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Descriere:  

Operatorul cameră de comandă este persoana capabilă să urmărească şi să asigure realizarea unor 
parametrii tehnologici în cadrul unei linii de fabricaţie astfel încât să fie îndeplinite criteriile de 
performanţă stabilite de companie privitoare la producţie, consumuri şi calitate. 
Pentru a exercita această ocupaţie persoana are  ca responsabilităţi principale urmărirea procesului 
tehnologic în baza instrucţiunilor de lucru, operarea maşinilor şi echipamentelor pe care le 
deserveşte pentru a ajusta parametrii tehnologici, verificarea conformităţii rezultatelor, 
înregistrarea şi păstrarea rezultatelor de producţie. 

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 
ocupaţională Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi altor produse minerale 
grupă COR 8212. 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

1. Cuptorar lianţi
2. Fasonator produse azbociment 
3. Finisor produse azbociment 
4. Morar lianţi
5. Preparator pastă azbociment 
6. Tratamentist produse azbociment 
7. Operator la impregnarea produselor hido-izolatoare 
8. Maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat 
9. Operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală
10. Confecţioner garnituri din azbest 
 

Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiilor la care s-a făcut referire: 
Operatorii la maşinile şi instalaţiile pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale conduc 
şi supraveghează instalaţii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din 
azbociment şi a altor produse minerale, în cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee 
de măcinare, amestecare, calcinare în cuptoare, instalaţii de granulare, instalaţii de cicloane. 
 
Ocupaţiile 2, 3, 5, 6 şi 10 privitoare la fabricarea unor produse din azbest şi azbociment au fost 
depăşite datorită faptului că azbestul fiind un produs cancerigen, tehnologia care foloseşte acest 
produs a fost eliminată sau înlocuită.
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Lista unităţilor de competenţă 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă,
tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale 

 

Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de 

urgenţă 

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului 

Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate 

 

Unităţi de competenţă specifice 

 

Titlul unităţii 1: Pregătirea  activităţilor  de operare 

Titlul unităţii 2: Monitorizarea  parametrilor tehnologici   

Titlul unităţii 3: Intervenţia  în  cazul   unor  dereglări  tehnologice   

sau  a  unor  avarii 
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

(unitate de competenţă generala) 

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 2 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1.Identifică prevederile 
legale referitoare la SSM 
aplicabile  

1.1. Identificarea se face în 
conformitate cu legislaţia 
naţională în vigoare 

1.2. Identificarea se face 
conform instrucţiunilor interne 
referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă specifice 

1.3. Identificarea se face 
conform cu prevederile 
producătorului utilajelor 
referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă

Identificarea prevederilor legale 
referitoare la SSM se face cu 
responsabilitate şi operativitate 

2. Acţionează pentru 
înlăturarea situaţiilor de risc 

2.1. Înlăturarea situaţiilor de risc 
se desfăşoara în conformitate cu 
reglementarile în vigoare  

2.2 Înlăturarea situaţiilor de risc 
se desfăşora conform 
instucţiunilor interne referitoare 
la securitatea şi sănătatea în 
muncă specifice 

2.3. Înlăturarea situaţiilor de risc 
se face prin utilizarea 
echipamentelor de muncă şi a
celor individuale de protecţie 
conform prevederilor legale 
aplicabile 

Înlăturarea situaţiilor de risc se 
face cu atenţie,  responsabilitate 
şi perseverenţă 

3.Acţionează în caz de 
urgenţă 

3.1. Acţiunea în caz de urgenţă 
se face în conformitate cu 
reglementările în vigoare 

3.2. Acţiunea în caz de urgenţă 
se face conform instrucţiunilor 

Acţiunea în caz  de urgenţă se 
face cu promtitudine, implicare 
şi profesionalism 
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interne 

3.3. Acţiunea în caz de urgenţă 
se face conform procedurilor de 
prim ajutor aplicate în funcţie de 
tipul accidentului  

Contexte:  

Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; în spaţiu închis lipsit de noxe respectiv camera de comandă.
Modul de desfaşurare a  activităţilor: în schimburi de lucru 

Gama de variabile: 

Documentaţie: Reglementări SSM, instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi sănătate în 
muncă specifice locului de muncă, proceduri interne specifice locului de muncă

Riscuri: electrocutare, lovire pe căi de circulaţie, cădere obiecte şi materiale de la înălţime, 
alunecare, tăiere, arsuri etc. 

Echipament individual de protecţie: cascǎ de protecţie, ochelari de protecţie, mănuşi, bocanci, 
veste, hainǎ vǎtuitǎ, salopetǎ. vestǎ etc 

Echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzator. Factori de risc: referitori 
la mediul de muncă, procesul tehnologic, executant. 

Tipuri de instructaje: instructaj atenţional, instructaj periodic  

Particularităţi loc de muncă: în interior clădiri, condiţii luminozitate, temperaturi etc. 

Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc. 

Mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, etichete, semnale luminoase, acustice, 
comunicare verbală.

Persoane abilitate: inginer şef de schimb, responsabil SSM şi situaţii de urgenţă, medici, pompieri 
etc. 

Proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului 

Modalităti de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţǎ şi evacuare: îndepărtare accidentaţi din 
zona periculoasă, degajare loc pentru eliberarea accidentaţilor, anunţare operativă a persoanelor 
abilitate 

Cunoştinţe: 

- instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă specifice locului de muncă

- noţiuni privind legislaţia de securitatea şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii ,,operator flux” 

- prevederile producătorului echipamentelor de munca referitoare la securitatea şi sănătatea în 
muncă

- specificul locului de muncă

- prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă 
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- noţiuni privind legislaţia  de securitatea şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii ,,operator flux” 

- planul de evacuare în caz de incendiu 

- proceduri de urgenţă interne 

- proceduri de acordare a primului ajutor 
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Aplicarea normelor de protecţia mediului 

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 2 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 
1. Identificǎ legislaţia de 
protecţie a mediului 
aplicabilǎ

1.1. Identificarea legislaţiei de 
protecţie a mediului se face în 
asociere cu activităţile 
desfăşurate 

1.2. Identificarea legislaţiei de 
protecţie a mediului se face cu 
respectarea legislaţiei de 
protecţie a mediului în vigoare 

1.3. Identificarea legislaţiei de 
protecţie a mediului se face 
conform instruirilor periodice 

1.4. Identificarea legislaţiei de 
protecţie a mediului se face 
conform procedurilor interne in 
vigoare 

Identificarea legislaţiei de 
protecţie a mediului se face cu 
atenţie, perseverenţă şi
operativitate. 

2. Identifică situaţiile de 
risc de mediu 

2.1. Situaţiile de risc de mediu 
sunt identificate permanent în 
funcţie de specificul locului de 
muncă

2.2. Situaţiile de risc de mediu 
sunt identificate conform 
legislaţiei de protecţie a 
mediului in vigoare 

2.3. Situaţiile de risc de mediu 
sunt identificate conform 
instruirilor periodice 

Identificarea situaţiilor de risc de 
mediu se face cu implicare, 
operativitate şi preocupare. 

3. Acţionează pentru 
înlăturarea situaţiilor de risc 
de mediu 

3.1. Situaţiile de risc de mediu 
sunt înlăturate în timp util pentru 
protecţia mediului înconjurător 

3.2. Situaţiile de risc de mediu 
sunt înlăturate prin metode 
cuprinse în procedurile specifice 
locului de muncă

3.3. Situaţiile de risc de mediu 
sunt înlăturate cu atenţie în 

Înlăturarea situaţiilor de risc de 
mediu se face cu responsabilitate 
şi operativitate. 
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funcţie de particularităţile 
acestora 

3.4. Situaţiile de risc de mediu 
sunt înlăturate avându-se în 
vedere repectarea unor noţiuni 
generale specifice privind 
ordinea desfǎşurǎrii acţiunilor în 
astfel de situaţii, dobândite în 
cazul situaţiilor de urgenţă 

4. Asigură curăţenia la locul 
de muncă

4.1. Deşeurile sunt depozitate 
controlat în locuri special 
amenajate 

4.2. Curăţenia este efectuată
asigurându-se cadrul necesar 
desfăşurării activităţilor în 
condiţii de igienă şi siguranţă 

4.3. Curăţenia la locul de muncă
este asigurată cu respectarea 
graficului de curăţenie 

Asigurarea curăţeniei la locul de 
muncă se face cu atenţie şi
responsabilitate.  

Contexte:  

Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; activitatile se desfasoara in spatiu inchis-respectiv camera de comanda 
Modul de desfaşurare a activităţii: în schimburi de lucru 

Gama de variabile: 

Factori de mediu: aer, apa, sol, specii, habitate naturale. 

Riscuri: poluare aer, apă, sol, degradare biodiversitate etc. 

Factori de risc cu acţiune asupra mediului: 

- gaze: NOx, SO2, CO 

- praf: calcar, argilă, marnă etc. 

- mecanici: vibraţii excesive echipamente, deplasări mijloace de producţie sub efectul gravitaţiei 
(alunecare, rostogolire, răsturnare etc. ); 

Norme şi regulamente: legislaţia naţionalǎ de protecţie a mediului în vigoare şi autorizaţiile de 
mediu; regulamente/proceduri interne; politica de mediu 

Tipuri de instructaje: instructaj atenţional, instructaj periodic  

Persoane abilitate: inginer şef de schimb, responsabili de mediu, pompieri etc. 

Circuitul deşeurilor: colectare, depozitare, evacuare 

Combustibili alternativi care înlocuiesc combustibilii fosili naturali: sluge-oil, hot-mix, anvelope 
uzate, uleiuri uzate etc. 
 



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ” 

Sector: Materiale de constructii, Industria Cimentului sticla si ceramica . Standard Ocupaţional                                

Operator camera comanda pentru fabrica de ciment, SO_MIC_13, Pagina 1 din 19 

 

Cunoştinţe: 

- noţiuni generale privind legislaţia naţională în vigoare şi legislaţia de protecţia mediului 
aplicabilǎ locului de muncǎ , autorizaţii de mediu 

- noţiuni privind riscurile poluării şi mǎrimea impactului ce ar putea fi produs 

- specificul locului de muncă

- cerinţe legale de protecţia mediului privind echipamentele cu care lucreazǎ

- noţiuni generale privind procedurile operaţionale tehnice 

- prevederile planurilor pentru situaţii de urgenţǎ aplicabile locului de muncǎ

- procedurile specifice de manipulare şi depozitare a deşeurilor 
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Aplicarea procedurilor de calitate 

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 2 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 
1. Identifică cerinţele de 
calitate specifice 

1.1.  Cerinţele de calitate 
specifice sunt identificate pe 
baza instruirilor periodice 
privind cerinţele de calitate ale 
produsului final 

1.2. Cerinţele de calitate 
specifice sunt identificate 
conform instrucţiunilor 
operaţionale 

Identificarea cerinţelor de 
calitate specifice se face cu 
atenţie, implicare şi
responsabilitate. 

2. Aplică procedurile 
tehnice de asigurare a 
calităţii 

2.1. Procedurile tehnice de 
asigurare a calităţii sunt aplicate 
conform standardelor de produs 

2.2. Procedurile tehnice de 
asigurare a calităţii sunt aplicate 
conform instrucţiunilor 
operaţionale 

Aplicarea procedurilor tehnice 
de asigurare a calităţii se face cu 
operativitate, responsabilitate şi
perseverenţă.

3. Verifică calitatea 
produsului 

3.1.Verificarea calitaţii se face 
prin compararea calitaţii 
produsului cu cerinţele de 
calitate impuse de standardele de 
produs. 

 3.2. Verificarea calitaţii 
produsului se face aplicând 
metoda adecvată de verificare 

Verificarea calitaţii produsului 
se face cu operativitate, 
corectitudine şi responsabilitate. 

4. Remediază deficienţele 
constatate 

4.1. Deficienţele sunt remediate 
conform acţiunilor corective 
prevăzute în procedurile de 
operare 

4.2. Deficienţele sunt remediate 
în confomitate cu cerinţele de 
calitate impuse de standardul de 
produs 

Remedierea deficienţelor se face 
cu atenţie, corectitudine şi
profesionalism 
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Contexte:  
Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; in spatiu inchis lipsit de noxe-respectiv camera de comanda  
Modul de desfaşurare a activităţii: în schimburi de lucru 
Gama de variabile: 
Tipuri de material: calcar, marnǎ, fǎinǎ, clincher, gips, zgurǎ granulatǎ de furnal, ciment 

Documente: instrucţiuni de exploatare, proceduri de operare, schema flux tehnologic, standarde de 
calitate 

Instalaţii în care este realizat produsul: instalaţii de dozare materii prime, moarǎ mǎcinare materii 
prime, separator, depozitare semifabricate, schimbător de căldură, cuptor de clincher, instalaţie  de 
ardere, răcitor grătar, moară de măcinare combustibil solid, instalaţii desprăfuire, transportoare, 
ventilatoare 

Caracteristici de calitate: umidităţi, fineţe de măcinare, compoziţie chimică, oxid de calciu liber  

Procedee utilizate: urmărire pe monitoare, ajustări ale unor parametrii, prescrierea unor noi valori 
în cadrul unor bucle de reglare 

Tipuri de instructaje: instructaj atenţional, instructaj periodic  

Persoane de contact: şef de schimb, şef de schimb laborator, laborant 

Defecte posibile: rezidii depăşite, clincherizare incompletă, temperatură clincher ieşire răcitor 
depăşită, umiditate făină la ieşire moară depăşita, LSF în afara limitelor, dozarea regulatorului de 
priză insuficientă, dozarea adaosurilor în afara limitelor stabilite. 
Cunoştinţe: 

- noţiuni de bază privind chimia cimentului 

- specificul locului de muncă

- cerinţe de calitate specifice: norme, proceduri etc. 

- cerinţele de calitate impuse de standardele de produs 

- documentele SMC 

- implicaţiile caracteristicilor de calitate ale produsului rezultat din instalaţie asupra produsului 
final 
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Pregătirea  activităţilor  de operare 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Identifică cerinţele de 
operare 

1.1. Cerinţele de operare sunt 
identificate pe baza raportului de 
schimb   

1.2. Cerinţele de operare sunt 
identificate în timp util conform 
instrucţiunilor de lucru     

1.3. Cerinţele de operare sunt 
identificate pe baza sarcinilor 
trasate de persoane abilitate 

Identificarea cerinţelor de 
operare se face cu atenţie, 
operativitate şi responsabilitate 

2. Verifică starea de 
funcţionare a 
echipamentelor 

2.1. Funcţionarea 
echipamentelor este verificată în 
timp util conform instrucţiunilor 
operaţionale de exploatare a 
instalaţiilor 

2.2. Funcţionarea 
echipamentelor este verificată
conform procedurilor 
operaţionale 

Verificarea funcţionării 
echipamentelor se realizează cu 
preocupare şi atenţie  

3. Verifică parametrii de 
funcţionare  ai instalaţiei 

3.1. Parametrii de funcţionare ai 
instalaţiei sunt verificaţi
conform cu prevederile 
instrucţiunilor de lucru 

3.2. Parametrii de funcţionare ai 
instalaţiei sunt verificaţi complet 
conform procedurilor 
operaţionale ale liniei de 
fabricaţie 

Verificarea parametrilor de 
funcţionare ai instalaţiei se 
realizează cu responsabilitate, 
preocupare şi profesionalism. 

Contexte:  
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Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; în spaţiu închis lipsit de noxe respectiv camera de comandă.
Modul de desfaşurare a activităţii: în schimburi de lucru 

Gama de variabile: 

Componenţa liniei de operare: instalaţia de mǎcinare materie primǎ, instalaţia de clincherizare, 
instalaţie de mǎcinare combustibili solizi, instalaţie de uscare adaosuri, instalatie de mǎcinare 
clincher. 

Instalaţia de mǎcinare materie primǎ: benzi tarnsportoare, instalaţii de dozare , ventilatoare, turn 
uscare, turn umezire, seoparatoare, , rigole, compresoare, elevatoare, moarǎ fǎinǎ, silozuri 
depozitare  

Instalaţia de clincherizare: instalaţie de dozare, schimbǎtor de cǎldurǎ, filtre de desprǎfuire, 
ventilatoare, cuptor rotativ, instalaţie de ardere, rǎcitor grǎtar, compresoare, silozuri de depozitare 

Instalaţia de mǎcinare combustibili solizi: ventilatoare, separator, moarǎ de cǎrbune, transportoare, 
filtru de desprǎfuire 

Instalaţia de uscare adaosuri: benzi transportoare, ventilatoare, filtre de desprǎfuire, uscǎtor rotativ, 
instalaţie de ardere, silozuri de depozitare 

Instalatie de mǎcinare clincher: benzi transportoare, separatoare, ventilatoare, moarǎ de ciment, 
rigole, silozuri depozitare 

Tipuri de materiale: calcar, marnǎ, fǎinǎ, clincher, gips, zgurǎ granulatǎ de furnal, ciment 

Tipuri de combustibil: solid, gazos, combustibil alternativ 

Documente: instrucţiuni de lucru interne, lista mijloacelor de lucru a personalului operator, lista 
mijloacelor de protecţie pentru personalul operator, format fişe de exploatare, format raport de 
schimb, registrul de rapoarte 

Informatii înregistrate în raportul de schimb anterior: utilaje în funcţiune, număr de opriri şi cauze, 
dereglări apărute, avarii, mod de remediere, starea instalaţiei la predare, starea utilajelor în rezervă

Criterii de performanţă: producţie, consum, cerinţe de calitate, emisii de noxe 

Echipamente de lucru din camera de comandă: calculatoare,  echipamente perifice, staţie de 
emisie-recepţie, panou sinoptic 

Parametrii de funcţionare: temperaturi, presiuni, debite de material, debite de gaze, analiza 
gazelor, indicatori de nivel, puteri absorbite, intensităţi de curent, grade de încărcare, deschideri de 
clapete  

Persoane de contact: şeful de schimb, operator cameră comandă din schimbul anterior, operator 
flux 

Cunoştinţe: 

- noţiuni privind utilajele şi echipamentele aflate pe linia de fabricaţie 

- relaţiile cu compartimente adiacente 

- strategia companiei în legatură cu instalaţia de care răspunde 

- instrucţiuni de lucru 
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Monitorizarea parametrilor tehnologici  

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 
1. Urmăreşte valorile 
parametrilor 

1.1.Valorile parametrilor  sunt 
urmărite permanent pentru a 
sesiza orice modificare  

1.2. Valorile parametrilor  sunt 
urmărite conform manualului de 
operare 

Urmărirea se face cu atenţie, 
preocupare şi responsabilitate 

2. Inregistreză valorile 
parametrilor 

2.1. Valorile parametrilor sunt 
înregistrate orar în fişa de 
exploatare  

2.2 Valorile parametrilor sunt 
înregistrate complet, într-un 
format stabilit  

Înregistrarea valorilor 
parametrilor se face cu onestitate 
şi responsabilitate 

3. Analizează parametrii 
tehnologici 

3.1. Parametrii tehnologici se 
analizează permanent pentru a se 
lua decizia optimă de reglare  

3.2. Parametrii tehnologici se 
analizează în scopul atingerii 
criteriilor de performanţă 

Analiza parametrilor tehnologici 
se face cu discernământ şi
profesionalism 

4. Realizează reglajul 
valorilor parametrilor 

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

4.2. Reglajul valorilor 
parametrilor se face cu 
operativitate pentru a împiedica 
apariţia dereglărilor tehnologice 

Reglajul valorilor parametrilor 
se realizează cu exigenţă şi
responsabilitate 
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4.3. Reglajul se realizează
permanent având în vedere 
dinamica schimbărilor în 
instalaţie 

Contexte:  
Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; în spaţiu închis lipsit de noxe respectiv camera de comandă.
Modul de desfaşurare a activităţii: în schimburi de lucru 
Gama de variabile: 

Documente: instrucţiuni de exploatare, proceduri de operare, schema flux tehnologic, fişe de 
exploatare 

Instalaţii monitorizate: dozatoare, moară măcinare materii prime, separator, schimbător de căldură,
cuptor de clincher, instalaţie  de ardere, răcitor grătar, moară de măcinare combustibil solid, 
instalaţii desprăfuire, transportoare, ventilatoare 

Aparatură de măsură în flux: prize de presiune, depresiometre, termocuple, doze tensometrice, 
analizoare, supraveghetori de mişcare, contori de gaz, pǎcurǎ

Descriere instrucţiuni de lucru: scop, domeniu de aplicare, descriere şi funcţionare echipamente, 
desfăşurarea activităţii, obiectivele principale pe parcursul operării, condiţii pentru funcţionarea 
optimă, operaţii necesare înainte de porniri 

Criterii de perfomanta: productie, consumuri, cerinte de calitate, emisii de noxe 

Parametrii monitorizaţi: temperaturi, presiuni, debite de material, debite de gaze, analiza gazelor, 
indicatori de nivel, puteri absorbite, intensităţi de curent, grade de încărcare, deschideri de clapete, 
turaţii motoare 

Procedee utilizate: urmărire pe monitoare, ajustări ale unor parametrii, prescrierea unor noi valori 
în cadrul unor bucle de reglare 

Bucle de reglare: presiune cap cald cuptor – deschidere jaluzele ventilator desprăfuire răcitor, debit 
griş plus proaspăt egal constant, presiune cameră răcitor – viteze grile răcitor 

Cunoştinţe: 

- parametrii de proces şi valorile normale ale acestora 

- corelaţiile între parametrii 

- influenţele unor parametrii asupra funcţionării instalaţiei 

- buclele de reglare cu care este echipată instalaţia 

- Microsoft Office Excel, programe specifice de operare (E.C.S. etc.) 

- indicativele echipamentelor din flux 

- elemente de chimia şi tehnologia cimentului 
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Intervenţia în cazul unor dereglări tehnologice sau a unor avarii  

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 

responsabilitatea şi
autonomie: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrisă de 

elementul de competenţă 

1. Sesizează apariţia 
dereglărilor tehnologice  

1.1. Dereglările tehnologice sunt 
sesizate conform instrucţiunilor 
de lucru    

1.2. Dereglările tehnologice sunt 
sesizate în timp util pentru a 
evita avariile  

1.3.Dereglările tehnologice se 
sesizează având la bază şi date 
evidenţiate la pregătirea pentru 
operare  

Sesizarea dereglărilor 
tehnologice se face cu 
responsabilitate şi promptitudine

2. Operează asupra unor 
maşini şi echipamente 
pentru înlăturarea dereglării 
tehnologice 

2.1. Operarea se efectuează în 
conformitate cu procedurile din 
manualul de operare  

2.2. Operarea se face în funcţie 
de tipul de dereglare 

2.3. Operarea se face în timp util 
pentru a evita apariţia avariilor 

Operarea asupra maşinilor şi
echipamentelor se face cu 
profesionalism, responsabilitate 
şi încredere în sine 

3. Opreşte instalaţia la 
apariţia unor avarii 

3.1. Instalaţia se opreşte numai 
în cazul în care avaria nu 
permite rezolvarea fără oprire 

3.2. Oprirea instalaţiei se face cu 
promptitudine pentru a 
impiedica agravarea avariei 

3.3. Instalaţiea se opreşte în 
conformitate cu instrucţiunile de 
lucru  

Oprirea instalaţiei se face cu 
promtitudine şi profesionalism 
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4. Raportează despre 
oprirea instalaţiei 

4.1. Oprirea instalaţiei este 
raportată cu operativitate 
persoanelor abilitate în vederea 
întreprinderii măsurilor necesare 

4.2. Raportarea se face complet, 
incluzând toate informaţiile 
despre cauzele opririi 

Raportarea se face cu 
corectitudine şi responsabilitate 

5. Reporneşte instalaţia 
după remedierea unei avarii 

5.1. Instalaţia este repornită după
îndeplinirea unor condiţii 
preliminare 

5.2. Instalaţia este repornită după
avertizarea întregului personal 
care lucrează în instalaţie 

5.3. Instalaţia este repornită după
înştinţarea persoanelor abilitate 
şi primirea acceptului acestora 

Repornirea instalaţiei se face cu 
responsabilitate şi
profesionalism 

Contexte:  

Locul de desfaşurare a activităţilor: fabrici de ciment dotate cu linii de fabricaţie de mari 
dimensiuni; în spaţiu închis lipsit de noxe respectiv camera de comandă.
Modul de desfaşurare a activităţii: în schimburi de lucru 

Gama de variabile: 

Instalaţii în care pot apare dereglări tehnologice şi avarii: instalaţia de dozare, instalaţia de 
mǎcinare materii prime, instalaţia de clincherizare, instalaţia de măcinare materii prime, instalaţia  
de preparare combustibil solid, instalaţia de uscare zgurǎ, instalaţia de mǎcinare clincher 

Dereglări tehnologice: înfundări de pâlnii, tendinţe de aglomerare, răcirea cuptorului, tendinţe de 
înfundare a cicloanelor, ardere incompletă a combustibilului, depuneri, inelări, apariţia de presiuni 
în instalaţie, apariţia de pete pe tola cuptorului 

Avarii  tehnologice: înfundări de cicloane, răcirea accentuată a cuptorului, depuneri care necesită
oprirea, căderea zidăriei refractare din cuptor 

Avarii mecanice şi electrice: căderi de plăci răcitor, rupere de lanţ elevator, rupere de lanţ
transportor, alunecări de benzi transportoare, dezechilibrarea rotoarelor la exhaustoare, arderea 
motoarelor 

Modalităţi de rezolvare a unor dereglări tehnologice: modificări ale debitelor de combustibil, 
modificări ale tirajului în instalaţie, prescrierea unor alte valori în buclele de reglare 

Persoane care trebuiesc informate: şef departament producţie, şef de schimb, operator flux 
fabricaţie, mentenanţa

Cunoştinţe: 

- procesul tehnologic pe instalaţia de care răspunde 

- limitele de valori ale parametrilor tehnologici pentru avertizare şi pentru alarmă
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- influenţa unor mărimi de operare asupra parametrilor de proces 

- implicaţiile opririi unui utilaj asupra instalaţiei 

- Microsoft Office Excel, programe specifice de operare (E.C.S. etc.) 

- noţiuni privind buclele de reglare 

- indicativele echipamentelor din flux 

- noţiuni elementare mecanice şi electrice 
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Titlul Calificării: OPERATOR CAMERĂ COMANDĂ

Descriere: Operatorul cameră de comandă este persoana capabilă să urmărească şi să asigure 
realizarea unor parametrii tehnologici în cadrul unei linii de fabricaţie astfel încât să fie 
îndeplinite criteriile de performanţă stabilite de companie privitoare la producţie, consumuri 
şi calitate 

Motivaţie:  

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. 
 

Condiţii 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 
 

Cerinţe legislative specifice: 
-
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Titlul calificării: Operator cameră comandă
Codul calificării:  

Nivelul calificării: 3 

 

LISTA COMPETENŢELOR 

 

Nivelul calificării: 3 

 

Codul 

unităţii
Denumirea competenţei Nivel Credite 

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

2

Aplicarea normelor de protecţia mediului 2  
Aplicarea procedurilor de calitate 2  
Pregătirea activităţilor de operare 3  
Monitorizarea parametrilor tehnologici 3  
Intervenţia în cazul unor dereglări tehnologice sau a 
unor avarii 

3
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Competenţa: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod: 

Nivel: 2 

Credite:  

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Identifică prevederile legale referitoare la 
SSM, cu responsabilitate şi operativitate, 
respectând instrucţiunile interne referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă şi legislaţia 
naţională în vigoare 
 
2. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de 
risc, cu atenţie şi responsabilitate, în funcţie 
de particularităţile locului de muncă conform 
instrucţiunilor interne referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă specifice 
 
3. Acţionează în caz de urgenţă, cu 
promtitudine, implicare şi profesionalism, în 
funcţie de tipul accidentului, conform 
instrucţiunilor interne şi reglementărilor în 
vigoare  

- Instrucţiunile interne referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă specifice 
locului de muncă

- Noţiuni privind legislaţia de securitatea şi
sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii 
,,operator cameră comandă”

- Prevederile producătorului echipamentelor 
de munca referitoare la securitatea şi sănătatea 
în muncă

- Specificul locului de muncă

- Prevederi referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă 

- Noţiuni privind legislaţia  de securitatea şi
sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii 
,,operator cameră comandă”

- Planul de evacuare în caz de incendiu 

- Proceduri de urgenţă interne 

- Proceduri de acordare a primului ajutor 

- Categorii de riscuri, 

- Factori de risc, situaţii de urgenţă, mijloace 
de semnalizare specifice 

- Categorii de personal abilitat 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Simulare/demonstraţie structurată
• Rapoarte de calitate, asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Aplicarea normelor de protecţia mediului 

Cod: 

Nive: 2 

Credite:  

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Identifică legislaţia de protecţie a mediului 
cu atenţie şi operativitate, respectând 
procedurile specifice şi reglementările în 
vigoare pentru a evita impactul nociv asupra 
mediului înconjurător spaţiului de lucru. 
 
2. Identifică situaţiile de risc de mediu cu 
preocupare şi operativitate, în conformitate 
cu instruirile periodice, respectând legislaţia 
de protecţia mediului şi specificul locului de 
muncă.

3. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de 
risc de mediu cu responsabilitate şi
operativitate, în timp util funcţie de 
particularităţile acestora, respectându-se 
ordinea desfăşurării acţiunilor în astfel de 
situaţii. 

- Noţiuni generale privind legislaţia naţională
în vigoare şi legislaţia de protecţia mediului 
aplicabilǎ locului de muncǎ

- Autorizaţii de mediu 

- Noţiuni privind riscurile poluării şi mǎrimea 
impactului ce ar putea fi produs 

- Specificul locului de muncă

- Cerinţe legale de protecţia mediului privind 
echipamentele cu care lucreazǎ

- Noţiuni generale privind procedurile 
operaţionale tehnice 

- Prevederile planurilor pentru situaţii de 
urgenţǎ aplicabile locului de muncǎ

- Ordinea desfăşurării acţiunilor în situaţii de 
urgenţă 

- Procedurile specifice de manipulare şi
depozitare a deşeurilor 

- Factorii de risc cu acţiune asupra mediului  
şi mărimea impactului ce ar putea fi produs 

- Categorii de persoane abilitate 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate, asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 

\
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Competenţa: Aplicarea  procedurilor  de  calitate  

Cod: 

Nivel:2 

Credite: 

 

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Identifică cerinţele de calitate, cu atenţie şi
responsabilitate, conform instructajelor periodice şi
cerinţelor de calitate ale produsului final 
 
2. Aplică procedurile tehnice de asigurare a calităţii, cu 
operativitate şi perseverenţă, respectând normele 
interne de calitate şi procedurile SMC 
 
3. Verifică calitatea produsului, cu operativitate şi
corectitudine, în conformitate cu cerinţele de calitate 
impuse de standardul de produs, respectând procedurile 
SMC 
 
4. Remediază deficienţele constatate, cu atenţie şi
corectitudine, conform acţiunilor corective prevăzute în 
procedurile de operare  şi respectând cerinţele de 
calitate impuse de standardul de produs  

- Noţiuni de bază privind chimia 
cimentului 

- Specificul locului de muncă

- Cerinţe de calitate specifice: 
norme, proceduri specifice locului 
de muncă

- Cerinţele de calitate impuse de 
standardele de produs 

- Documentele SMC 

- Implicaţiile caracteristicilor de 
calitate ale produsului rezultat din 
instalaţie asupra produsului final 

- Criteriile de performanţă 

- Defecte posibile 

- Procedurile de operare  

 
Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de muncă
• Rapoarte de calitate, asupra procesului şi/sau 

produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ” 

 

Sectorul: Materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine. Calificarea operator cameră
comandă pentru fabrica de ciment, Q_MIC_13, Pagina 1 din 10 

 

Competenţa: Pregătirea activităţilor de operare 

Cod: 

Nivel: 3 

Credite:  

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Identifică cerinţele de operare, cu atenţie şi
operativitate, conform instrucţiunilor de 
lucru, pe baza raportului de schimb anterior 
şi a sarcinilor trasate de persoanele abilitate.  
 
2. Verifică starea de funcţionare a 
echipamentelor, cu preocupare şi atenţie, pe 
baza fişei de exploatare respectând 
instrucţiunile de lucru. 
 
3. Verifică parametrii de funcţionare ai 
instalaţiei, cu responsabilitate şi
profesionalism, în conformitate cu 
instrucţiunile de lucru 

- Utilajele şi echipamentele aflate pe linia de 
fabricaţie a cimentului 

- Echipamentele de lucru din camera de 
comandă pentru fabrica de ciment 

- Tipurile de instalaţii de fabricarea cimentului 

- Tipurile de materiale utilizate la fabricarea 
cimentului 

- Informaţiile înregistrate în raportul de 
schimb 

- Informaţiile din fişa de exploatare 

- Parametrii de funcţionare şi intervalele de 
valori pentru parametrii  

- Criteriile de performanţă 

- Relaţiile cu compartimentele adiacente 

- Strategia companiei în legatură cu instalaţia 
de care răspunde 

- Instrucţiunile de lucru specifice locului de 
muncă

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate, asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Monitorizarea parametrilor tehnologici 

Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Urmăreşte valorile parametrilor 
permanent, cu atenţie şi responsabilitate, în 
conformitate cu instucţiunile de lucru. 
 
2. Înregistrează în fiecare oră valorile 
parametrilor, cu responsabilitate, în fişa de
exploatare. 
 
3. Analizează parametrii tehnologici 
permanent pentru a lua decizia optimă de
reglare, în scopul atingerii criteriilor de 
performanţă.

4. Realizează reglajul valorilor parametrilor, 
cu exigenţă şi responsabilitate, conform 
procedurilor de operare. 

- Parametrii de proces şi valorile normale ale 
acestora 

- Corelaţiile între parametrii tehnologici 

- Influenţele parametrilor tehnologici asupra 
funcţionării instalaţiei 

- Buclele de reglare cu care este echipată
instalaţia de fabricarea cimentului 

- Programe specifice de operare 

- Indicativele echipamentelor din flux 

- Elemente de chimia şi tehnologia cimentului 

- Instrucţiunile de lucru specifice locului de 
muncă

- Schema fluxului tehnologic pentru fabrica de 
ciment 

- Aparatura de măsură în flux 

- Format fişă de exploatare  

- Intervalele de valori admise pentru fiecare 
parametru 

- Criteriile de performanţă 

- Procedurile de operare  

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate, asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Intervine în cazul unor dereglări tehnologice sau a unor avarii 

Cod: 

Nivel: 3 

Credite:  

Deprinderi  Cunoştinţe
1. Sesizează apariţia dereglărilor tehnologice, 
cu promptitudine şi responsabilitate, în 
conformitate cu instrucţiunile de lucru pentru 
a evita avariile. 
 
2. Operează asupra unor maşini şi
echipamente pentru înlăturarea dereglării 
tehnologice, cu profesionalism în 
conformitate cu procedurile de operare. 
 
3. Opreşte instalaţia la apariţia unor avarii, cu 
promptitudine şi profesionalism, în 
conformitate cu instrucţiunile de lucru. 
 
4. Raportează despre oprirea instalaţiei, cu 
corectitudine, conform instrucţiunilor de 
lucru, persoanelor abilitate. 

 
5. Reporneşte instalaţia dupa remedierea 
avariilor, cu profesionalism, după avertizarea 
personalului care lucrează în instalaţie şi
după primirea acceptului de la persoanele 
abilitate 

- Procesul tehnologic pe instalaţia de fabricare 
a cimentului de care răspunde 

- Limitele de valori ale parametrilor 
tehnologici pentru avertizare şi pentru alarmă

- Influenţa unor mărimi de operare asupra 
parametrilor de proces 

- Implicaţiile opririi unui utilaj asupra 
instalaţiei 

- Programe specifice de operare 

- Tipurile de dereglări tehnologice 

- Tipurile de avarii tehnologice 

- Tipurile de avarii mecanice şi electrice 

- Procedurile de operare  

- Instrucţiunile de lucru specifice locului de 
muncă

- Noţiuni privind buclele de reglare 

- Indicativele echipamentelor din flux 

- Noţiuni elementare mecanice şi electrice 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi  Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de muncă
• Rapoarte de calitate, asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de candidaţi

• test scris 
• întrebări orale 

• portofoliu 


