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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt*rii analizei ocupa#ionale pentru aria
ocupa#ional*: debavurator-retu$or, grup* COR 7321
Opera#ia de debavurare-retu$are face parte din fluxul tehnologic de ob#inere a produselor ceramice
fine.
Aceast* opera#ie se execut* în scopul de a înl*tura bavurile $i neregularit*#ile r*mase de la ruperea
pâlniilor de turnare, de a rotunji zonele în care s-a t*iat pâlnia de turnare, de a netezi suprafe#ele
rugoase $i de a înl*tura s*rurile solubile difuzate la suprafa#a produselor în timpul usc*rii.
Ocupa(iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa(ionale sunt:
Debavurator-retu$or
Informa(ii generale de interes privind practicarea ocupa(iilor la care s-a f%cut referire
Debavurator-retu$orul î$i desf*$oar* activitatea ca angajat în cadrul fabricilor de produse ceramice
sau în ateliere de produc#ie, ca întreprinz*tor particular.
Î$i desf*$oar* activitatea individual sau în echip*, în func#ie de modalitatea de executare a opera#iilor
$i utilajele folosite.
Lucreaz* sub directa coordonare a unui maistru, în schimburi, pe durata unui schimb existând un rulaj
mare de sortimente variate.
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Lista unit%(ilor de competen(%
Unit%(i de competen(% cheie
Titlul unit%(ii 1: Comunicare în limba oficial*
Titlul unit%(ii 2: Comunicare în limbi str*ine
Titlul unit%(ii 3: Competen#e de baz* în matematic*, $tiin#*, tehnologie
Titlul unit%(ii 4: Competen#e informatice
Titlul unit%(ii 5: Competen#a de a înv*#a
Titlul unit%(ii 6: Competen#e sociale $i civice
Titlul unit%(ii 7: Competen#e anteprenoriale
Titlul unit%(ii 8: Competen#a de exprimare cultural*
Unit%(i de competen(% generale
Titlul unit%(ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM
Titlul unit%(ii 2: Aplicarea normelor de protec#ia mediului
Titlul unit%(ii 3: Aplicarea procedurilor Sistemului de Management al
calit*#ii (SMC) sau a normelor interne de calitate
Titlul unit%(ii 4: Organizarea locului de munc*
Titlul unit%(ii 5: Între#inerea echipamentelor de lucru
Unit%(i de competen(% specifice
Titlul unit%(ii 6: Preg*tirea produsului pentru retu$at
Titlul unit%(ii 7: Retu$area manual* a produselor ceramice
Titlul unit%(ii 8: Retu$area semiautomat* a produselor ceramice
Titlul unit%(ii 9: Manipularea produselor ceramice
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1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la s%n%tatea ;i
securitatea în munc% ;i în domeniul situa(iilor de urgen(%
(unitate de competen(% general%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Identific* riscurile
în munc*

1.1. Riscurile sunt identificate în
corela#ie cu specificul lucr*rilor
de executat $i particularit*#ile
locului de munc*

Identificarea riscurilor de munc* $i a
factorilor de risc se face cu aten#ie,
operativitate, seriozitate $i
responsabilitate.

1.2. Factorii de risc sunt
identifica#i avându-se în vedere
toate aspectele relevante pentru
desf*$urarea activit*#ii
1.3. Riscurile sunt identificate
prin analizarea responsabil* a
mijloacelor de semnalizare $i
avertizare existente
1.4. Factorii de risc sunt
identifica#i conform
instruc#iunilor proprii SSM
2. Aplic* procedurile
interne $i prevederile
legale referitoare la
SSM

2.1. Prevederile legale
referitoare la SSM sunt aplicate
în corela#ie cu specificul locului
de munc*.

Aplicarea prevederile legale
referitoare la SSM se face cu
seriozitate $i con$tiinciozitate.

2.2. Procedurile interne $i
prevederile legale sunt aplicate
utilizând adecvat echipamentele
de lucru $i echipamentele
individuale de protec#ie,conform
prevederilor produc*torului $i
procedurii specifice locului de
munc*.
2.3 Prevederile legale referitoare
la SSM sunt aplicate permanent
pentru asigurarea securit*#ii
personale $i a celorlal#i
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participan#i la activit*#i.
3. Aplic* procedurile
interne de evacuare
în caz de urgen#*

4. Aplic* procedurile
specifice de
interven#ie în caz de
accident

3.1. Procedurile interne de
evacuare în caz de urgen#* sunt
aplicate conform reglement*rilor
în vigoare si procedurilor
specifice

Aplicarea procedurile interne de
evacuare în caz de urgen#* se face cu
operativitate $i dând dovad* de
st*pânire de sine.

3.2.Planul de evacuare în caz de
urgen#* este aplicat conform
intructajelor periodice.

Aplicarea planului de evacuare în caz
de urgen#* se face cu aten#ie si
seriozitate.

4.1. Prevederile legale
referitoare la SSM $i m*surile
de prim ajutor în caz de accident
sunt aplicate prin participarea la
instructajele la locul de munc* $i
la cele periodice.

Aplicarea procedurilor specifice de
interven#ie în caz de accident se face
cu cu luciditate $i st*pânire de sine,
promptitudine

4.2. Eventualele accidente sunt
anun#ate personalului abilitat $i
serviciilor de urgen#*.

Accidentele sunt anun#ate imediat
personalului abilitat cu toat*
responsabilitatea.

4.3. Procedurile specifice de
interven#ie în caz de accident
Interven#ia este realizat* cu mult*
sunt aplicate prin modalit*#ile de aten#ie, seriozitate si responsabilitate.
interven#ie adaptate situa#iei
concrete $i tipului de accident
produs.
4.4. Interven#ia este realizat*
evitându-se agravarea situa#iei
deja create $i accidentarea altor
persoane.
Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în
hala industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de
poluare fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
-

prevederile legale referitoare la situa#iile de urgen#*;
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-

situa#iile de urgen#*;

-

instructajele periodice;

-

riscurile în munc*;

-

factorii de risc;

-

aspectele relevante pentru desf*$urarea activit*#ilor;

-

prevederile legale referitoare la SSM $i m*surile de prim ajutor;

-

mijloacele de semnalizare $i avertizare cu ajutorul c*rora se comunic* riscul;

-

utilizeaz* echipamentele de lucru astfel încât s* corespund* scopului pentru care au fost
primite;

-

modul de între#inere $i p*strare a echipamentelor

Mijloace de semnalizare: permanente (panouri, etichete, culori de securitate), ocazionale
(semnale luminoase, acustice, evacuare de urgen#*, comunicare verbal* pentru aten#ionarea
asupra unor evenimente periculoase), etc.
Echipamente: tehnic, individual de lucru, individual de protec#ie (c*$ti, m*nu$i, m*$ti, sabo#i,
salopet* etc.)
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc#iuni proprii în func#ie de
specificul condi#iilor de lucru;
Situa#ii de urgen#*: incendii, cutremure, inunda#ii, explozii, etc.;
Persoane abilitate: $ef de echip*, maistru, $ef de sec#ie, coordonatori SSM $i responsabili situa#ii
de urgen#*, etc.;
Servicii de urgen#*: ambulan#*, pompieri, protec#ie civil*, etc.;
Modalit*#i de interven#ie: îndep*rtarea accidenta#ilor din zona periculoas*, degajarea frontului
pentru eliberarea accidenta#ilor, anun#area operativ* a persoanelor abilitate, izolarea zonelor cu
pericol de accident;
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, r*niri, fracturi), arsuri, electrocut*ri,
intoxica#ii cu substan#e chimice, probleme respiratorii, etc

Cuno;tin(e:
- Prevederile legale referitoare la SSM $i în domeniul situa#iilor de urgen#*;
-

Instruc#iuni PSI specifice locului de munc*;

-

M*suri de prim ajutor;

-

Planuri de evacuare în caz de incendiu;

-

Planul de prevenire $i protec#ie SSM;

-

Utilizarea echipamentelor din dotare de stingere a incendiilor;

-

Proceduri de evacuare în caz de urgen#*;

-

Proceduri de interven#ie în caz de accident;
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2. Aplicarea normelor de protec(ie a mediului

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

(unitate de competen(% general%)
Elemente de
competen(%

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

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

1. Identific*
problemele de mediu

1.1. Problemele de mediu sunt
identificate in conformitate cu
legisla#ia în vigoare;

Identificarea problemelor de mediu
asociate activit*#ii desf*$urate se face
cu aten#ie si implicare.

1.2. Problemele de mediu sunt
identificate #inând cont de
particularit*#ile locului de munc*.
2. Aplic* normele de
protec#ia mediului

2.1. Normele de protec#ia mediului
sunt aplicate prin instructaje
periodice;

Aplicarea normele de protec#ia
mediului se face cu responsabilitate,
cu seriozitate $i con$tiinciozitate.

2.2. Normele de protec#ia mediului
sunt aplicate judicios, pentru
evitarea impactului nociv asupra
mediului înconjur*tor.
3. Ac#ioneaz* pentru
diminuarea riscurilor
de mediu

3.1. Ac#iunea de aplicare a
procedurilor de recuperare a
materialelor refolosibile se face
adecvat specificului activit*#ii
derulate;

Ac#iunea de recuperare a materialelor
refolosibile se face cu grija, seriozitate
responsabilitate $i implicare.

Reziduurile rezultate din activit*#ile de
3.2. Reziduurile rezultate din
la locul de munc* sunt manipulate $i
activit*#ile de la locul de munc* sunt depozitate cu atentie si implicare.
manipulate $i depozitate conform
procedurilor interne, f*r* afectarea
mediului înconjur*tor;

3.3. Ac#iunea pentru aplicarea de
m*suri reparatorii a mediului
înconjur*tor se face în conformitate
cu procedurile interne specifice de
urgen#* $i legisla#ia în vigoare;
3.4. Ac#iunea pentru aplicarea de
m*suri reparatorii se desf*$oar*
evitând agravarea situa#iei deja
create.
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4. Ac#ioneaz* pentru
diminuarea
consumului de
resurse naturale

4.1. Ac#iunea de utilizare a
resurselor naturale se face judicios
4.2. Situa#iile în care se pot produce
pierderi de resurse naturale sunt
identificate;
4.3. Ac#iunea pentru diminuarea
pierderilor de resurse naturale se
face permanent, conform legisla#iei
în vigoare $i procedurilor interne
specifice.

Ac#iunea de utilizare a resurselor
naturale se face cu grij* $i
responsabilitate.
Identificarea situa#iilor în care se pot
produce pierderi necontrolate de
resurse naturale se face cu
responsabilitate $i promptitudine.

Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru.
Gama de variabile:
Documenta#ia de referin#*: Legisla#ia în vigoare privind protec#ia mediului, norme interne de
protec#ia mediului, Regulament de ordine interioar*, proceduri interne specifice locului de munc*,
tematic* instruiri, etc.
Factori de mediu: ap*, aer, sol.
Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversit*#ii;
Factori de risc de ac#ioneaz* asupra mediului: chimici, substan#e toxice, corozive, inflamabile,
mecanici (vibra#ii, zgomote)
Instructaje periodice: zilnice, s*pt*mânale, lunare sau la intervale stabilite prin instruc#iuni proprii, în
func#ie de specificul condi#iilor de lucru.
Persoane abilitate: maistru, $ef sec#ie, responsabil de mediu, pompieri, etc.
Servicii urgen#*: ambulan#*, pompieri, protec#ie civil*;
Resurse naturale: ap*, gaze naturale, resurse energetice etc.
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3. Aplicarea procedurilor Sistemului de Management al Calit%(ii
(SMC) sau a normelor interne de calitate
(unitate de competen(% general%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Identific* cerin#ele
de calitate specifice

1.1. Cerin#ele de calitate specifice
sunt identificate conform datelor din
fi$ele tehnologice $i tehnologiei de
control;

Identificarea cerin#elor de calitate se
face cu aten#ie $i responsabilitate,
profesionalism $i rigurozitate.

1.2. Cerin#ele de calitate sunt
identificate conform normelor
privind abaterile $i toleran#ele
admisibile ale produselor;
1.3. Cerin#ele de calitate sunt
identificate conform instructajelor
periodice cu privire la calitatea
opera#iilor.
2. Aplic* procedurile
SMC sau normele
interne de calitate

2.1. Procedurile interne sunt aplicate
conform SMC, în func#ie de tipul
lucr*rii de executat;

Aplicarea procedurilor SMC se afce
cu responsabilitate, con$tiinciozitate,
profesionalism.

2.2. Procedurile SMC sunt aplicate
permanent, în vederea asigur*rii
cerin#elor de calitate specifice;
2.3. Procedurile de asigurare a
calit*#ii sunt aplicate respectând
preciz*rile din documenta#ia tehnic*
specific*.
3. Verific* calitatea
opera#iilor executate

3.1. Calitatea produselor este
verificat* pe faze de lucru;

Verificarea calit*#ii opera#iilor
executate se face cu responsabilitate.

3.2. Caracteristicile tehnice ale
produselor sunt verificate prin
Verificarea calit*#ii opera#iilor
compararea atent* a calit*#ii execu#iei executate se face cu aten#ie.
cu cerin#ele de calitate impuse de
tehnologia de execu#ie $i tehnologia
de control;
3.3. Calitatatea opera$iilor executate
este verificat* cu exigen#* prin
aplicarea metodelor adecvate tipului
de lucrare executat* $i
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caracteristicilor tehnice urm*rite.
3.4. Calitatatea opera$iilor executate
este verificat* utilizând corect
dispozitivele de verificare specifice.
4. Elimin*
neconformit*#ile

4.1. Neconformit*#ile sunt eliminate
prin depistarea $i înl*turarea cauzelor
care le genereaz*;

Eliminarea neconformit*#ilor se face
cu promptitudine $i cu
responsabilitate.

4.2. Neconformit*#ile sunt eliminate
conform ac#iunilor corective
prev*zute în procedurile SMC sau în
normele interne de calitate.
Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, pe durata unui schimb existând un rulaj
mare de sortimente variate.
Gama de variabile:
- manualul calit*#ii aferent SMC implementat sau norme interne de calitate;
- rapoarte de neconformitate;
- controlul produsului neconform;
- ac#iuni preventive;
- ac#iuni corective: instructaj al personalului din sectorul retu$are, strict pe defectul ap*rut în sortarea
produsului finit
- audit intern;
- documenta#ie tehnic* specific*: metoda de lucru, tehnologia de control, specifica#ii tehnice
- metode de verificare: vizual, probe, analize
- cauze care genereaz* defecte: nerespectarea tehnologiei, eroare uman*.
Cuno;tin(e:
- Procedurile SMC specifice locului de munc*;
- Normele interne de asigurare a calit*#ii;
- Ac#iunile preventive $i corective specifice locului de munc*, prev*zute în SMC sau în normele
interne de calitate;
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- Metoda de lucru la nivelul societ*#ii;
- Proceduri de lucru;
- Tehnologia de control.
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4. Organizarea locului de munc%
(unitate de competen(% general%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Identific*
particularit*#ile
locului de munc*

1.1. Atribu#iile muncitorului în ziua
respectiv* sunt identificate conform
opera#iei de executat;

Identificarea particularit*#ilor de
lucru se face cu profesionalism,
aten#ie $i responsabilitate.

1.2.Condi#iile locului de munc* sunt
identificate conform instruc#iunilor
de lucru $i graficului de lucru;
1.3. Sarcinile locului de munc* sunt
identificate în func#ie de tipul
opera#iei de executat.
2. Identific*
mijloacele de munc*
necesare

2.1. Mijloacele de munc* sunt
identificate pe baza instruc#iunilor de
lucru;

Identificarea mijloacelor de munc* se
face cu operativitate.

2.3. Materialele $i semifabricatele
Materialele $i semifabricatele sunt
sunt identificate în func#ie de opera#ia identificate cu profesionalism.
ce urmeaz* a fi executat*;
2.4. Utilajele $i uneltele de lucru sunt
identificate în func#ie de toate
activit*#ile planificate pentru ziua de
lucru.
3. Aprovizioneaz*
locul de munc* cu
mijloacele necesare

3.1. Locul de munc* este
aprovizionat cu materiale $i
semifabricate conform fi$ei
tehnologice, în func#ie de stocurile
existente $i conform graficului de
lucru;

Utilajele $i uneltele de lucru sunt
identificate cu profesionalism.
Aprovizionarea se face cu grij*
pentru a nu afecta parametrii
tehnologici $i puritatea materiilor
prime.
Utilajele $i uneltele de lucru sunt
verificate cu aten#ie $i meticulozitate.

3.2. Utilajele $i uneltele de lucru sunt
verificate conform instruc#iunilor de
lucru, respectând parametrii de lucru
mentiona#i în fi$ele tehnologice.
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4. Asigur* aria de
lucru

4.1. Aria de lucru este asigurat* prin
degajare folosind metoda adecvat*;
4.2. Aria de lucru este asigurat* prin
sunt recuperarea $i depozitarea
materialele refolosibile conform
instruc#iunilor de lucru;
4.3. De$eurile rezultate din
activitatea zilnic* sunt depozitate
ordonat în locurile special amenajate;
4.4. Aria de lucru este asigurat* prin
cur*#area cadrul necesar pentru
desf*$urarea activit*#ilor în condi#ii
de igien* $i siguran#*.

Asigurarea locului de lucru se face
dând dovada de preocupare $i
organizare.
Materialele refolosibile sunt
recuperate cu con$tiinciozitate.
De$eurile sunt depozitate cu
responsabilitate.
Cur*#enia la finalul programului de
lucru se execut* cu con$tiinciozitate.

Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, individual sau în echip*.
Gama de variabile:
Aspecte relevante: spa#iu de lucru, spa#iu de depozitare semifabricate, spa#iu de depozitare de$euri.
Surse de ap*, aer, curent electric.
Echipamente de lucru: scule, usc*toare, strunguri de retu$at, instala#ie aer comprimat, ni$e colectat
praf.
Tipul lucr*rilor: - identificare mijloace de munc*: c*rucioare suport, rafturi, l*zi pentru de$eu
- identificare stocuri materiale existente
- aprovizionare cu ap*, bure#i, semifabricate
Instrumente folosite: raclete, bure#i, g*le#i, matur*, g*le#i cu mop.
Tipuri de semifabricate: farfurii, ce$ti, produse turnate.
Condi#ii de siguran#* care trebuie respectate la efectuarea cur*#eniei la locul de munc*: cur*#enia se
realizeaz* la terminarea lucrului, dup* oprirea tuturor utilajelor.
Cuno;tin(e:
Fi$a postului;
Proceduri $i instruc#iuni de lucru specifice;
Cunoa$terea modului de organizare a locului de munc*;
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Cunoa$terea materialelor $i echipamentelor folosite;
Modul de aprovizionarea cu materiale $i semifabricate;
Metode de separare a de$eurilor;
Cuno$tin#e privind manipularea, transportul $i depozitarea semifabricatelor;
Cuno$tin#e privind manipularea, transportul $i depozitarea de$eurilor;
Metode de cur*#ire a locului de munc*.

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica
Debavurator-retusor
14

Cod proiect: MIC 3
Data: 02.03.2009

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

5. Între(inerea echipamentelor de lucru
(unitate de competen(% general%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Verific* starea
utilajelor $i
dispozitivelor de
lucru

1.1. Utilajele $i dispozitivele de lucru
verificate cu aten#ie,din punct de
vedere al integrit*#ii, al gradului de
uzur* $i a st*rii de func#ionare,
conform fi$elor tehnice;

Verificarea se face cu aten#ie $i
preocupare.

1.2. Starea utilajelor $i dispozitivelor
de lucru este verificat* permanent
pentru men#inerea siguran#ei în
utilizarea acestora, pe parcursul
execut*rii opera#iilor;

Starea utilajelor $i dispozitivelor de
lucru este verificat* cu
con$tiinciozitate.

2.1. Procedurile de între#inere sunt
aplicate în condi#ii de siguran#*, în
locuri special amenajate, conform
normelor interne de între#inere;

Aplicarea procedurile de între#inere
ale utilajelor se face dovedind
preocupare pentru propria siguran#*
la locul de munc*, grij* pentru
calitatea utilajelor $i dispozitivelor.

2. Aplic* procedurile
de între#inere ale
utilajelor $i
dispozitivelor de
lucru

2.2. Procedurile de între#inere sunt
aplicate în conformitate cu indica#iile
produc*torului pentru fiecare utilaj $i
dispozitiv în parte;
2.3. Procedurile de între#inere sunt
aplicate respectând planul de
mentenan#* specific.

3. Informeaza asupra
utilajelor $i
subansamblurilor cu
deficien#e în
func#ionare

3.1. Informarea privind starea
utilajelor $i dispozitivelor de lucru
este clar*, corect* $i concis*.

Informarea se realizeaz* cu
promptitudine pentru asigurarea
continuit*#ii procesului tehnologic.

3.2. Informarea se realizeaz* în timp
util, respectând instruc#iunile de
lucru.

Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
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Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, individual sau în echip*.
Gama de variabile:
Utilaje, dispozitive: strunguri de retu$at, usc*toare, instala#ie de aer comprimat, panouri de comand*;
Documenta#ie de între#inere, proceduri interne de între#inere;
Materiale pentru între#inere: lavete, perii, vaselin*, uleiuri;
Scule pentru între#inere: chei fixe, surubelni#e, truse de scule;
Metode de între#inere: cur*#ire uscat*, frecare, ascu#ire, ungere, etc.
Membrii echipei de între#inere: mecanic între#inere, electrician între#inere , maistru între#inere.
Starea utilajelor $i dispozitivelor: num*r, integritate, grad de uzur*.
Cuno;tin(e:
Instruc#iuni de utilizare în condi#ii de siguran#* a utilajelor $i dispozitivelor;
Proceduri de între#inere a utilajelor $i dispozitivelor folosite;
No#iuni de mecanic*;
Cunoa$terea tehnologiei de retu$are.
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6. Preg%tirea produselor ceramice pentru retu;at
(unitate de competen(% specific%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Preia produsele ce
urmeaz* a fi retu$ate

1.1. Produsele sunt preluate
respectând instruc#iunile de lucru;

Preluarea produselor se face cu
aten#ie $i operativitate.

1.2. Produsele sunt preluate în timp
util pentru asigurarea productivit*#ii;
1.3. Produsele sunt preluate
respectând graficul de lucru.
2. Realizeaz*
controlul preliminar
al produselor
ceramice

2.1. Controlul preliminar al
produselor se realizeaz* vizual,
pentru toate produsele preluate,
respectând instruc#iunile de lucru;

Realizarea controlului produselor se
realizeaz* cu profesionalism
rigurozitate $i exigen#*.

2.2. Controlul produselor se
realizeaz* în conformitate cu fi$a
tehnologic* a produsului;
2.3. Controlul produselor se
realizeaz* în timp util pentru
asigurarea productivit*#ii.
3. Sorteaz* produsele
pentru retu$at

3.1. Produsele conforme sunt sortate
respectându-se instruc#iunile de lucru
$i tehnologia de control;

Sortarea produselor conforme se
face cu responsabilitate $i
con$tiinciozitate.

3.2. Produsele neconforme sunt
depozitate în locuri special destinate

Depozitarea produselor neconforme
se face cu responsabilitate.

Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, pe durata unui schimb existând un rulaj
mare de sortimente variate.
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Gama de variabile:
Echipamente, dispozitive, scule: burete, g*leat*, instala#ie cu aer comprimat, filtru de praf.
Tipuri de defecte: fisuri, bavuri, incluziuni de metale.
Metoda de remediere a defectelor: cu buretele umed, bine stors, sp*lat în ap* c*ldu#*, foarta curat*.
Instruc#iuni proprii SSM.
Norme de protec#ia mediului
Sistemul de Management al Calit*#ii.
Cuno;tin(e:
Cunoa$terea cerin#elor de calitate specifice fiec*rui grup de produse;
Cunoa$terea specifica#iilor metodei de lucru;
Cunoa$terea etapelor fluxului tehnologic;
Cunoasterea cerin#elor de calitate si de mediu;
Cunoa$terea instruc#iunilor proprii SSM;
Cunoa$terea tipologiei defectelor.
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7. Retu;area manual% a produselor ceramice
(unitate de competen(% specific%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 1

Elemente de
competen(%

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

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

1. Controleaz*
produsele în urma
transportului la locul
de retu$are

1.1. Produsele sunt controlate
respectând instruc#iunile de lucru;

Controlarea produsele se face bucat*
cu bucat*, cu aten#ie $i
meticulozitate.

1.2. Produsele sunt controlate
respectând instruc#iunile proprii
SSM.
1.3. Produsele deteriorate sunt
înl*turare în vederea reproces*rii.

2. Remediaz*
defectele produselor
ceramice

2.1.Defectele sunt remediate
respectând instruc#iunile de lucru;
2.2. Defectele sunt remediate
aplicând metoda adecvat*, în func#ie
de tipul neconformit*#ii;

Remedierea se face cu grij*,
operativitate $i responsabilitate.
pentru evitarea apari#iei altor defecte.

2.3. Defectele sunt remediate cu
operativitate pentru asigurarea
productivit*#ii;
2.4. Defectele sunt remediate
respectând intruc#iunile proprii SSM.
3. Finiseaz*
produsele retu$ate

3.1 Produselor retu$ate sunt finisate
respectând instruc#iunile de lucru;
3.2. Produselor retu$ate sunt finisate
respectând metoda de finisare, în
func#ie de tipul defectelor;

Finisarea se face cu mare aten#ie
profesionalism $i operativitate pentru
a nu r*mâne nici un defect.

3.3. Produselor retu$ate sunt finisate
în timp util pentru asigurarea
productivit*#ii.
Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, pe durata unui schimb existând un rulaj
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mare de sortimente variate.
Gama de variabile:
- Tipuri de produse turnate: doze, vaze, ceainice, candele, candelabre, untiere, etc.
- Unelte folosite la retu$are: cu#ite, site dese din sârm*, g*uritor.
- Tipuri de defecte: fisuri, pete, urme de la forma de ipsos, bavuri, proeminen#e, etc.
- Metoda de retu$are: marginile sunt umezite cu buretele, bavurile se rad cu ajutorul cu#itului sau a
sitei din sârm*, orificiile sunt retu$ate cu un g*uritor.
- Defecte de turnare: guri t*iate strâmb, g*uri ovalizate, margini prea groase.
- Metode de sp*lare: cu ap* c*ldu#*, cu buretele bine stors, pe toat* suprafa#a. Se va evita sp*larea
excesiv*, acesta ducând la alte defecte. Apa trebuie s* fie curat* $i s* curg* în jet continuu $i sub#ire.
- Dup* sp*lare produsele sunt puse pe c*rucioare suport $i sunt duse în locul destinat.
Cuno;tin(e:
Instruc#iuni de lucru
Cerin#e de calitate
Tipuri de neconformit*#i
Metode de retu$are
Metode de finisare
Tipuri de defecte de turnare.
Instruc#iuni proprii SSM
Norme de protec#ia mediului.
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8. Executarea opera(iei de retu;are semiautomat%
(unitate de competen(% specific%)

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 2

Elemente de
competen(%

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

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

1. Fixeaz* parametrii
de lucru ai instala#iei

1.1. Paramentrii de lucru ai instala#iei Fixarea parametrii de lucru ai
sunt fixa#i conform perscrip#iilor fi$ei instala#iei se face cu aten#ie $i
tehnologice;
rigurozitate.
1.2. Paramentrii de lucru ai instala#iei
sunt fixa#i conform instruc#iunilor de
lucru;
1.3. Paramentrii de lucru ai instala#iei
sunt fixa#i respectând instruc#iunile
proprii SSM;

2. Porne$te instala#ia
de retu$are

2.1. Instala#ia de retu$are este pornit*
conform instruc#iunilor de lucru;

Pornirea instala#iei de retu$are se face
cu cu aten#ie.

2.2. Instala#ia de retu$are este pornit*
respectând instruc#iunile proprii
SSM;
2.3. Instala#ia de retu$are este pornit*
în func#ie de tipul produsului ce
urmeaz* a fi retu$at.
3. Identific* defectele 3.1. Defectele r*mase dup* retu$are
r*mase dup* retu$are sunt identificate conform metodei
interne de lucru;

Identificarea defectelor se face cu
profesionalism $i operativitate.

3.2. Defectele r*mase dup* retu$are
sunt identificate conform cerin#elor
de calitate;
Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, pe durata unui schimb existând un rulaj
mare de sortimente variate, individual sau în echip*.
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Gama de variabile:
Tipuri de produse retu$ate semiautomat: farfurii, castroane, salatiere, etc.
- Tipuri de echipamente folosite: instala#ie semiautomat* de retu$at, strunguri de retu$at, usc*toare,
platane, conducte aer, ap*, panou electric de comand*, filtre re#inere praf, c*rucioare.
- Tipuri de scule folosite la retu$are: $mirghel, #iglin, cu#ite de retu$at, burete, sit* abraziv*, chei
pentru strung.
- Produsele trebuie corect pozi#ionate pe strungul de retu$at.
- Produsele sunt puse pe c*rucioare în teancuri, în func#ie de sortiment.
Cuno;tin(e:
- Cunoa$terea func#ion*rii instala#iei:
- Instruc#iuni de lucru;
- Cerin#e de calitate;
- Instruc#iuni proprii SSM;
- Cunoa$terea tehnologiei de retu$are;
- Cunoa$terea fluxului tehnologic;
- Cunoa$terea sortimentelor de produse care se retu$eaz*;
- Cuno$tin#e mecanice;
- Metode de verificare:;
- Moduri de remediere.
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9. Manipularea produselor ceramice
(unitate de competen(% specific%)
Elemente de
competen(%

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

1 Utilizeaz*
echipamentele de
transport

1.1. Echipamentele de transport sunt
utilizate conform instruc#iunilor de
lucru;
1.2 Echipamentele de transport sunt
utilizate în zona de lucru, respectând
instruc#iunile specifice de
manipulare;

Nivelul de
responsabilitatea
;i autonomie 1
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activit%(ii
descris% de elementul de
competen(%

Utilizarea echipamentelor de
transport se face corect, cu
responsabilitate $i cu grij*.

1.3. Echipamentele de transport sunt
utilizate conform programului de
lucru;
1.4. Echipamentele de transport sunt
utilizate respectându-se instruc#iunile
proprii SSM.
2 Pozi#ioneaz*
produsele pe
suporturi

2.1. Produselor sunt pozi#ionate pe
suporturi respectându-se intruc#iunile
de lucru;

Pozi#ionarea pe suporturi se face cu
mare aten#ie, corectitudine $i
responsabilitate

2.2. Produselor sunt pozi#ionate pe
suporturi conform fi$ei tehnologice:
2.3. Produselor sunt pozi#ionate pe
suporturi respectându-se
instruc#iunile proprii SSM.
3 Depoziteaz*
produsele retu$ate în
zona de uscare.

3.1. Produsele retu$ate sunt
depozitate conform instruc#iunilor de
lucru;

Depozitarea se face cu
responsabilitate, operativitate, cu
aten#ie $i ordonat.

3.2. Produsele retu$ate sunt
depozitate în zona de uscare,
respectând instruc#iunile de
manipulare;
3.3. Produsele retu$ate sunt
depozitate în timp util, conform
procedurilor interne
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3.4 Produsele retu$ate sunt depozitate
respectând instruc#iunile proprii
SSM.
Contexte:
Locul de desf*$urare a activit*#ilor: fabrici de produse ceramice sau ateliere de produc#ie, în hala
industrial* destinat* retu$*rii.
Condi#ii de desf*$urare a activit*#ii: sub coordonarea direct* a unui maistru, în condi#ii de poluare
fonic* $i la temperaturi ridicate pe timpul verii.
Moduri de desf*$urare a activit*#ii: în schimburi de lucru, pe durata unui schimb existând un rulaj
mare de sortimente variate.
Gama de variabile:
Echipamente $i dispozitive: c*rucioare, conveioare, benzi transportoare;
Documenta#ie tehnologic*: Instruc#iuni de manipulare, transport $i depozitare;
Zone de depozitare specifice fiecarei opera#ii;
Instruc#iuni proprii SSM;
Instruc#iuni PSI;
Norme pentru Protec#ia Mediului;
Sistemul de Management al Calit*#ii.
Cuno;tin(e:
Cuno$tin#e specifice de manipulare $i a$ezare;
Cunoa$terea zonelor de depozitare;
Instruc#iuni specifice SSM;
Consecin#ele nerespect*rii normelor de manipulare $i depozitare.
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Titlul Calific rii: Debavurator-retu$or ceramic6 fin6

Descriere: Calificarea profesional6 cunoscut6 ca debavurator – retu$or este proiectat6 pentru
cei care lucreaz6 în aceast6 calificare în fabricile de ceramic6 fin6, cât $i pentru cei care vor s6
deschid6 ateliere de produc4ie individual6 $i vor s6-$i dezvolte abilit64i în acest sens.
Debavuratorii îndeplinesc sarcini rutiniere sub supraveghere. Ei trebuie s6 fie capabili s6
lucreze în schimburi $i în echip6.
Motiva*ie: Calificarea de debavurator-retu$or produse ceramice este o calificare solicitat6 pe
pia4a muncii, pe lâng6 fabricile mari existând tendin4a de a apare foarte multe ateliere de
produc4ie individuale care solicit6 aceast6 calificare.

Condi*ii de acces: nu exist6.

Rute de progres: Prin urmarea unor cursuri de perfec4ionare se poate ob4ine calificarea de
maistru sector retu$are.

Cerin*e legislative specifice: nu exist6.
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Titlu calific rii: Debavurator-retu$or
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 2

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul
unit *ii

Denumirea competen*ei

Nivel

Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM

2

Aplicarea normelor de protec4ia mediului

2

Aplicarea procedurilor Sistemului de Management
al calit64ii (SMC) sau a normelor interne de calitate

2

Organizarea locului de munc6

2

Între4inerea echipamentelor de lucru

2

Preg6tirea produsului pentru retu$at

2

Retu$area manual6 a produselor ceramice

1

Retu$area semiautomat6 a produselor ceramice

2

Manipularea produselor ceramice

1

Sector: Materiale de constructii, industria cimentului sticla si ceramica, calificare
debavurator - retu$or produse ceramice Q_MIC_4
, pagina 3 din 16

Credite

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Competen*a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific6 riscurile în munc6 cu aten4ie
$i
responsabilitate,
respectând
procedurile specifice $i reglement6rile
în vigoare, particularit64ile locului de
munc6 $i prin analizarea responsabil6 a
mijloacelor
de
semnalizare
$i
avertizare.
2. Aplic6
procedurile
interne
$i
prevederile legale referitoare la SSM cu
seriozitate $i con$tiinciozitate în func4ie
de particularit64ile locului de munc6 $i
de prevederile produc6torului.
3. Aplic6 procedurile interne de evacuare
în caz de urgen46 cu operativitate $i
st6pânire
de
sine,
respectând
reglement6rile în vigoare $i planul de
evacuare specific.
4. Aplic6 procedurile specifice de
interven4ie în caz de accident cu
promptitudine $i luciditate conform
reglement6rilor în vigoare, în func4ie de
tipul accidentului $i contextul dat.

Cuno2tin*e
- Prevederi legale referitoare la securitatea $i
s6n6tatea în munc6
- Norme interne
- Particularit64ile locului de munc6
- Categorii de riscuri, factori de risc
- Tipuri de accidente posibile
- Mijloace de semnalizare specifice
- Norme generale $i norme specifice locului de
munc6 referitoare la securitatea $i s6n6tatea în
munc6
- Tipuri de instructaje specifice
- Echipamente de protec4ie $i modalit64i de
între4inere a acestora
- Materiale $i echipamente de securitate $i
s6n6tate în munc6
- Categorii de personal abilitat
- Proceduri de evacuare în caz de urgen46
- Planuri de evacuare
- M6suri de prim ajutor corespunz6toare tipului
de accident
- Categorii de interven4ii
- Servicii $i categorii de personal abilitat
-Proceduri interne de interven4ie în caz de
accident

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Aplicarea normelor de protec4ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:.
Deprinderi
1. Identific6 problemele de mediu cu
aten4ie $i implicare, respectând
legisla4ia în vigoare $i tin6nd cont
de particularit64ile locului de
munc6.
2. Aplic6 normele de protec4ia
mediului
cu
seriozitate
$i
con$tiinciozitate
conform
instructajelor
periodice
$i
reglement6rilor în vigoare pentru
evitarea impactului nociv asupra
mediului înconjur6tor.
3. Ac4ioneaz6
pentru
diminuarea
riscurilor
de
mediu
cu
responsabilitate $i promptitudine,
f6r6 afectarea mediului înconjur6tor
$i în conformitate cu normele de
protec4ia mediului

Cuno2tin*e
- Legisla4ia în vigoare
- Factorii de mediu
- Proceduri interne specifice
- Norme generale $i norme specifice locului de
munc6 referitoare la protec4ia mediului
- Tipuri de instruiri specifice
- Tematic6 instruiri
- Tipuri de riscuri de mediu
- Categorii de personal abilitat
- Proceduri de recuperare a materialelor
refolosibile
- Metode de manipulare $i depozitare a
reziduurilor
- M6suri reparatorii a mediului
- Modalit64i de eliminarea a pierderilor de
resurse naturale

4. Ac4ioneaz6
pentru
diminuarea
consumului de resurse naturale
judicios $i cu responsabilitate,
conform legisla4iei în vigoare $i
procedurilor interne specifice
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Aplicarea procedurilor Sistemului de Management al calit64ii (SMC) sau a
normelor interne de calitate
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific6 cerin4ele de calitate
specifice cu responsabilitate $i
rigurozitate conform instructajelor
periodice,
respectând
fi$ele
tehnologice $i tehnologia de control,
normele privind abaterile $i
toleran4ele admisibile ale produselor
2. Aplic6 procedurile SMC cu
profesionalism $i responsabilitate,
în func4ie de tipul lucr6rii de
executat $i respectând preciz6rile
din documenta4ia tehnic6 specific6
3. Verific6
calitatea
opera4iilor
executate cu con$tiinciozitate $i
exigen46, pe faze de lucru, conform
instruc4iunilor de lucru, folosind
dispozitivele de lucru specifice.

Cuno2tin*e
- Manualul calit64ii aferent SMC
- Tipuri de instructaje referitoare la calitatea
produselor
- Fi$ele tehnologice $i tehnologia de control
- Normele privind abaterile $i toleran4ele
admisibile ale produselor
- Documenta4ia tehnic6 specific6
- Metoda de lucru
- Audit intern
- Ac4iuni corectiv $i, ac4iuni preventive
- Instruc4iuni de lucru
- Metode de verificare prin compararea atent6 a
calit64ii execu4iei cu cerin4ele de calitate impuse
- Dispozitive de verificare specifice
- Cauze care genereaz6 neconformit64i
- Metode de depistare a neconformit64ilor

4. Elimin6
neconformit64ile
cu
promptitudine $i responsabilitate,
conform
ac4iunilor
corective
prev6zute în procedurile SMC sau
în normele interne de calitate.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Organizarea locului de munc6
Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi
1. Identific6 particularit64ile locului de
munc6 cu aten4ie $i responsabilitate,
respectând instruc4iunile de lucru $i
graficul de lucru $i în func4ie de
tipul opera4iei de executat.
2. Identific6 mijloacele de munc6
necesare cu profesionalism $i
operativitate,
conform
instruc4iunilor de lucru $i în func4ie
de toate activit64ile planificate.
3. Aprovizioneaz6 locul de munc6 cu
operativitate $i meticulozitate cu
mijloacele
necesare
conform
instruc4iunilor de lucru $i în func4ie
de stocurile existente.

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Tipuri de opera4ii de executat
- Graficul de lucru
- Spa4ii de depozitare semifabricate, de$euri
- Surse de ap6
- Tipuri de instrumente folosite
- Tipuri de utilaje
- Fi$e tehnologice
- Metode de aprovizionare
- Paramentrii de lucru ai utilajelor
- Metode de verificare
- Metode de degajare a ariei de lucru
- Metode de depozitare a de$eurilor
- Metode de cur64are a locului de munc6
- Tipuri de echipamente folosite la degajarea
ariei de lucru
- Norme de protec4ia mediului

4. Asigur6 aria de lucru în timp util $i
cu preocupare, respectând metoda
adecvat6 $i intruc4iunile de lucru
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Între4inerea echipamentelor de lucru
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Verific6
starea
utilajelor
$i
dispozitivelor
de
lucru
cu
preocupare $i con$tiinciozitate
conform
fi$elor tehnice $i
intruc4iunilor de lucru

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Fi$ele tehnice ale utilajelor
- Starea utilajelor $i dispozitivelor
- Categorii de personal abilitat
- Norme interne de între4inere
- Plan de mentenan46
2. Aplic6 procedurile de între4inere a - Scule $i materiale folosite la între4inere
utilajelor $i dispozitivelor de lucru - Tipuri de deficien4e
cu preocupare $i rigurozitate,
conform normelor interne de
între4inere,
indica4iilor
produc6torului $i planului de
mentenan46 specific.

3. Informeaza asupra
utilajelor $i
subansamblurilor cu deficien4e în
func4ionare
cu
promptitudine,
conform instruc4iunilor de lucru
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Preg6tirea produsului pentru retu$at
Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi
1. Preia produsele ceramice ce
urmeaz6
a
fi
retu$ate
cu
operativitate $i aten4ie, conform
instruc4iunilor de lucru $i graficului
de lucru.
2. Realizeaz6 controlul preliminar al
produselor ceramice cu rigurozitate
$i exigen46, în conformitate cu
instruc4iunile de lucru $i fi$a
tehnologic6 a produsului

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Graficul de lucru
- Tipuri de produse ceramice
- Metode de preluare a produselor ceramice
- Fi$ele tehnologice ale produselor
- Tehnologia de control
- Cerin4e de calitate
- Metode de depozitare a produselor
neconforme
- Norme de protec4ia mediului

3. Sorteaz6 produsele pentru retu$at cu
responsabilitate $i con$tiinciozitate,
conform intruc4iunilor de lucru $i
tehnologiei de control.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Retu$area manual6 a produselor ceramice
Cod:
Nivel: 1
Credite:

Deprinderi
1. Controleaz6 bucat6 cu bucat6
produsele în urma transportului la
locul de retu$are cu meticulozitate,
respectând instruc4iunile de lucru,
instruc4iunilor proprii SSM

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Tipuri de neconformit64i
- Tehnologia de control
- Tipuri de produse ceramice
- Tipuri de unelte folosite la retu$are
- Metode de retu$are
2. Remediaz6 defectele produselor - Metode de finisare
ceramice cu grij6 si responsabilitate, - Cerin4e de calitate
aplicând metoda adecvat6 în func4ie - Ac4iuni preventive $i corective
de tipul neconformit64ii, conform
instruc4iunilor de lucru.

3. Finiseaz6 produsele retu$ate cu
mare aten4ie, cu profesionalism, în
func4ie de tipul de defecte, conform
instruc4iunilor de lucru, respectând
metoda adecvat6 de finisare
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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Competen*a: Retu$area semiautomat6 a produselor ceramice
Cod:
Nivel: 2
Credite:

Deprinderi
1. Fixeaz6 parametrii de lucru ai
instala4iei
cu
rigurozitate
$i
responsabilitate,
conform
instruc4iunilor
de
lucru
$i
prescrip4iilor fi$ei tehnologice

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Parametrii instala4iei de retu$are
- Tehnologia de retu$are
- Tipuri de produse ceramice
- Cuno$tin4e mecanice
- Cunoa$terea func4ion6rii instala4iei
2. Porne$te instala4ia de lucru cu - Instruc4iuni proprii SSM
aten4ie, conform instruc4iunilor de - Tipuri de neconformit64i
- Cerin4e de calitate
lucru.
- Fi$ele tehnice ale produselor
3. Identific6 cu profesionalism $i
operativitate defectele r6mase dup6
retu$are, conform metodei interne
de lucru $i cerin4elor de calitate.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu

Sector: Materiale de constructii, industria cimentului sticla si ceramica, calificare
debavurator - retu$or produse ceramice Q_MIC_4
, pagina 11 din 16

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Competen*a: Manipularea produselor ceramice
Cod:
Nivel: 1
Credite:
Deprinderi
1. Utilizeaz6
echipamentele
de
transport cu responsabilitate $i
aten4ie, respectând instruc4iunile
specifice de manipulare, transport,
depozitare

Cuno2tin*e
- Instruc4iuni de lucru
- Instruc4iuni specifice de manipulare, transport
depozitare
- Tipuri de echipamente de transport
- Tipuri de suporturi
- Tipuri de produse ceramice
2. Pozi4ioneaz6
corect
$i
cu - Fi$e tehnologice ale produselor
operativitate produsele ceramice pe - Instruc4iuni proprii SSM
suporturi, respectând instruc4iunile
de lucru $i prescrip4iile fi$ei
tehnologice a produsului
3. Depoziteaz6 cu aten4ie $i ordonat
produsele retu$ate în zona de
uscare, respectând instruc4iunile de
lucru.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastD competen46 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin4e
• Observarea candida4ilor îndeplinind
• test scris
cerin4ele de la locul de munc6
• întreb6ri orale
• Rapoarte de calitate asupra procesului
realizat de c6tre candida4i
• portofoliu
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