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Descriere:
Operatorul sta ie betoane este persoana capabil s urm reasc ,i s asigure realizarea activit ii
efective de preparare betoane prin utilizarea corect ,i competent a computerului coordonator al
activit ii, cu care este prev zut centrala de preparare betoane

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt*rii analizei ocupa!ionale pentru
aria ocupa!ional* Conduc*tori de ma$ini $i utilaje terasiere grup* COR 8332.
Ocupa!iile avute în vedere în stabilirea ariei ocupa!ionale sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ma,inist la ma,ini pentru terasamente (ifronist)
Ma,inist la instala iile de preparat ,i turnat beton ,i mixturi asfaltice
Ma,inist la ma,ini cale mecanizare u,oar ,i grea
Operator la utilaje de forjat dirijat
Operator la utilaje de reabilit ri conducte subterane
Operator la utilaje pentru subtravers ri

Informa ii generale de interes privind practicarea ocupa iilor la care s-a f cut referire:
Conduc torii de ma,ini ,i utilaje terasiere conduc, între in ,i supravegheaz instala ii, agregate ,i
utilaje destinate execut rii de terasamente, prepar rii ,i turn rii betonului ,i mixturilor asfaltice:
excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, niveletoare, maiuri mecanice, betoniere,
malaxoare ,i altele
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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*!ii la locul de munc*
Titlul unit*!ii 2: Monitorizarea prepar*rii betonului
Titlul unit*!ii 3: Monitorizarea livr*rii betonului proasp*t c*tre
client
Titlul unit*!ii 4: Între!inerea echipamentelor de lucru
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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. Prevederile legale
referitoare la SSM aplicabile
sunt identificate 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. Prevederile legale
referitoare la SSM aplicabile
sunt identificate conform
instruc iunilor interne referitoare
la securitatea ,i s n tatea în
munc specifice

2. Ac ioneaz pentru
înl turarea situa iilor de risc

1.3. Prevederile legale
referitoare la SSM aplicabile
sunt identificate în conformitate
cu prevederile produc torului
utilajelor referitoare la
securitatea ,i s n tatea în munc
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

3.Ac ioneaz în caz de
urgen

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
3.1. În caz de urgen se
ac ioneaz în conformitate cu
reglement rile în vigoare

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

3.2. În caz de urgen se
ac ioneaz conform
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instruc iunilor interne
3.3. În caz de urgen se
ac ioneaz conform procedurilor
de prim ajutor aplicate în func ie
de tipul accidentului
Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i 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: casc? de protec ie, m nu,i, bocanci, salopet , ,apc 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 periodic, instructaj aten ional
Situa ii de urgen : accidente, cutremure, incendii, explozii, inunda ii etc.
Mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare
verbal .
Persoane abilitate: ,ef de sta ie, responsabil NSSM ,i situa ii de urgen , medici, pompieri etc.
Proceduri de prim ajutor: aplicate în func ie de tipul accidentului
Modalit ti de interven ie: 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 s?n?tate în munc? aplicabile activit? ii ,,operator sta ie
betoane”
- 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
- no iuni privind legisla ia de securitatea ,i s?n?tate în munc? aplicabile activit? ii ,,operator sta ie
betoane”
- planul de evacuare în caz de incendiu
- proceduri de urgen interne
- proceduri de acordare a primului ajutor
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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. Identific? legisla ia de
protec ie a mediului
aplicabil?

1.1. Legisla ia de protec ie a
mediului este identificat 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. Legisla ia de protec ie a
mediului este identificat
respectând legisla ia de protec ie
a mediului în vigoare
1.3. Legisla ia de protec ie a
mediului este identificat
conform instruirilor periodice
1.4. Legisla ia de protec ie a
mediului este identificat
conform procedurilor interne în
vigoare
2. Identific situa iile de
risc de mediu

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
2.3. Situa iile de risc de mediu
sunt identificate conform
instruirilor periodice
3. Ac ioneaz pentru
înl turarea situa iilor de risc
de mediu

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
protec ia mediului înconjur tor
,i operativitate.
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 desf?,ur?rii ac iunilor în
astfel de situa ii, dobândite în
cazul situa iilor de urgen
4. Asigur cur enia la locul 4.1. Cur enia la locul de munc
este asigurat prin depozitarea
de munc
de,eurilor controlat în locuri
special 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:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i 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:
- devers ri de ape uzate
- emisii de substan e solide (praf)
Norme i regulamente: legisla ia na ional? de protec ie a mediului în vigoare ,i autoriza iile de
mediu; regulamente/proceduri interne; politica de mediu
Tipuri de instructaje: instructaj periodic
Persoane abilitate: ,ef de sta ie, responsabil protec ia mediului, pompieri etc.
Circuitul de eurilor: colectare, depozitare, evacuare
Cuno$tin!e:
- no iuni generale privind legisla ia na ional în vigoare ,i legisla ia de protec ia mediului
aplicabil? locului de munc? (autoriza ii de mediu)
- no iuni privind riscurile polu rii ,i m?rimea impactului ce ar putea fi produs
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- specificul locului de munc
- cerin e legale de protec ia mediului privind echipamentele cu care lucreaz?
- no iuni generale privind procedurile opera ionale ,i tehnice
- prevederile planurilor pentru situa ii de urgen ? aplicabile locului de munc?
- 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

2. Aplic procedurile
tehnice de asigurare a
calit ii

1.2. Cerin ele de calitate
specifice sunt identificate
conform standardelor de calitate
2.1. Procedurile tehnice de
asigurare a calit ii sunt aplicate
conform procedurilor SMC
2.2. Procedurile tehnice de
asigurare a calit ii sunt aplicate
conform normelor interne de
calitate

3. Sesizeaz
neconformit ile

4. Remediaz
neconformit ile

3.1. Neconformit ile sunt
sesizate conform procedurilor
SMC
3.2. Neconformit ile sunt
sesizate conform normelor
interne de calitate
4.1. Neconformit ile sunt
remediate conform ac iunilor
corective prev zute în
procedurile SMC

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.

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

Verificarea calita ii produsului
se face cu operativitate,
corectitudine ,i responsabilitate.

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

4.2. Neconformit ile sunt
remediate normelor interne de
calitate
Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru, schema sta iei de beton, procedurile tehnice de execu ie,
standarde de calitate beton, codul de practic , standarde specifice materiilor prime
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Componen a sta iei de beton: padocuri depozitare agregate, silozuri ciment, rezervoare pentru
depozitarea aditivilor, sursa de ap , decantoare, centrala de beton
Centrala de beton: bunc re pentru agregate, dozatoare materii prime, benzi transportoare, malaxor
preparare beton, calculatorul de proces al sta iei
Materii prime: ciment, agregate, aditivi, ap
Tipuri de instructaje: instructaj aten ional, instructaj periodic, instruiri tehnologice
Cerin e de calitate: cunoa,terea ,i respectarea Politicii Companiei în domeniul calit ii ,i a
Sistemului de Management al Calit ii adoptat ,i certificat
Neconformit i: dozare necorespunz toare a materiilor prime, neconcordan a între parametrii
înregistra i ,i caracteristicile reale ale agregatelor (diferen între umiditatea înregistrat de sonda
de nisip ,i umiditatea real )
Procedee utilizate: urm rire pe monitoare, ajust ri ale unor parametrii
Persoane de contact: ,ef sta ie, ,ef laborator
Cuno$tin!e:
- standardele de calitate beton
- instruc iunile de lucru privind exploatarea instala iilor
- consecin ele nerespect rii instruc iunilor de lucru
- procedurile tehnice de execu ie
- cunoa,terea centrului de preparare beton
- specificul locului de munc
- cerin ele de calitate impuse de standardele de produs
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Preg*tirea activit*!ii la locul de munc*
(unitate de competen specific )
Elemente de competen!*

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

1. Verific instala iile din
sta ie

1.1. Instala iile din sta ie sunt
verificate conform
instruc iunilor de lucru

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*
Verificarea instala iilor din sta ie
se face cu aten ie ,i
responsabilitate

1.2. Instala iile din sta ie sunt
verificate conform fi,ei de
control zilnic
2. Verific stocurile de
materii prime

3. Înregistreaz datele
privind caracteristicile
materiilor prime

4. Preia comenzile

5. Înregistreaz comenzile

2.1. Stocurile sunt verificate în
vederea asigur rii necesarului de
materii prime
2.2. Stocurile de materii prime
sunt verificate conform
procedurilor opera ionale
3.1. Caracteristicile materiilor
prime sunt înregistrate conform
procedurilor tehnice de execu ie
3.2. Caracteristicile materiilor
prime sunt înregistrate pentru a
evita modific ri ale principalei
caracteristici de calitate
4.1. Comenzile sunt preluate
conform procedurilor
opera ionale
4.2. Comenzile sunt preluate de
la ,eful de sta ie
5.1. Comenzile sunt înregistrate
conform instruc iunilor specifice
de la locul de munc

Verificarea stocurilor de materii
prime se face cu responsabilitate
,i preocupare

Înregistrarea datelor privind
caracteristicile materiilor prime
se face cu corectitudine ,i
profesionalism

Preluarea comenzilor se face cu
aten ie ,i preocupare

Înregistrarea comenzilor se face
cu operativitate ,i corectitudine

5.2. Comenzile sunt înregistrate
conform procedurilor
opera ionale
Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i în schimburi de lucru
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Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru, fi,e de control zilnic, proceduri opera ionale
Instala ii verificate: instala ia de aer, instala ia de ap , instala ia de aditivi, starea benzilor ,i a
skipului, starea mixerului
Date introduse în calculator pentru fiecare comand : cod client, nume, adres , tip beton, cantitate,
caracteristici beton
Materii prime: ciment, agregate, aditivi, ap
Caracteristici materii prime: umidit i agregate, granulometrie agregate, tip/clas ciment, tip
aditivi
Criterii de performan : produc ie beton, cerin e de calitate
Persoane de contact: ,ef sta ie
Cuno$tin!e:
- utilajele ,i echipamentele aflate în sta ia de beton
- rela iile cu compartimente adiacente
- strategia companiei în legatur cu instala ia de care r spunde
- programe specifice de operare
- influen a caracteristicilor materiilor prime asupra calit ii betonului
- instruc iunile de lucru specifice locului de munc
- procedurile opera ionale
- tipurile de materii prime necesare
- caracteristicile utilajelor de depozitare
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Monitorizarea prepar*rii betonului
(unitate de competen specific )

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*

Elemente de competen!*

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

1. Urm re,te dozarea
materiilor prime

1.1. Dozarea materiilor prime
este urm rit conform
procedurilor tehnice de execu ie

Urm rirea doz rii materiilor
prime se face cu aten ie ,i
profesionalism

1.2. Dozarea materiilor prime
este urm rit cu ajutorul
comenzilor de pe bordul
computerului centralei de beton
2.1. Caracteristicile betonului
proasp t sunt verificate conform
instruc iunilor de lucru

Verificarea caracteristicilor
betonului proasp t se face cu
responsabilitate ,i corectitudine

2. Verific caracteristicile
betonului proasp t

3. Regleaz func ionarea
instala iei de preparare a
betonului

2.2. Caracteristicile betonului
proasp t sunt verificate în
conformitate cu parametrul de
control stabilit
3.1. Func ionarea instala iei de
preparare a betonului este reglat
în vederea elimin rii
neconformit ilor

Reglarea func ion rii instala iei
de preparare a betonului se face
cu preocupare ,i profesionalism

3.2. Func ionarea instala iei de
preparare a betonului este reglat
în conformitate cu procedurile
tehnice de execu ie

4. Raporteaz produc ia
zilnic ,i lunar de beton

3.3. Func ionarea instala iei este
reglat conform instruc iunilor
de lucru
4.1. Produc ia de beton este
raportat conform procedurilor
opera ionale

Raportarea produc iei de beton
se face cu operativitate ,i
exigen

4.2. Produc ia de beton este
raportat în timp util
Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru, proceduri tehnice de execu ie, standarde de calitate beton, codul
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de practic , standarde specifice materiilor prime
Centrala de beton: bunc re pentru agregate, dozatoare materii prime, benzi transportoare, malaxor
preparare beton, calculatorul de proces al sta iei
Materii prime: ciment, agregate, aditivi, ap
Parametrul de control: consisten a betonului
Modul de urm rirea a parametrului de control: citire indica ie manometru, watmetru, ampermetru
Criterii de performan : produc ie beton, cerin e de calitate
Procedee utilizate: urm rire pe monitoare, ajust ri ale unor parametrii
Neconformit i: dozare necorespunz toare a materiilor prime, neconcordan a între parametrii
înregistra i ,i caracteristicile reale ale agregatelor (diferen între umiditatea înregistrat de sonda
de nisip ,i umiditatea real )
Persoane de contact: ,ef laborator, ,ef sta ie, personal contabilitate
Cuno$tin!e:
- operare calculator
- programe specifice de operare
- no iuni privind producerea betonului, clase de beton, tip de ciment, tip de agregate, tip de aditivi
- concordan a între parametrul de control ,i lucrabilitatea betonului
- caracteristicile betonului proasp t
- persoanele abilitate
- neconformit ile care pot apare
- corela ia între clasa de lucrabilitate ,i indica ia aparaturii de lucru
- clasele de lucrabilitate
- terminologia specifice
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Monitorizarea livr*rii betonului proasp*t c*tre client
(unitate de competen specific )
Elemente de competen!*

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

1. Urm re,te corectitudinea
înc rc rii

1.1. Corectitudinea înc rc rii
este urm rit conform
procedurilor opera ionale

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*
Urm rierea corectitudinii
înc rc rii se face cu aten ie ,i
profesionalism

1.2. Înc rc rcarea este urm rit
în vederea asigur rii unei livr ri
corecte
2. Avertizeaz conduc torul
auto la terminarea înc rc rii

Avertizarea conduc torului auto
2.1. Conduc torul auto este
avertizat la terminarea înc rc rii la terminarea înc rc rii se face
în timp util pentru asigurarea
cu onestitate ,i discernamânt
fluen ei opera iilor
2.2. Conduc torul auto este
avertizat la terminarea înc rc rii
conform instruc iunilor de lucru

3. Elibereaz avizul de
înso ire ,i sigiliu

3.1. Avizul de înso ire ,i sigiliul
sunt eliberate pentru fiecare
ma,in alimentat

Eliberarea avizului de înso ire ,i
a sigiliului se face cu
operativitate si corectitudine

3.2. Avizul de înso ire este
eliberat într-un format prestabilit
Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Con inutul avizului de înso ire: tip beton, cantitate, caracteristici beton
Caracteristicile betonului: clas beton, tasare, granul maxim agregat, aditiv, raport apa/ciment
Sigiliu: element de siguran pentru client
Cerin e de calitate: cunoa,terea ,i respectarea Politicii Companiei în domeniul calit ii ,i a
Sistemului de Management al Calit ii adoptat ,i certificat
Persoane de contact: conduc tori auto
Cuno$tin!e:
- procedurile opera ionale
- abaterile permise pentru o înc rcare corect
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- instruc iunile de lucru
- sistemul de avertizare
- con inutul avizului de înso ire
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Între!inerea echipamentelor de lucru
(unitate de competen specific )
Elemente de competen!*

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

1. Verific starea
echipamentelor de lucru din
sta ie

1.1. Starea echipamentelor de
lucru din sta ie este verificat pe
baz programului de mentenan

Nivelul de
responsabilitatea $i
autonomie: 2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit*!ii descris* de
elementul de competen!*
Verificarea st rii echipamentelor
de lucru se face cu corectitudine
,i profesionalism

1.2. Starea echipamentelor de
lucru din sta ie este verificat
conform fi,ei de control zilnic
2. Aplic procedurile de
între inere

2.1. Procedurile de între inere
sunt aplicate în condi ii de
siguran conform NSSM

Aplicarea procedurilor de
între inere se face cu acurate e ,i
responsabilitate

2.2. Procedurile de între inere
sunt aplicate în func ie de utilaj
3. Informeaz despre
apari ia unor defec iuni

3.1. Apari ia unor defec iuni este
comunicat în timp util
3.2. Apari ia unor defec iuni este
comunicat conform
reglement rilor interne de la
locul de munc

Informarea despre apari ia unor
defec iuni se face cu
operativitate ,i corectitudine

Contexte:
Loca ia specific : sta ii de betoane; în spa iu închis, lipsit de noxe respectiv camera de comand
Modul de desfa urare a activit ii: în func ie de cerererea de beton ,i în schimburi de lucru
Gama de variabile:
Documente: instruc iuni de lucru, proceduri opera ionale, program de mentenan , fis de control
zilnic
Utilaje i echipamente din sta ia de beton: bunc re, balan e ,i sisteme de m sur , instala ii aditivi,
benzi, role, vibratoare, ,ib re, pistoane, compresoare, silozuri, ,necuri, filtre siloz, malaxor
Proceduri de între inere: cur ire filtre siloz, cur ire ,i sp lare malaxor, golire bunc re (in
perioada de iarn )
Echipament individual de protec ie: casc? de protec ie, m nu,i, bocanci, salopet , ,apc etc.
Persoane de contact: ,ef mecanizare, sef sta ie
Cuno$tin!e:
- no iuni generale privind toate utilajele aflate în componen a sta iei de beton
- programul de mentenan
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- instruc iunile de lucru
- procedurile specifice locului de munc
- parametrii tehnici de protec ie a utilajelor
- specificul locului de munc
- defec iunile ce pot apare ,i cauzele lor
- persoanele abilitate
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Titlul Calific rii: OPERATOR STA IE BETOANE

Descriere: Operatorul sta ie betoane este persoana capabil* s* urm*reasc* i s* asigure
realizarea activit* ii efective de preparare betoane prin utilizarea corect* i competent* a
computerului coordonator al activit* ii, cu care este prev*zut* centrala de preparare betoane
Motiva ie:
In ultimii ani sta iile de preparare a betoanelor au facut un salt important în ceea ce priveste
automatizarea. In prezent procesul de realizare al betonului este practic aproape complet
automatizat fiind condus de la o camera centrala de comanda.
In aceasta situatie calificarea de operator sta ie betoane este importanta în sta iile de beton.

Condi ii de acces:
Persoana care doreste sa devina operator sta ie betoane trebuie sa aib* studii medii tehnice

Rute de progres:
Absolvirea unui curs de specializare permite trecerea la un nivel superior de responsabilitate

Cerin e legislative specifice:
-
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Titlul calific rii: Operator sta&ie betoane
Codul calific rii: ............
Nivelul calific rii: 2

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii: 2
Denumirea competen&ei
Codul
unit &ii
1
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea i
s*n*tatea în munc* i în domeniul situa iilor de urgen *
2
Aplicarea normelor de protec ia mediului
3
Aplicarea procedurilor de calitate
4
Preg*tirea activit* ii la locul de munc*
5
Monitorizarea prepar*rii betonului
6
Monitorizarea livr*rii betonului proasp*t c*tre client
7
Între inerea echipamentelor de lucru

Nivel

Credite

2
2
2
2
3
2
2
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Titlul competen&ei: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea )i s n tatea în
munc )i în domeniul situa&iilor de urgen&
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................
Deprinderi
1. Identific* prevederile legale referitoare la
SSM, cu responsabilitate i operativitate,
respectând instruc iunile interne referitoare la
securitatea i s*n*tatea în munc* i legisla ia
na ional* în vigoare

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
s<n<tate în munc< aplicabile activit< ii
,,operator sta ie betoane”
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
s<n<tate în munc< aplicabile activit< ii
instruc iunilor interne i reglement rilor în ,,operator sta ie betoane”
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
- Echipamente de prim ajutor
- Echipament individual de protec ie
- 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
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• Simulare/demonstra ie structurat*
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
i/sau produselor realizate de candida i
• portofoliu
Titlul competen&ei: Aplicarea normelor de protec&ia mediului
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................
Deprinderi
Identific* legisla ia de protec ie a mediului cu
aten ie i operativitate, respectând
procedurile specifice i reglement*rile în
vigoare pentru a evita impactul nociv asupra
mediului înconjur*tor spa iului de lucru.
2. Identific* situa iile de risc de mediu cu
preocupare i operativitate, în conformitate
cu instruirile periodice, respectând legisla ia
de protec ia mediului i specificul locului de
munc*.
3. Ac ioneaz* pentru înl*turarea situa iilor de
risc de mediu cu responsabilitate i
operativitate, în timp util func ie de
particularit* ile acestora, respectându-se
ordinea desf* ur*rii ac iunilor în astfel de
situa ii.

Cuno)tin&e
- No iuni generale privind legisla ia na ional*
în vigoare i legisla ia de protec ia mediului
aplicabil< locului de munc<
- Autoriza ii de mediu
- No iuni privind riscurile polu*rii i m<rimea
impactului ce ar putea fi produs
- Specificul locului de munc*
- Cerin e legale de protec ia mediului privind
echipamentele cu care lucreaz<
- No iuni generale privind procedurile
opera ionale tehnice
- Prevederile planurilor pentru situa ii de
urgen < aplicabile locului de munc<
- Ordinea desf* ur*rii ac iunilor în situa ii de
urgen *
- 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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Titlul competen&ei: Aplicarea procedurilor de calitate
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................

Deprinderi
1. Identific* cerin ele de calitate, cu aten ie i
responsabilitate, conform instructajelor periodice
i standardelor de calitate
2. Aplic* procedurile tehnice de asigurare a
calit* ii, cu operativitate i perseveren *,
respectând normele interne de calitate i
procedurile SMC
3. Sesizeaz* neconformit* ile, cu operativitate i
corectitudine, respectând normele interne de
calitate i procedurile SMC
4. Remediaz* neconformit* ile, cu aten ie i
corectitudine, conform ac iunilor corective
prev*zute în procedurile SMC i normelor interne
de calitate

Cuno)tin&e
- Standardele de calitate beton
- Instruc iunile de lucru privind
exploatarea instala iilor
- Consecin ele nerespect*rii
instruc iunilor de lucru
- Specificul locului de munc*
- Procedurile tehnice de execu ie
- Standardele de calitate beton, codul de
practic*
- Componen a centrului de preparare
beton
- Procedurile SMC
- Normele interne de calitate

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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Titlul competen&ei: Preg tirea activit &ii la locul de munc
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................
Deprinderi
1. Verific* instala iile din sta ie, cu aten ie i
responsabilitate, conform instruc iunilor de lucru
i fi ei de control zilnic.

Cuno)tin&e
- Utilajele i echipamentele aflate în
sta ia de beton

2. Verific* stocurile, cu responsabilitate, în
vederea asigur*rii necesarului de materii prime,
respectând procedurile opera ionale.

- Strategia companiei în legatur* cu
instala ia de care r*spunde

3. Înregistreaz* datele privind caracteristicile
materiilor prime, cu corectitudine i
profesionalism, conform procedurilor tehnice de
execu ie

- Influen a caracteristicilor materiilor
prime asupra calit* ii betonului proasp*t

4. Preia comenzile de la eful de sta ie, cu aten ie
i preocupare, conform procedurilor opera ionale
i instruc iunilor de lucru.

- Fi ele de control zilnic

5. Înregistreaz* comenzile, cu operativitate i
corectitudine, conform procedurilor opera ionale
i instruc iunilor specifice locului de munc*.

- Rela iile cu compartimente adiacente

- Programe specifice de operare

- Instruc iunile de lucru specifice locului
de munc*
- Procedurile opera ionale
- Datele care trebuie introduse în
calculator pentru fiecare comand*
- Tipurile de materii prime necesare
- Caracteristicile utilajelor de depozitare
- Caracteristicile materiilor prime
- Criteriile de performan *

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast* competen *:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele
• test scris
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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Titlul competen&ei: Monitorizarea prepar rii betonului
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 3
Credite: ........................
Deprinderi
1. Urm*re te dozarea materiilor prime, cu
aten ie i profesionalism, cu ajutorul comenzilor
de pe bordul computerului centralei de beton,
conform procedurilor tehnice de execu ie
2. Verific* caracteristicile betonului proasp*t, cu
responsabilitate i corectitudine, urm*rind
parametrul de control stabilit conform
instruc iunilor de lucru
3. Regleaz* func ionarea instala iei de preparare
a betonului, cu preocupare i profesionalism,
conform procedurilor tehnice de execu ie i
respectând instruc iunile de lucru
4. Raporteaz* produc ia zilnic* i lunar* de
beton, cu operativitate i exigen *, conform
procedurilor opera ionale

Cuno)tin&e
- Procedurile tehnice de execu ie specifice
opera iei de preparare beton
- Instruc iunile de lucru specifice locului
de munc*
- Standardele de calitate beton
- Utilajele i echipamentele aflate în
componen a centralei de beton
- Operare calculator
- Programe specifice de operare
- No iuni privind producerea betonului,
clase de beton, tip de ciment, tip de
agregate, tip de aditivi
- Concordan a între parametrul de control
i lucrabilitatea betonului
- Caracteristicile betonului proasp*t
- Neconformit* ile care pot apare
- Corela ia între clasa de lucrabilitate i
indica ia aparaturii de lucru
- Clasele de lucrabilitate
- Terminologia specific*
- Criteriile de performan *

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast* competen * sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele • test scris
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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Titlul competen&ei: Monitorizarea livr rii betonului proasp t
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................
Deprinderi
Cuno)tin&e
1. Urm*re te corectitudinea înc*rc*rii, cu aten ie
- Procedurile opera ionale specifice
i profesionalism, în vederea asigur*rii unei livr*ri opera iei de livrare a betonului proasp*t
corecte conform procedurilor opera ionale
- Abaterile permise pentru o înc*rcare
corect*
2. Avertizeaz* în timp util conduc*torul auto la
- Instruc iunile de lucru specifice locului
terminarea înc*rc*rii, cu onestitate i
de munc*
discern*mânt, pentru asigurarea fluen ei
opera iilor conform instruc iunilor de lucru
- Sistemul de avertizare
3. Elibereaz* avizul de înso ire i sigiliu, cu
operativitate i corectitudine, pentru fiecare
ma in* alimentat*

- Con inutul avizului de înso ire

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast* competen * sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele
• test scris
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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Titlul competen&ei: Între&inerea echipamentelor de lucru
Codul unit &ii: .................
Nivelul unit &ii: 2
Credite: ........................
Deprinderi
1. Verific* starea echipamentelor de lucru din
sta ie, cu corectitudine i profesionalism, pe
baza programului de mentenan * i în
conformitate cu fi a de control zilnic.
2. Aplic* procedurile de între inere, cu
responsabilitate, în func ie de utilaj respectând
condi iile de siguran *.
3. Informeaz* în timp util despre apari ia unor
defec iuni, cu corectitudine, conform
reglement*rilor interne de la locul de munc*.

Cuno)tin&e
- No iuni generale privind toate utilajele i
echipamntele aflate în componen a sta iei
de beton
- Instruc iunile de lucru specifice locului
de munc*
- Procedurile specifice opera iei de
între inere
- Programul de mentenan *
- Fi a de control zilnic
- Parametrii tehnici de protec ie a utilajelor
- Specificul locului de munc*
- Defec iunile ce pot apare i cauzele lor
- Echipamentul individual de protec ie

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast* competen * sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor îndeplinind cerin ele • test scris
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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