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Descriere:
Operatorul camer de comand este persoana capabil s urm reasc *i s asigure realizarea unor
parametrii tehnologici în cadrul unei linii de fabrica.ie astfel încât s fie îndeplinite criteriile de
performan. stabilite de companie privitoare la produc.ie, consumuri *i calitate.
Pentru a exercita aceast ocupa.ie persoana are ca responsabilit .i principale urm rirea procesului
tehnologic în baza instruc.iunilor de lucru, operarea ma*inilor *i echipamentelor pe care le
deserve*te pentru a ajusta parametrii tehnologici, verificarea conformit .ii rezultatelor,
înregistrarea *i p strarea rezultatelor de produc.ie.

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

Informa.ii generale de interes privind practicarea ocupa.iilor la care s-a f cut referire:
Operatorii la ma*inile *i instala.iile pentru fabricarea cimentului *i a altor produse minerale conduc
*i supravegheaz instala.ii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din
azbociment *i a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee
de m cinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instala.ii de granulare, instala.ii de cicloane.
Ocupa.iile 2, 3, 5, 6 *i 10 privitoare la fabricarea unor produse din azbest *i azbociment au fost
dep *ite datorit faptului c azbestul fiind un produs cancerigen, tehnologia care folose*te acest
produs a fost eliminat sau înlocuit .
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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 antreprenoriale
Titlul unit*!ii 8: Competen!a de exprimare cultural*
Unit*!i de competen!* generale
Titlul unit*!ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
securitatea $i s*n*tatea în munc* $i în domeniul situa!iilor de
urgen!*
Titlul unit*!ii 2: Aplicarea normelor de protec!ia mediului
Titlul unit*!ii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unit*!i de competen!* specifice
Titlul unit*!ii 1: Preg*tirea activit*!ilor de operare
Titlul unit*!ii 2: Monitorizarea parametrilor tehnologici
Titlul unit*!ii 3: Interven!ia în cazul unor deregl*ri tehnologice
sau a unor avarii
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea $i s*n*tatea
în munc* $i în domeniul situa!iilor de urgen!*
(unitate de competen. generala)
Criterii de realizare asociate
Elemente de competen!*
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*
1.Identific prevederile
legale referitoare la SSM
aplicabile

1.1. Identificarea se face în
conformitate cu legisla.ia
na.ional în vigoare

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 2

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

1.2. Identificarea se face
conform instruc.iunilor interne
referitoare la securitatea *i
s n tatea în munc specifice
1.3. Identificarea se face
conform cu prevederile
produc torului utilajelor
referitoare la securitatea *i
s n tatea în munc
2. Ac.ioneaz pentru
înl turarea situa.iilor de risc

2.1. Înl turarea situa.iilor de risc
se desf *oara în conformitate cu
reglementarile în vigoare

Înl turarea situa.iilor de risc se
face cu aten.ie, responsabilitate
*i perseveren.

2.2 Înl turarea situa.iilor de risc
se desf *ora conform
instuc.iunilor interne referitoare
la securitatea *i s n tatea în
munc specifice
2.3. Înl turarea situa.iilor de risc
se face prin utilizarea
echipamentelor de munc *i a
celor individuale de protec.ie
conform prevederilor legale
aplicabile
3.Ac.ioneaz în caz de
urgen.

3.1. Ac.iunea în caz de urgen.
se face în conformitate cu
reglement rile în vigoare

Ac.iunea în caz de urgen. se
face cu promtitudine, implicare
*i profesionalism

3.2. Ac.iunea în caz de urgen.
se face conform instruc.iunilor
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interne
3.3. Ac.iunea în caz de urgen.
se face conform procedurilor de
prim ajutor aplicate în func.ie de
tipul accidentului
Contexte:
Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; în spa.iu închis lipsit de noxe respectiv camera de comand .
Modul de desfa*urare a activit .ilor: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documenta.ie: Reglement ri SSM, instruc.iunile interne referitoare la securitatea *i s n tate în
munc specifice locului de munc , proceduri interne specifice locului de munc
Riscuri: electrocutare, lovire pe c i de circula.ie, c dere obiecte *i materiale de la în l.ime,
alunecare, t iere, arsuri etc.
Echipament individual de protec.ie: cascA de protec.ie, ochelari de protec.ie, m nu*i, bocanci,
veste, hainA vAtuitA, salopetA. vestA etc
Echipamente de prim ajutor u*or accesibile *i semnalizate corespunzator. Factori de risc: referitori
la mediul de munc , procesul tehnologic, executant.
Tipuri de instructaje: instructaj aten.ional, instructaj periodic
Particularit .i loc de munc : în interior cl diri, condi.ii luminozitate, temperaturi etc.
Situa.ii de urgen. : accidente, cutremure, incendii, explozii, inunda.ii etc.
Mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, etichete, semnale luminoase, acustice,
comunicare verbal .
Persoane abilitate: inginer *ef de schimb, responsabil SSM *i situa.ii de urgen. , medici, pompieri
etc.
Proceduri de prim ajutor: aplicate în func.ie de tipul accidentului
Modalit ti de interven.ie în cazul situa.iilor de urgen.A *i evacuare: îndep rtare accidenta.i din
zona periculoas , degajare loc pentru eliberarea accidenta.ilor, anun.are operativ a persoanelor
abilitate
Cuno$tin!e:
- instruc.iunile interne referitoare la securitatea *i s n tatea în munc specifice locului de munc
- no.iuni privind legisla.ia de securitatea *i sAnAtate în muncA aplicabile activitA.ii ,,operator flux”
- prevederile produc torului echipamentelor de munca referitoare la securitatea *i s n tatea în
munc
- specificul locului de munc
- prevederi referitoare la securitatea *i s n tatea în munc *i situa.ii de urgen.
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- no.iuni privind legisla.ia de securitatea *i sAnAtate în muncA aplicabile activitA.ii ,,operator flux”
- planul de evacuare în caz de incendiu
- proceduri de urgen. interne
- proceduri de acordare a primului ajutor

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica . Standard Ocupa#ional
Operator camera comanda pentru fabrica de ciment, SO_MIC_13, Pagina 1 din 19

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Aplicarea normelor de protec!ia mediului
(unitate de competen. general )
Elemente de competen!*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*

1. IdentificA legisla.ia de
protec.ie a mediului
aplicabilA

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

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

1.2. Identificarea legisla.iei de
protec.ie a mediului se face cu
respectarea legisla.iei de
protec.ie a mediului în vigoare
1.3. Identificarea legisla.iei de
protec.ie a mediului se face
conform instruirilor periodice

2. Identific situa.iile de
risc de mediu

1.4. Identificarea legisla.iei de
protec.ie a mediului se face
conform procedurilor interne in
vigoare
2.1. Situa.iile de risc de mediu
sunt identificate permanent în
func.ie de specificul locului de
munc

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

2.2. Situa.iile de risc de mediu
sunt identificate conform
legisla.iei de protec.ie a
mediului in vigoare

3. Ac.ioneaz pentru
înl turarea situa.iilor de risc
de mediu

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

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

4.2. Cur .enia este efectuat
asigurându-se cadrul necesar
desf *ur rii activit .ilor în
condi.ii de igien *i siguran.
4.3. Cur .enia la locul de munc
este asigurat cu respectarea
graficului de cur .enie
Contexte:
Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; activitatile se desfasoara in spatiu inchis-respectiv camera de comanda
Modul de desfa*urare a activit .ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Factori de mediu: aer, apa, sol, specii, habitate naturale.
Riscuri: poluare aer, ap , sol, degradare biodiversitate etc.
Factori de risc cu ac.iune asupra mediului:
- gaze: NOx, SO2, CO
- praf: calcar, argil , marn etc.
- mecanici: vibra.ii excesive echipamente, deplas ri mijloace de produc.ie sub efectul gravita.iei
(alunecare, rostogolire, r sturnare etc. );
Norme *i regulamente: legisla.ia na.ionalA de protec.ie a mediului în vigoare *i autoriza.iile de
mediu; regulamente/proceduri interne; politica de mediu
Tipuri de instructaje: instructaj aten.ional, instructaj periodic
Persoane abilitate: inginer *ef de schimb, responsabili de mediu, pompieri etc.
Circuitul de*eurilor: colectare, depozitare, evacuare
Combustibili alternativi care înlocuiesc combustibilii fosili naturali: sluge-oil, hot-mix, anvelope
uzate, uleiuri uzate etc.
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Cuno$tin!e:
- no.iuni generale privind legisla.ia na.ional în vigoare *i legisla.ia de protec.ia mediului
aplicabilA locului de muncA , autoriza.ii de mediu
- no.iuni privind riscurile polu rii *i mArimea impactului ce ar putea fi produs
- specificul locului de munc
- cerin.e legale de protec.ia mediului privind echipamentele cu care lucreazA
- no.iuni generale privind procedurile opera.ionale tehnice
- prevederile planurilor pentru situa.ii de urgen.A aplicabile locului de muncA
- procedurile specifice de manipulare *i depozitare a de*eurilor
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Aplicarea procedurilor de calitate
(unitate de competen. general )
Elemente de competen!*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*

1. Identific cerin.ele de
calitate specifice

1.1. Cerin.ele de calitate
specifice sunt identificate pe
baza instruirilor periodice
privind cerin.ele de calitate ale
produsului final

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

1.2. Cerin.ele de calitate
specifice sunt identificate
conform instruc.iunilor
opera.ionale
2. Aplic procedurile
tehnice de asigurare a
calit .ii

2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calit .ii sunt aplicate
conform standardelor de produs
2.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calit .ii sunt aplicate
conform instruc.iunilor
opera.ionale

3. Verific calitatea
produsului

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

Verificarea calita.ii produsului
3.1.Verificarea calita.ii se face
se face cu operativitate,
prin compararea calita.ii
produsului cu cerin.ele de
corectitudine *i responsabilitate.
calitate impuse de standardele de
produs.
3.2. Verificarea calita.ii
produsului se face aplicând
metoda adecvat de verificare

4. Remediaz deficien.ele
constatate

4.1. Deficien.ele sunt remediate
conform ac.iunilor corective
prev zute în procedurile de
operare

Remedierea deficien.elor se face
cu aten.ie, corectitudine *i
profesionalism

4.2. Deficien.ele sunt remediate
în confomitate cu cerin.ele de
calitate impuse de standardul de
produs
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Contexte:
Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; in spatiu inchis lipsit de noxe-respectiv camera de comanda
Modul de desfa*urare a activit .ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Tipuri de material: calcar, marnA, fAinA, clincher, gips, zgurA granulatA de furnal, ciment
Documente: instruc.iuni de exploatare, proceduri de operare, schema flux tehnologic, standarde de
calitate
Instala.ii în care este realizat produsul: instala.ii de dozare materii prime, moarA mAcinare materii
prime, separator, depozitare semifabricate, schimb tor de c ldur , cuptor de clincher, instala.ie de
ardere, r citor gr tar, moar de m cinare combustibil solid, instala.ii despr fuire, transportoare,
ventilatoare
Caracteristici de calitate: umidit .i, fine.e de m cinare, compozi.ie chimic , oxid de calciu liber
Procedee utilizate: urm rire pe monitoare, ajust ri ale unor parametrii, prescrierea unor noi valori
în cadrul unor bucle de reglare
Tipuri de instructaje: instructaj aten.ional, instructaj periodic
Persoane de contact: *ef de schimb, *ef de schimb laborator, laborant
Defecte posibile: rezidii dep *ite, clincherizare incomplet , temperatur clincher ie*ire r citor
dep *it , umiditate f in la ie*ire moar dep *ita, LSF în afara limitelor, dozarea regulatorului de
priz insuficient , dozarea adaosurilor în afara limitelor stabilite.
Cuno$tin!e:
- no.iuni de baz privind chimia cimentului
- specificul locului de munc
- cerin.e de calitate specifice: norme, proceduri etc.
- cerin.ele de calitate impuse de standardele de produs
- documentele SMC
- implica.iile caracteristicilor de calitate ale produsului rezultat din instala.ie asupra produsului
final
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Preg*tirea activit*!ilor de operare
(unitate de competen. specific )
Elemente de competen!*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*

1. Identific cerin.ele de
operare

1.1. Cerin.ele de operare sunt
identificate pe baza raportului de
schimb

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*
Identificarea cerin.elor de
operare se face cu aten.ie,
operativitate *i responsabilitate

1.2. Cerin.ele de operare sunt
identificate în timp util conform
instruc.iunilor de lucru
1.3. Cerin.ele de operare sunt
identificate pe baza sarcinilor
trasate de persoane abilitate
2. Verific starea de
func.ionare a
echipamentelor

2.1. Func.ionarea
echipamentelor este verificat în
timp util conform instruc.iunilor
opera.ionale de exploatare a
instala.iilor

Verificarea func.ion rii
echipamentelor se realizeaz cu
preocupare *i aten.ie

2.2. Func.ionarea
echipamentelor este verificat
conform procedurilor
opera.ionale
3. Verific parametrii de
func.ionare ai instala.iei

3.1. Parametrii de func.ionare ai
instala.iei sunt verifica.i
conform cu prevederile
instruc.iunilor de lucru

Verificarea parametrilor de
func.ionare ai instala.iei se
realizeaz cu responsabilitate,
preocupare *i profesionalism.

3.2. Parametrii de func.ionare ai
instala.iei sunt verifica.i complet
conform procedurilor
opera.ionale ale liniei de
fabrica.ie
Contexte:

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica . Standard Ocupa#ional
Operator camera comanda pentru fabrica de ciment, SO_MIC_13, Pagina 1 din 19

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; în spa.iu închis lipsit de noxe respectiv camera de comand .
Modul de desfa*urare a activit .ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Componen.a liniei de operare: instala.ia de mAcinare materie primA, instala.ia de clincherizare,
instala.ie de mAcinare combustibili solizi, instala.ie de uscare adaosuri, instalatie de mAcinare
clincher.
Instala.ia de mAcinare materie primA: benzi tarnsportoare, instala.ii de dozare , ventilatoare, turn
uscare, turn umezire, seoparatoare, , rigole, compresoare, elevatoare, moarA fAinA, silozuri
depozitare
Instala.ia de clincherizare: instala.ie de dozare, schimbAtor de cAldurA, filtre de desprAfuire,
ventilatoare, cuptor rotativ, instala.ie de ardere, rAcitor grAtar, compresoare, silozuri de depozitare
Instala.ia de mAcinare combustibili solizi: ventilatoare, separator, moarA de cArbune, transportoare,
filtru de desprAfuire
Instala.ia de uscare adaosuri: benzi transportoare, ventilatoare, filtre de desprAfuire, uscAtor rotativ,
instala.ie de ardere, silozuri de depozitare
Instalatie de mAcinare clincher: benzi transportoare, separatoare, ventilatoare, moarA de ciment,
rigole, silozuri depozitare
Tipuri de materiale: calcar, marnA, fAinA, clincher, gips, zgurA granulatA de furnal, ciment
Tipuri de combustibil: solid, gazos, combustibil alternativ
Documente: instruc.iuni de lucru interne, lista mijloacelor de lucru a personalului operator, lista
mijloacelor de protec.ie pentru personalul operator, format fi*e de exploatare, format raport de
schimb, registrul de rapoarte
Informatii înregistrate în raportul de schimb anterior: utilaje în func.iune, num r de opriri *i cauze,
deregl ri ap rute, avarii, mod de remediere, starea instala.iei la predare, starea utilajelor în rezerv
Criterii de performan. : produc.ie, consum, cerin.e de calitate, emisii de noxe
Echipamente de lucru din camera de comand : calculatoare, echipamente perifice, sta.ie de
emisie-recep.ie, panou sinoptic
Parametrii de func.ionare: temperaturi, presiuni, debite de material, debite de gaze, analiza
gazelor, indicatori de nivel, puteri absorbite, intensit .i de curent, grade de înc rcare, deschideri de
clapete
Persoane de contact: *eful de schimb, operator camer comand din schimbul anterior, operator
flux
Cuno$tin!e:
- no.iuni privind utilajele *i echipamentele aflate pe linia de fabrica.ie
- rela.iile cu compartimente adiacente
- strategia companiei în legatur cu instala.ia de care r spunde
- instruc.iuni de lucru
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Monitorizarea parametrilor tehnologici
(unitate de competen. specific )
Elemente de competen!*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*

1. Urm re*te valorile
parametrilor

1.1.Valorile parametrilor sunt
urm rite permanent pentru a
sesiza orice modificare

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*
Urm rirea se face cu aten.ie,
preocupare *i responsabilitate

1.2. Valorile parametrilor sunt
urm rite conform manualului de
operare
2. Inregistrez valorile
parametrilor

2.1. Valorile parametrilor sunt
înregistrate orar în fi*a de
exploatare

Înregistrarea valorilor
parametrilor se face cu onestitate
*i responsabilitate

2.2 Valorile parametrilor sunt
înregistrate complet, într-un
format stabilit
3. Analizeaz parametrii
tehnologici

Analiza parametrilor tehnologici
3.1. Parametrii tehnologici se
analizeaz permanent pentru a se se face cu discern mânt *i
lua decizia optim de reglare
profesionalism
3.2. Parametrii tehnologici se
analizeaz în scopul atingerii
criteriilor de performan.

4. Realizeaz reglajul
valorilor parametrilor

4.1. Reglajul valorilor
parametrilor se realizeaz în
conformitate cu procedurile de
operare cuprinse în manualul de
operare

Reglajul valorilor parametrilor
se realizeaz cu exigen. *i
responsabilitate

4.2. Reglajul valorilor
parametrilor se face cu
operativitate pentru a împiedica
apari.ia deregl rilor tehnologice
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4.3. Reglajul se realizeaz
permanent având în vedere
dinamica schimb rilor în
instala.ie
Contexte:
Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; în spa.iu închis lipsit de noxe respectiv camera de comand .
Modul de desfa*urare a activit .ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc.iuni de exploatare, proceduri de operare, schema flux tehnologic, fi*e de
exploatare
Instala.ii monitorizate: dozatoare, moar m cinare materii prime, separator, schimb tor de c ldur ,
cuptor de clincher, instala.ie de ardere, r citor gr tar, moar de m cinare combustibil solid,
instala.ii despr fuire, transportoare, ventilatoare
Aparatur de m sur în flux: prize de presiune, depresiometre, termocuple, doze tensometrice,
analizoare, supraveghetori de mi*care, contori de gaz, pAcurA
Descriere instruc.iuni de lucru: scop, domeniu de aplicare, descriere *i func.ionare echipamente,
desf *urarea activit .ii, obiectivele principale pe parcursul oper rii, condi.ii pentru func.ionarea
optim , opera.ii necesare înainte de porniri
Criterii de perfomanta: productie, consumuri, cerinte de calitate, emisii de noxe
Parametrii monitoriza.i: temperaturi, presiuni, debite de material, debite de gaze, analiza gazelor,
indicatori de nivel, puteri absorbite, intensit .i de curent, grade de înc rcare, deschideri de clapete,
tura.ii motoare
Procedee utilizate: urm rire pe monitoare, ajust ri ale unor parametrii, prescrierea unor noi valori
în cadrul unor bucle de reglare
Bucle de reglare: presiune cap cald cuptor – deschidere jaluzele ventilator despr fuire r citor, debit
gri* plus proasp t egal constant, presiune camer r citor – viteze grile r citor
Cuno$tin!e:
- parametrii de proces *i valorile normale ale acestora
- corela.iile între parametrii
- influen.ele unor parametrii asupra func.ion rii instala.iei
- buclele de reglare cu care este echipat instala.ia
- Microsoft Office Excel, programe specifice de operare (E.C.S. etc.)
- indicativele echipamentelor din flux
- elemente de chimia *i tehnologia cimentului
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Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*

Interven!ia în cazul unor deregl*ri tehnologice sau a unor avarii
(unitate de competen. specific )
Elemente de competen!*

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit*!ii descrise
de elementul de competen!*

1. Sesizeaz apari.ia
deregl rilor tehnologice

1.1. Deregl rile tehnologice sunt
sesizate conform instruc.iunilor
de lucru

Sesizarea deregl rilor
tehnologice se face cu
responsabilitate *i promptitudine

1.2. Deregl rile tehnologice sunt
sesizate în timp util pentru a
evita avariile
1.3.Deregl rile tehnologice se
sesizeaz având la baz *i date
eviden.iate la preg tirea pentru
operare
2. Opereaz asupra unor
ma*ini *i echipamente
pentru înl turarea deregl rii
tehnologice

2.1. Operarea se efectueaz în
conformitate cu procedurile din
manualul de operare
2.2. Operarea se face în func.ie
de tipul de dereglare

Operarea asupra ma*inilor *i
echipamentelor se face cu
profesionalism, responsabilitate
*i încredere în sine

2.3. Operarea se face în timp util
pentru a evita apari.ia avariilor
3. Opre*te instala.ia la
apari.ia unor avarii

3.1. Instala.ia se opre*te numai
în cazul în care avaria nu
permite rezolvarea f r oprire

Oprirea instala.iei se face cu
promtitudine *i profesionalism

3.2. Oprirea instala.iei se face cu
promptitudine pentru a
impiedica agravarea avariei
3.3. Instala.iea se opre*te în
conformitate cu instruc.iunile de
lucru
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4. Raporteaz despre
oprirea instala.iei

4.1. Oprirea instala.iei este
raportat cu operativitate
persoanelor abilitate în vederea
întreprinderii m surilor necesare

Raportarea se face cu
corectitudine *i responsabilitate

4.2. Raportarea se face complet,
incluzând toate informa.iile
despre cauzele opririi
5. Reporne*te instala.ia
dup remedierea unei avarii

5.1. Instala.ia este repornit dup
îndeplinirea unor condi.ii
preliminare

Repornirea instala.iei se face cu
responsabilitate *i
profesionalism

5.2. Instala.ia este repornit dup
avertizarea întregului personal
care lucreaz în instala.ie
5.3. Instala.ia este repornit dup
în*tin.area persoanelor abilitate
*i primirea acceptului acestora
Contexte:
Locul de desfa*urare a activit .ilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabrica.ie de mari
dimensiuni; în spa.iu închis lipsit de noxe respectiv camera de comand .
Modul de desfa*urare a activit .ii: în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Instala.ii în care pot apare deregl ri tehnologice *i avarii: instala.ia de dozare, instala.ia de
mAcinare materii prime, instala.ia de clincherizare, instala.ia de m cinare materii prime, instala.ia
de preparare combustibil solid, instala.ia de uscare zgurA, instala.ia de mAcinare clincher
Deregl ri tehnologice: înfund ri de pâlnii, tendin.e de aglomerare, r cirea cuptorului, tendin.e de
înfundare a cicloanelor, ardere incomplet a combustibilului, depuneri, inel ri, apari.ia de presiuni
în instala.ie, apari.ia de pete pe tola cuptorului
Avarii tehnologice: înfund ri de cicloane, r cirea accentuat a cuptorului, depuneri care necesit
oprirea, c derea zid riei refractare din cuptor
Avarii mecanice *i electrice: c deri de pl ci r citor, rupere de lan. elevator, rupere de lan.
transportor, alunec ri de benzi transportoare, dezechilibrarea rotoarelor la exhaustoare, arderea
motoarelor
Modalit .i de rezolvare a unor deregl ri tehnologice: modific ri ale debitelor de combustibil,
modific ri ale tirajului în instala.ie, prescrierea unor alte valori în buclele de reglare
Persoane care trebuiesc informate: *ef departament produc.ie, *ef de schimb, operator flux
fabrica.ie, mentenan.a
Cuno$tin!e:
- procesul tehnologic pe instala.ia de care r spunde
- limitele de valori ale parametrilor tehnologici pentru avertizare *i pentru alarm
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- influen.a unor m rimi de operare asupra parametrilor de proces
- implica.iile opririi unui utilaj asupra instala.iei
- Microsoft Office Excel, programe specifice de operare (E.C.S. etc.)
- no.iuni privind buclele de reglare
- indicativele echipamentelor din flux
- no.iuni elementare mecanice *i electrice
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Titlul Calific rii: OPERATOR CAMER COMAND

Descriere: Operatorul camer de comand este persoana capabil s urm reasc i s asigure
realizarea unor parametrii tehnologici în cadrul unei linii de fabrica ie astfel încât s fie
îndeplinite criteriile de performan stabilite de companie privitoare la produc ie, consumuri
i calitate
Motiva ie:
In ultimii ani liniile de fabricatie a cimentului au facut un salt important in ceea ce priveste
automatizarea. In prezent procesul tehnologic de fabricatie este practic aproape complet
automatizat fiind condus de la o camera centrala de comanda.
In aceasta situatie calificarea de operator camera comanda este foarte importanta si foarte
solicitata in fabricile de ciment.

Condi ii de acces:
Persoana care doreste sa devina operator camera comanda trebuie sa fie absolventa de liceu
industrial de profil

Rute de progres:
Absolvirea cursului de operator lianti si absolvirea cusului de operare calculator permite
trecerea la un nivel superior de responsabilitate

Cerin e legislative specifice:
-
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Titlul calific rii: Operator camer comand
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii: 3
Codul
unit %ii

Denumirea competen%ei

Nivel

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea i
s n tatea în munc i în domeniul situa iilor de urgen
Aplicarea normelor de protec ia mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Preg tirea activit ilor de operare
Monitorizarea parametrilor tehnologici
Interven ia în cazul unor deregl ri tehnologice sau a
unor avarii

2

Credite

2
2
3
3
3
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Competen%a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea (i s n tatea în
munc (i în domeniul situa%iilor de urgen%
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin%e
- Instruc iunile interne referitoare la
1. Identific prevederile legale referitoare la
securitatea i s n tatea în munc specifice
SSM, cu responsabilitate i operativitate,
respectând instruc iunile interne referitoare la locului de munc
securitatea i s n tatea în munc i legisla ia - No iuni privind legisla ia de securitatea i
na ional în vigoare
s6n6tate în munc6 aplicabile activit6 ii
,,operator camer comand ”
2. Ac ioneaz pentru înl turarea situa iilor de - Prevederile produc torului echipamentelor
risc, cu aten ie i responsabilitate, în func ie
de munca referitoare la securitatea i s n tatea
de particularit ile locului de munc conform în munc
instruc iunilor interne referitoare la
- Specificul locului de munc
securitatea i s n tatea în munc specifice
- Prevederi referitoare la securitatea i
s n tatea în munc i situa ii de urgen
3. Ac ioneaz în caz de urgen , cu
promtitudine, implicare i profesionalism, în - No iuni privind legisla ia de securitatea i
func ie de tipul accidentului, conform
s6n6tate în munc6 aplicabile activit6 ii
instruc iunilor interne i reglement rilor în
,,operator camer comand ”
vigoare
- Planul de evacuare în caz de incendiu
- Proceduri de urgen interne
- Proceduri de acordare a primului ajutor
- Categorii de riscuri,
- Factori de risc, situa ii de urgen , mijloace
de semnalizare specifice
- Categorii de personal abilitat
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc
• întreb ri orale
• Simulare/demonstra ie structurat
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen%a: Aplicarea normelor de protec%ia mediului
Cod:
Nive: 2
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin%e
1. Identific legisla ia de protec ie a mediului - No iuni generale privind legisla ia na ional
cu aten ie i operativitate, respectând
în vigoare i legisla ia de protec ia mediului
procedurile specifice i reglement rile în
aplicabil6 locului de munc6
vigoare pentru a evita impactul nociv asupra
- Autoriza ii de mediu
mediului înconjur tor spa iului de lucru.
- No iuni privind riscurile polu rii i m6rimea
2. Identific situa iile de risc de mediu cu
impactului ce ar putea fi produs
preocupare i operativitate, în conformitate
- Specificul locului de munc
cu instruirile periodice, respectând legisla ia
de protec ia mediului i specificul locului de - Cerin e legale de protec ia mediului privind
echipamentele cu care lucreaz6
munc .
- No iuni generale privind procedurile
3. Ac ioneaz pentru înl turarea situa iilor de opera ionale tehnice
risc de mediu cu responsabilitate i
- Prevederile planurilor pentru situa ii de
operativitate, în timp util func ie de
urgen 6 aplicabile locului de munc6
particularit ile acestora, respectându-se
- Ordinea desf ur rii ac iunilor în situa ii de
ordinea desf ur rii ac iunilor în astfel de
urgen
situa ii.
- Procedurile specifice de manipulare i
depozitare a de eurilor
- Factorii de risc cu ac iune asupra mediului
i m rimea impactului ce ar putea fi produs
- Categorii de persoane abilitate
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind
• test scris
cerin ele de la locul de munc
• întreb ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu

\
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Competen%a: Aplicarea procedurilor de calitate
Cod:
Nivel:2
Credite:
Deprinderi
1. Identific cerin ele de calitate, cu aten ie i
responsabilitate, conform instructajelor periodice i
cerin elor de calitate ale produsului final
2. Aplic procedurile tehnice de asigurare a calit ii, cu
operativitate i perseveren , respectând normele
interne de calitate i procedurile SMC
3. Verific calitatea produsului, cu operativitate i
corectitudine, în conformitate cu cerin ele de calitate
impuse de standardul de produs, respectând procedurile
SMC
4. Remediaz deficien ele constatate, cu aten ie i
corectitudine, conform ac iunilor corective prev zute în
procedurile de operare i respectând cerin ele de
calitate impuse de standardul de produs

Cuno(tin%e
- No iuni de baz privind chimia
cimentului
- Specificul locului de munc
- Cerin e de calitate specifice:
norme, proceduri specifice locului
de munc
- Cerin ele de calitate impuse de
standardele de produs
- Documentele SMC
- Implica iile caracteristicilor de
calitate ale produsului rezultat din
instala ie asupra produsului final
- Criteriile de performan
- Defecte posibile
- Procedurile de operare

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele de la
• test scris
locul de munc
• întreb ri orale
• Rapoarte de calitate, asupra procesului i/sau
produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen%a: Preg tirea activit %ilor de operare
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno(tin%e
1. Identific cerin ele de operare, cu aten ie i - Utilajele i echipamentele aflate pe linia de
fabrica ie a cimentului
operativitate, conform instruc iunilor de
lucru, pe baza raportului de schimb anterior
- Echipamentele de lucru din camera de
i a sarcinilor trasate de persoanele abilitate.
comand pentru fabrica de ciment
2. Verific starea de func ionare a
echipamentelor, cu preocupare i aten ie, pe
baza fi ei de exploatare respectând
instruc iunile de lucru.
3. Verific parametrii de func ionare ai
instala iei, cu responsabilitate i
profesionalism, în conformitate cu
instruc iunile de lucru

- Tipurile de instala ii de fabricarea cimentului
- Tipurile de materiale utilizate la fabricarea
cimentului
- Informa iile înregistrate în raportul de
schimb
- Informa iile din fi a de exploatare
- Parametrii de func ionare i intervalele de
valori pentru parametrii
- Criteriile de performan
- Rela iile cu compartimentele adiacente
- Strategia companiei în legatur cu instala ia
de care r spunde
- Instruc iunile de lucru specifice 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
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
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Competen%a: Monitorizarea parametrilor tehnologici
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Urm re te valorile parametrilor
permanent, cu aten ie i responsabilitate, în
conformitate cu instuc iunile de lucru.
2. Înregistreaz în fiecare or valorile
parametrilor, cu responsabilitate, în fi a de
exploatare.
3. Analizeaz parametrii tehnologici
permanent pentru a lua decizia optim de
reglare, în scopul atingerii criteriilor de
performan .
4. Realizeaz reglajul valorilor parametrilor,
cu exigen i responsabilitate, conform
procedurilor de operare.

Cuno(tin%e
- Parametrii de proces i valorile normale ale
acestora
- Corela iile între parametrii tehnologici
- Influen ele parametrilor tehnologici asupra
func ion rii instala iei
- Buclele de reglare cu care este echipat
instala ia de fabricarea cimentului
- Programe specifice de operare
- Indicativele echipamentelor din flux
- Elemente de chimia i tehnologia cimentului
- Instruc iunile de lucru specifice locului de
munc
- Schema fluxului tehnologic pentru fabrica de
ciment
- Aparatura de m sur în flux
- Format fi de exploatare
- Intervalele de valori admise pentru fiecare
parametru
- Criteriile de performan
- Procedurile de operare

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

Sectorul: Materiale de construc ii, industria cimentului, industria sticlei i a ceramicii fine. Calificarea operator camer
comand pentru fabrica de ciment, Q_MIC_13, Pagina 1 din 10

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Competen%a: Intervine în cazul unor deregl
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Sesizeaz apari ia deregl rilor tehnologice,
cu promptitudine i responsabilitate, în
conformitate cu instruc iunile de lucru pentru
a evita avariile.
2. Opereaz asupra unor ma ini i
echipamente pentru înl turarea deregl rii
tehnologice, cu profesionalism în
conformitate cu procedurile de operare.
3. Opre te instala ia la apari ia unor avarii, cu
promptitudine i profesionalism, în
conformitate cu instruc iunile de lucru.
4. Raporteaz despre oprirea instala iei, cu
corectitudine, conform instruc iunilor de
lucru, persoanelor abilitate.
5. Reporne te instala ia dupa remedierea
avariilor, cu profesionalism, dup avertizarea
personalului care lucreaz în instala ie i
dup primirea acceptului de la persoanele
abilitate

ri tehnologice sau a unor avarii

Cuno(tin%e
- Procesul tehnologic pe instala ia de fabricare
a cimentului de care r spunde
- Limitele de valori ale parametrilor
tehnologici pentru avertizare i pentru alarm
- Influen a unor m rimi de operare asupra
parametrilor de proces
- Implica iile opririi unui utilaj asupra
instala iei
- Programe specifice de operare
- Tipurile de deregl ri tehnologice
- Tipurile de avarii tehnologice
- Tipurile de avarii mecanice i electrice
- Procedurile de operare
- Instruc iunile de lucru specifice locului de
munc
- No iuni privind buclele de reglare
- Indicativele echipamentelor din flux
- No iuni elementare mecanice i electrice

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