruleta, micrometru, ubler, umidometru, aparat ultra X,pungi
pentru probe, etichete, balan a, solu ii reactivi, mojar vase, de calcinare, cilindru gradat.
M suri de siguran care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea
în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, protejarea utilajelor i
instala iilor.
Persoane de contact din hala de preparare a materiilor prime: ef produc ie, ef
forma ie,responsabil control calitate.
Echipamente de protec ie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc, casca de protec ie, manu i de
protec ie.
Cuno8tin'e:
-tehnologia de fabrica ie utilizat0;
-tipuri de utilaje si echipamente pentru. m0run ire i amestecare materii prime;
-instruc iuni tehnice specifice pentru utilajele de marun ire i amestecare utilizate;
-materii prime utilizate;
-caracteristici fizico-chimice ale materiilor prime;
-tipuri de neconformitati;
-metoda de verificare i control;
-instrumente i dispozitive de control;
-procedura de lucru stabilit0 prin SMC sau normele interne de calitate;
-programul de fabrica ie,sortimente fasonate;
-programul de lucru;
-criterii de calitatesau parametri de calitate impusi la prepararea materiilor prime ceramice;
-planul calit0 ii de control verificare i încerc0ri pentru parametrii de calitate stabili i la prepararea
materiilor prime;
-fi a postului;
-persoane de contact;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la testarea produselor fasonate înainte de uscare;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate la testarea produselor fasonate înainte de uscare;
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5.Constatarea neconformit$'ilor în procesul de
m$run'ire 8i amestecare a materiilor prime ceramice
(Unitate specific0)
Elemente de competen'$

1. Identific0 neconformit0 ile
în func ionarea instala iilor
de m&run ire i amestecare a
materiilor prime

2. Raporteaz0 personalului
abilitat, neconformit0 ile
identificate în func ionarea
instala iilor de m0run ire i
amestecare

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare asociate
rezultatului activit$'ii descrise de modului de îndeplinire a
elementul de competen'$
activit$'ii descris$ de
elementul de competen'$
Identificarea neconformit0 ilor
1.1. Neconformit0 ile în
func ionarea utilajelor de m&run ire în func ionarea insatala iilor
de m0run ire i amestecare se
i amestecare sunt identificate
conform instruc iunilor tehnice de face cu operativitate, aten ie,
responsabilitate i
exploatare ale acestora.
profesionalism.
1.2. Neconformit0 ile în
func ionarea utilajelor de m&run ire
i amestecare sunt identificate
conform procedurii SMC sau
normelor interne de calitate
impuse.
1.3. Neconformit0 ile în
func ionarea utilajelor de m0run ire
i amestecare sunt identificate
conform normelor de SSM.
1.4. Neconformit0 ile în
func ionarea utilajelor de m0run ire
i amestecare sunt identificate
conform parametrilor optimi de
func ionare ai instala iilor.
2.1. Neconformit0tile identificate
în fuc ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare sunt
raportate conform procedurii SMC
sau normelor interne de calitate
impuse.
2.2. Neconformit0 ile identificate
în fuc ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare sunt
raportate conform
responsabilit0tilor stabilite prin
regulamentul de ordine interioar&.

Raportarea neconformit0 ilor
identificate în func ionarea
instala iilor de m&run ire i
amestecare se face cu
operativitate, corectitudine i
profesionalism.
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3. Particip0 la înl0turarea
neconformit0tilor ap0rute în
func ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare

3.1. Neconformit0 ile identificate
în func ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare sunt
înl&turate conform
responsabilit0 ilor stabilite prin fi a
postului.
3.2. Neconformit0 ile identificate
în func ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare sunt
înlaturate conform procedurii SMC
sau normelor interne de calitate
impuse.
3.3. Neconformit0 ile identificate
în fuc ionarea instala iilor de
m0run ire i amestecare sunt
înlaturateconform instruc iunilor
tehnice de func ionare i
exploatare.

Inl0turarea neconformit0 ilor
aparute în func ionarea
instala iei de m0run ire i
amestecare se face cu aten ie,
operativitate, corectitudine i
profesionalism.

Contexte:
Locul de desf urare a activit ilor: hale industriale în care se afl& amplasate utilajele de m&run ire
i amestecare a materiilor prime ceramice;
Condi ii de desf urare a activit ii: temperaturi normale în preajma utilajelor, praf, pulberi,
zgomot, umiditate;
Modul de desf urare a activit ii: în schimburi de lucru.

Sectorul : Materiale de construc ii, Industriei cimentului, Industriei sticlei i a Ceramicii fine, Standard Ocupa ional
preparator mase ceramice brute, SO_MIC_7, Pagina 1 din 33

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Gama de variabile:
Utilaje din flux pentru prepararea materiilor prime ceramice: utilaje de m0run ire, collere,val uri
zdrobitoare, val uri fine, malaxoare mono i biaxiale etc.;
Utilaje pentru manipulare i transport materii prime: benzi transportoare,
elinde,buldoexcavator,autobasculante,carucioare, vagone i etc;
Parametri de calitate urm ri i la prepararea materiilor prime: umiditate, grad de amestecare,grad
de m0run ire, plasticitatea materiilor prime, plasticitatea amestecului preparat,con inut de calcar.
Procedura stabilit prin sistemul de management al calit ii: documenta ia în care sunt stabilite
regulile de calitate i condi iile de lucru la constatarea neconformit& ilor în procesul de m&run ire i
amestecare a materiilor prime.
Tipuri de neconformi ti pentru materii prime: materii prime impurificate, grad mare de umiditate,
con inut de calcar;
granulometrie necorespunzatoare a materiilor prime prelucrate;
Tipuri de neconformit i pentru utilaje de m run ire i amestecare: uzuri avansate ale
componentelor principale sau defec iuni tehnice.
Condi iile de siguran care trebuie respectate: conform instruc iunilor tehnice de exploatare ale
utilajelor i echipamentelor specifice i procedurilor specifice stabilite pentru fiecare loc de munc0.
Metode de verificare: vizual, masurare, prelevari de probe, determin0ri standard pe etaloane.
Dispozitive de m sur i control: ruleta, micrometru, ubler, umidometru, aparat ultra X,pungi
pentru probe, etichete, balan a, solu ii reactivi, mojar vase, de calcinare,cilindru gradat.
M suri de siguran care trebuie respectate: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea
în incinta obiectivului , men inerea securit0 ii individuale a lucr0torilor, protejarea utilajelor si
instala iilor.
Persoane de contact din hala de preparare a materiilor prime: ef produc ie, ef
forma ie,responsabil control calitate.
Echipamente de protec ie: salopete, bocanci, cizme de cauciuc, casca de protec ie, manu i de
protec ie.
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Cunos'inte:
-manualul calita ii aferent SMC implementat sau normele interne de calitate;
-metode de verificare;
-parametri de calitate stabili i;
-planul calit& ii de control verificare încerc&ri a parametrilor de calitate stabili i la prepararea
materiilor prime;
-instrumente i dispozitive folosite pentru. control;
-tipuri de neconformit0ti;
-rapoarte de neconformitate;
-audit intern i extern;
-ac iuni preventive;
-ac iuni corective;
-metoda de lucru;
-cauze care genereaz& neconformit0 ile;
-materii prime folosite, caracteristici fizico-chimice i mecanice;
-persoane de contact;
-fi a postului,regulament de ordine interioara;
-m0suri de siguran 0 ce trebuie respectate la constatarea neconformit0 ilor în procesul de m0run ire
i amestecare;
-condi ii de siguran 0 ce trebuie respectate în procesul de m0run ire i amestecare a materiilor prime;
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COD RNC al calific rii:
Nivelul calific rii : 2

Sectorul : Materiale de Construc ii, Industria Cimentului, Industria Sticlei i a Ceramicii fine

Versiunea: 00
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Titlul Calific rii: Preparator de mase ceramice brute
Descriere: Preparatorul de mase ceramice brute din Industria Ceramicii asigur' preg'tirea,
dozarea, m'run irea i amestecarea materiilor prime specifice, argile caolinice folosite integral sau în
amestec cu alte adaosuri, în func ie de tipul i caracteristicile produselor ce urmeaz' a fi fasonate.
Preparatorul de mase ceramice brute utilizeaz' metode de lucru specifice tehnologiei ceramicii brute.
Motiva ie:
Calificarea de preparator mase ceramice este solicitat' pe pia a muncii, postul fiind reg'sit în
organigramele multor firme de profil.
Condi ii de acces:
Persoana care dore te sa devina preparator mase ceramice trebuie sa fie absolventa de înv' 'mânt
obligatoriu.
Rute de progres:
Practican ii ocupa iei preparator de mase ceramice care au finalizat o form' de înv' 'mânt liceal pot
ob ine calificarea de maistru ceramist dup' absolvirea colii de mai tri.
Cerin e legislative specifice:
Nu sunt cerin e legislative specifice pentru aceast- calificare.
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Titlu calific rii: Preparator mase ceramice brute
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 2
LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul
unit 0ii

Denumirea competen0ei

Nivel

Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM i
in domeniul situa iilor de urgen '.

2

Aplicarea normelor de protec ia mediului

2

Aplicarea procedurilor Sistemului de Management
al Calit' ii sau a normelor interne de calitate

2

Organizarea locului de munc'

2

Intre inerea echipamentelor de lucru

2

Preg'tirea materiilor prime ceramice

2

Dozarea materiilor prime ceramice

2

Monitorizarea instala iilor de m'run ire i
amestecare a materiilor prime ceramice

2

Testarea materiilor prime ceramice m'run ite i
amestecate

2

Constatarea neconformit' ilor în procesul de
m'run ire i amestecare materii prime ceramice

2

Credite
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Competen0a:Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM 1i în domeniul situa0iilor de
urgen0 .
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno1tin0e
Norme generale i specifice locului de munc1. Aplic' prevederile legale referitoare la
referitoare la SSM
SSM i în domeniul situa iilor de urgen -Tipuri de instructaje specifice
cu aten ie, grij', responsabilitate i
-Echipamente de protec ie i modalita i de
profesionalism respectând procedurile
între inerea acestora
specifice,reglementarile legale i
-Materiale i echipamente de securitate i
prevederile instructajelor periodice.
s'n'tate în munc'
-Categorii de personal abilitat
2. Reduce factorii de risc identifica i cu
promptitudine i responsabilitate in func ie -Situa iile aplic-rii prevederilor referitoare la
SSM
de particularit' ile locului de munc',
-Condi iile aplic-rii prevederilor referitoare la
conform procedurilor interne stabilite i
SSM
respectând reglement-rile în vigoare i
-Norme, reglement'ri în vigoare, proceduri
procedurile specifice.
interne specifice locului de munc' referitoare la
3. Aplic' procedurile interne de evacuare în reducerea factorilor de risc
- Loca ii cu grad de periculozitate
caz de urgen - cu responsabilitate i
- M'suri,norme , reglement'ri în vigoare,
promptitudine conform procedurilor
proceduri interne specifice stabilite pentru
specifice stabilite la nivel de unitate.
categorii de riscuri i situa ii de urgen '
-M'suri, norme , reglement'ri în vigoare,
4. Aplic' procedurile de interven ie în caz
proceduri interne specifice stabilite pentru
de accident cu promptitudine i
profesionalism respectând reglement'rile în evacuare în caz de urgen '
-Proceduri specifice de interven ie în caz de
vigoare i procedurile specifice tipului de
accident, acordând masurile de prim ajutor accident
- M'suri de prim ajutor corespunzatoare tipului
cu atentie,grij- i responsabilitate.
de accident
- Categorii de interven ii
- Condi ii de siguran ' în aplicarea normelor
SSM i domeniul situa iilor de urgen '
- M'suri de siguran ' în aplicarea normelor
SSM i domeniul situa iilor de urgen '
- Servicii abilitate
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen0a: Aplicarea normelor de protec0ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1.Aplic' normele de protec ia mediului cu
cu aten ie, grij', responsabilitate i
profesionalism respect aten ie,
responsabilitate i promptitudine
respectând procedurile
specifice,reglementarile legale i
prevederile instructajelor periodice.
2.Ac ioneaz' pentru diminuarea riscurilor
de mediu prin manipularea i depozitarea
materialelor, ambalajelor ,de eurilor i
rezidurilor reutilizabile, cu aten ie i
responsabilitate,executand masurile
reparatorii asupra mediului încojurator cu
promptitudine, conform legisla iei în
vigoare i procedurilor interne specifice.
evitând impactul nociv asupra mediului
înconjurator.

Cuno1tin0e
Legisla ia în vigoare privind protec ia mediului
-Normele interne i procedurile de lucru
specifice locurilor de munc'
-Particularita ile locurilor de munc' la
prepararea materiilor prime ceramice
-De euri i reziduri care afecteaz' mediul,
specifice locurilor de munc' la prepararea
materiilor prime ceramice
-Fi a postului
-Proceduri interne specifice locurilor de munc'.
-M'suri pentru diminuarea riscurilor de mediu;
-M'suri pentru diminuarea consumului de
resurse naturale
- Factori de mediu
- Factori de risc asupra mediului
- Dot'ri specifice pentru respectarea normelor
de protec ie a mediului

3.Ac ioneaz' pentru diminuarea
consumului de resurse naturale cu
responsabilitate i aten ie conform
legisla iei în vigoare i procedurilor interne
specifice stabilite.

- Condi ii de siguran ' în aplicarea normelor de
mediu
- M'suri de siguran ' în aplicarea normelor de
mediu în activitatea de preparare a materiilor
prime

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
Competen0a: Aplicarea procedurilor Sistemului de Management al calit 0ii sau a normelor
interne de calitate
Cod:
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Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

1. Identific' parametri de calitate impu i
prin observa ie atent- i concentrarea cu
profesionalism asupra cerin elor de calitate
impuse, completând cu aten ie i
responsabilitate documentele specifice
conform tehnologiei de control,conform
procedurilor de calitate impuse prin SMC i
conform instructajelor periodice pe linie de
calitate.

Cuno1tin0e
-Procedurile specifice stabilite prin SMC sau
normele de calitate interne specifice locurilor
de munc'din activitatea de preparare a
materiilor prime
-Manualul calit' ii aferent SMC implementat
sau normele interne de calitate
-Metode de verificare: vizual, probe, analize i
determin-ri, m-surare
-Planul calit- ii de control verificare încerc-ri;
-Parametri de calitate urmariti

2. Aplic' procedurile tehnice de asigurare a
calit' ii cu responsabilitate i
profesionalism.prin in elegerea procedurii
de lucru impuse, aplicând cu promptitudine
m'surile preventive pentru realizarea
exigen elor de calitate conform
procedurilor SMC sau normelor interne de
calitate stabilite i conform procesului
tehnologic utilizat.

-Tipuri de neconformita i ce apar în procesul de
preparare materii prime ceramice
-Instrumente i dispozitive folosite pentru.
control
-Rapoarte de neconformitate
-Audit intern i extern
-Ac iuni preventive
-Ac iuni corective

3. Verific' calitatea opera iilor executate
prin compararea permanent' cu
responsabilitate i profesionalism a
rezultatelor activit' ilor cu cerin ele de
calitate impuse conform procedurilor SMC
sau normelor interne de calitatesi conform
procesului tehnologic utilizat.
4. Sesizeaz' neconformita ile prin
recunoa terea cu aten ie i promptitudine a
neconformita ilor i comunicarea acestora
cu profesionalism i operativitate
personalului abilitat conform procedurilor
SMC sau normelor interne de
calitate,conform instruc iunilor tehnice de
exploatare ale echipamentelor de lucru din
dotare i conform criteriilor de calitate
impuse.
5. Remediaz' neconformita ile cu
operativitate i profesionalism conform

-Metoda de lucru
-Cauze care genereaz- neconformit' i
-Tipuri de materii prime utilizate
-Caracteristici fizico-chimice i mecanice ale
materiilor prime
-Criterii de calitate impuse parametrilor
urm-ri i
-Fi a postului
-Rapoarte de ac iuni corective stabilite prin
procedurile din SMC sau programul de m'suri
stabilit pe baza normelor interne de calitate;
-Persoane abilitate
-Condi ii de siguran ' la aplicarea procedurilor
SMC sau normelor interne de calitate
-M'suri de siguran ' la aplicarea procedurilor
SMC sau normelor interne de calitate
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ac iunilor corective rev-zute în procedurile
SMC sau prevederilor din normele interne
de calitate i conform instruc iunilor
tehnice de exploatare ale echipamentelor
din dotare.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Organizarea locului de munc
Cod:
Nivel:2
Credite:
Deprinderi
1.Identific' opera iile de efectuat cu grij',
aten ie i responsabilitate conform opera iei de
executat, conform specifica iilor din fi a
tehnologic', conform graficului de lucru
respect'nd specifica iile tehnologice i în
conformitate cu programul de lucru stabilit.
2. Identific' mijloacele de munc' cu
meticulozitate i operativitate pe baza fi elor
tehnologice, în func ie de opera ia ce urmeaz'
a fi executat' i activita ile planificate pentru
ziua de lucru respectând specifica iile
tehnologice i în conformitate cu programul de
lucru stabilit
3. Aprovizioneaz' locul de munc' cu
mijloacele necesare cu aten ie, responsabilitate
i operativitate conform fi ei tehnologice i in
func ie de stocurile existente.
4. Cur' ' aria de lucru cu responsabilitate i

Cuno1tin0e
Fi a postului
-Fi a tehnologic-Tipuri de utilaje i echipamente pentru
preparare
-Instruc iuni tehnice de între inere i
exploatare ale utilajelor i echipamentelor
din dotare
-Procesul de fabrica ie stabilit
-Metoda de lucru
-Cerin e de calitate impuse
-Condi ii de lucru impuse
-Tipuri de utilaje pentru transport, pentru
alimentare i dozare
-Programul de lucru
-Programul de fabrica ie stabilit
-Proceduri specifice SMC sau norme
tehnice de calitate interne pentru preparare
materii prime
-Criterii de calitate impuse
-Materii prime i materiale folosite
-Echipamente de lucru i protec ie folosite
-Scule i unelte folosite
-Persoane de contact
-M'suri de siguran ' la organizarea locului
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operativitate prin recuperarea materialelor
refolosibile conform normelor de mediu, prin
depozitarea de eurilor ordonat în locuri special
amenajate, în condi ii de igien' i siguran ',
conform normelor de mediu i SSM specifice.

de munc'
-Condi ii de siguran ' în organizarea locului
de munc'

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Intre0inerea echipamentelor de lucru
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno1tin0e

1. Verific' starea tehnic' a instala iilor,
utilajelor i a dispozitivelor din dotare cu
aten ie i profesionalism,
identificând defectele i neconformit' ile cu
reponsabilitate conform procedurilor de
fabrica ie impuse, conform instruc iunilor
tehnice de exploatare i în conformitate cu
normele specifice SSM.

-Fi a tehnologic' a utilajului
-Fi a postului
-Tipuri de utilaje i echipamente pentru pentru
preparare
-Instruc iuni tehnice de între inere i exploatare
ale utilajelor i echipamentelor din dotare
-Procesul de fabrica ie stabilit
- Indica iile produc-torului de echipamente
-Metoda de lucru
-Cerin e de calitate impuse
-Condi ii de lucru impuse
-Tipuri de utilaje pentru transport
-Programul de lucru
-Proceduri specifice SMC sau norme tehnice de

2. Aplic' procedurile de între inere ale
utilajelor i subansamblurilor cu
responsabilitate, acurate e i grij' pentru
calitatea echipamentului conform
procedurilor de lucru, conform
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instruc iunilor tehnice de exploatare si
conform normelor de SSM.

calitate interne pentru între inere echipamente
de lucru
- Scule, dispozitive i materiale pentru
între inere
-Echipamente de protec ie
-Criterii de calitate impuse
-Persoane abilitate
-Echipa de între inere
-Condi ii de siguran ' la între inerea
echipamentelor de lucru
-M'suri de siguran ' la între inerea
echipamentelor de lucru

3. Informeaz' despre utilajele i
subansamblurile cu deficien e în
func ionare cu responsabilitate,
corectitudine profesional' i aten ie acestea
fiind comunicate în conformitate cu
reglement'rile interne de la locul de munc'
i în conformitate cu atribu iile din fi a
postului, cu procedurile specifice
stabilite,cu tehnologia de lucru i
instruc iunile tehnice ale echipamentelor de
lucru ,respectând indica iile producatorului.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Preg tirea materiilor prime ceramice brute
Cod:
Nivel: 2
Credite:
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Deprinderi

Cuno1tin0e

1. Identific' materiile prime folosite pentru
preparare cu aten ie, grij' i profesionalism,
conform prevederilor documenta iei
tehnice, în func ie de procedeul de
prelucrare, de tipul i caracteristicile
tehnice impuse produsului care se va ob ine
în urma prelucr'rii respectând:procedura de
lucru SMC stabilit' sau normele interne de
calitate, procedurile specifice,tehnologia de
lucru utilizat- i programulde fabrica ie
stabilit.

-Tehnologia de fabrica ie utilizat'
-Materii prime utilizate
-Tipuri de utilaje i echipamente pentru
preparare materii prime
-Metoda de lucru utilizat- la preg-tirea
materiilor prime ceramice
-Atribu ii din fi a postului pentru preg-tirea
materiilor prime ceramice
-Condi ii de lucru impuse la pregatirea
materiilor prime
-Tipuri de utilaje pentru transport
-Programul de lucru
-Programul de fabrica ie stabilit,sortimente
fabricate
-Instruc iuni tehnice specifice
-Proceduri specifice de depozitare stabilite prin
SMC sau normele interne de calitate
-Caracteristicile fizico-chimice ale materiilor
prime
-Criterii de calitate impuse pe aceast' faz'
-Loca ii de desf' urare a opera iilor pe flux
-Persoane abilitate
-Condi ii de siguran ' la preg'tirea materiilor
prime ceramice
-M'suri de siguran ' la preg'tirea materiilor
prime ceramice
- Echipamente de protec ie la preg'tirea
materiilor prime ceramice

2. Execut' opera iile de preg'tire a
materiilor prime cu responsabilitate ,
aten ie i profesionalism respecând:
procedura SMC sau normele interne de
calitate stabilite, tehnologia de fabrica ie
utilizat-, criteriilor de calitate impuse i
procedurile specifice..
3. Depoziteaz' materiile prime pentru
macerare cu grij' , aten ie i
responsabilitate respecând: procedurile
stabilite, criteriile de calitate impuse,
procesul de fabrica ie utilizat, procedurile
specifice i tehnologia de lucru utilizat'.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Dozarea materiilor prime
Cod:
Nivel: 2
Credite:
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Deprinderi
1. Identific' re eta de fabrica ie utilizat' cu
grij', responsabilitate i profesionalism
conform programului de fabrica ie stabilit,
conform procedurii de lucru SMC sau
normelor interne de calitate stabilite,
conform metodei de lucru folosite,
respectând procedurile specifice în vigoare
i tehnologia de lucru.
2. Supravegheaz' alimentarea materiilor
prime cu aten ie, responsabilitate i
profesionalism conform procedurii SMC i
normelor interne de calitate stabilite,
conform atribu iilor din fi a postului i
conform metodei de lucru utilizate.
3. Dozeaz' materiile prime cu
corectitudine, responsabilitate i
profesionalism conform re etei de lucru
utilizate, conform procedurii de lucru SMC
stabilite sau normelor interne de calitate i
conform programului de fabrica ie stabilit.

Cuno1tin0e
- Procedura de lucru stabilit' prin SMC sau
normele interne de calitate
- Fi a postului
- Metoda de lucru
- Materiile prime utilizate
- Re ete de fabrica ie utilizate func ie de tipul
produsului fasonat
- Criterii de calitate impuse
-Programul de lucru
-Programul de fabrica ie stabilit
-Condi ii de lucru impuse
-Metoda de lucru
-Procesul de fabrica ie stabilit
-Persoane abilitate
-Tipuri de utilaje folosite pentru alimentare
-Tipuri de utilaje si dispozitive folosite pentru
dozare
-Tipuri de utilaje folosite pentru transport
materii prime
-Loca ii în care se desf' oar' activitatea de
dozare materii prime ceramice
-Condi ii de siguran ' aplicate la dozarea
materiilor prime ceramice
-M'suri de siguran ' ce trebuie respectate la
dozarea materiilor prime ceramice

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a:Monitorizarea instala0iilor de m4run0ire 1i amestecare a materiilor prime
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno1tin0e
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1. Porne te instala iile de marun ire i
amestecare ale materiilor prime cu grij'
profesionalism i aten ie distributiv'
conform instruc iunilor tehnice de
exploatare, conform normelor de SSM,
conform procedurii de lucru stabilit' prin
SMC sau normele interne de calitate.
2. Urm're te func ionarea instala iilor i
utilajelor de m'run ire i amestecare ale
materiilor prime cu responsabilitate, aten ie
i profesionalism conform instruc iunilor
tehnice de exploatare, conform procedurii
de lucru SMC sau normelor interne de
calitate stabilite, conform programului de
lucru stabilit
3. Execut' manevre de exploatare a
instala iilor i utilajelor de m'run ire i
amestecare cu profesionalism, pricepere i
responsabilitate conform procedurii de
lucru SMC sau normelor interne de calitate,
conform instruc iunilor tehnice de
exploatare ale utilajelor i instala iilor i
conform programului de lucru stabilit.

-Tipuri de utilaje i echipamente pentru.
m'run ire i amestecare materii prime
-Instruc iuni tehnice de exploatare specifice
pentru utilajele de m'run ire i amestecare
-Parametrii optimi de func ionare ai utilajelor
-Criterii de calitate impuse la m'run ire i
amestecare materii prime ceramice
-Metoda de lucru folosit'
-Procedurile specifice stabilite prin SMC sau
normele tehnice interne de calitate
-Atribu iile din fi a postului
-Persoane abilitate
-Condi ii de siguran - în monitorizarea
instala iilor de m'run ire i amestecare a
materiilor prime
-M'suri de siguran ' în monitorizarea utilajelor
de m'run ire i amestecare
-Loca ii de desf' urare a activi 'tii de
monitorizare a instala iilor de m'run ire i
amestecare

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Testarea materiilor prime amestecate 1i m run0ite
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno1tin0e
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Verific' umiditatea materiilor prime
marun ite i amestecate cu aten ie,
corectitudine i profesionalism conform
procedurii SMC sau normelor interne de
calitate stabilite, conform tehnologiei de
lucru utilizate, conform parametrilor de
calitate impu i, conform planului calita ii
de control, verificare i încerc'ri stabilit.
2. Verific' gradul de m'run ire al materiilor
prime cu aten ie, responsabilitate i
profesionalism conform procedurii SMC
sau normelor interne de calitate impuse,
conform parametrilor optimi de func ionare
ai utilajelor de preparare, conform planului
calit' ii de control, verificare si încerc'ri
stabilit i conform tehnologiei de lucru
utilizate.

Tehnologia de fabrica ie utilizat'
-Procedura SMC sau normele interne de calitate
impuse
-Loca ii pentru verificare a parametrilor
urmari i
-Parametri de calitate stabiliti
-Planul calit' ii de control verificare i încerc'ri
-Tipuri de neconformit' i
-Programul de fabrica ie stabilit
-Metode de verificare folosite
-Instrumente de verificare si control
-Persoane abilitate
-Criterii de calitate impuse la m'run ire i
amestecare
-Condi ii de siguran ' la testarea materiilor
prime amestecate i m'run ite

3.Verific' gradul de amestecare al
materiilor prime cu aten ie, responsabilitate
i profesionalism conform procedurii SMC
sau normelor interne de calitate stabilite,

-M'suri de siguran ' la testarea materiilor
prime amestecate i m'run ite

conform parametrilor optimi de func ionare
ai utilajelor de fasonare i conform planului
calit' ii de control, verificare i incerc-ri
stabilit.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

Competen0a: Constatarea neconformit 0ilor in procesul de m run0ire 1i amestecare a
materiilor prime
Cod:
Nivel: 2
Credite:
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Deprinderi

Cuno1tin0e

1.Identific- neconformit- ile în
func ionarea instala iilor de m-run ire i
amestecare a materiilor prime cu
operativitate, aten ie, responsabilitate i
profesionalism, conform instruc iunilor
tehnice de exploatare, conform procedurii
SMC sau normelor interne de calitate
impuse, conform normelor de SSM i
conform parametrilor optimi de func ionare
ai instala iilor.

-Tipuri de neconformit- i
-Cauzele apari iei neconformit-tilor
-Ritmicitatea constat-rii neconformit- ilor în
procesul de m-run ire i amestecare a
materiilor prime
-Rapoarte de ac iuni corective
-Parametri optimi de func ionare ai utilajelor
pentru m-run ire i amestecare
-Parametri de calitate stabili i
-Tehnologia de fabrica ie utilizat'
-Tipuri de utilaje i echipamente pentru.
m'run ire i amestecare materii prime
-Instruc iuni tehnice de exploatare ale utilajelor
specifice utilizate
- Materii prime ceramice utilizate
-Caracteristici fizico-chimice ale materiilor
prime ceramice
-Metoda de lucru
-Procedura de lucru stabilit- prin SMC sau
normele interne de calitate
-Programul de fabrica ie,sortimente fasonate
-Programul de lucru
-Criterii de calitate impuse
-Planul calita ii de control, verificare i
încerc'ri
-Atribu ii din fi a postului
-Loca ii în care se desf- oar' activitatea de
constatare a neconformit- ilor în procesul de
m-run ire i amestecare a materiilor prime
-Metode de verificare i control
-Instrumente de verificare i control
-Audit intern sau audit extern
-Persoane abilitate
-M-suri de siguran - la constatarea
neconformit- ilor în procesul de m-run ire i
amestecare a materiilor prime ceramice
-Condi ii de siguran - la constatarea
neconformit- ilor în procesul de m-run ire

2.Raporteaz- neconformit- ile identificate
în func ionarea instalatiilor de m'run ire i
amestecare personalului abilitat. cu
operativitate, corectitudine i
profesionalism conform procedurii SMC
sau normelor interne de calitate impuse.
spectând procedurile specifice de lucru i
conform responsabilit'tilor stabilite prin
regulamentul de ordine interioar-.
3.Particip' la înlaturarea neconformit' ilor
aparute in func ionarea instala iilor de
m'run ire i amestecare cu aten ie,
operativitate, corectitudine i
profesionalism conform responsabilit' ilor
stabilite prin fi a postului, conform
procedurii SMC sau normelor interne de
calitate impuse i conform instruc iunilor
tehnice de func ionare i exploatare.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast' competen ' sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• test scris
• Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc'
• întreb'ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat'
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
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•

portofoliu
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