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 Operator la fabricarea berii 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Ocupatia de operator la fabricarea berii sau "BERAR" se referã la ocupatia prin care un tehnolog trebuie sã 
aplice cunostintele stiintifice care îmbinate cu experienta practicã sã ducã la obtinerea unei bãuturi slab 
alcoolice (cu max. 6% vol. alcool) saturatã în CO2, numitã BERE, rezultat al fermentãrii sub actiunea 
drojdiilor selectionate a mustului din malt fiert în prealabil cu adaos de hamei pentru imprimarea gustului si 
aromei specifice. 
Un bun berar trebuie sã stie sã ia hotãrârile necesare atunci când datele pe care le posedã nu sunt suficient 
clarificate în legãturã cu materia primã, apa, utilajul, utilitãtile si respectarea fazelor tehnologice de obtinere 
a produsului. 
 



 Operator la fabricarea berii 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Competenţe fundamentale Comunicarea la locul de muncă 
 Desfăşurarea muncii în echipă 

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi NPSI 
 Asigurarea calităţii lucrărilor 
 Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare 
 Planificarea activităţii proprii 

Competenţe specifice Aprovizionarea cu materii prime şi semifabricate 
 Asigurarea fermentării primare 
 Depozitarea berii filtrate 
 Filtrarea berii apte de consum 
 Manipularea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor  
 auxiliare 
 Obţinerea mustului de bere 
 Urmărirea fermentării secundare 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 
Unitatea descrie modul de realizare a legăturilor de ordin spiritual, absolut necesare în relatiile interpersonale ce se  
stabilesc în orice activitate colectivă, asigurându-se totodată si o bună întelegere a sistemului de raportare ierarhic. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Transmiterea şi primirea  1.1. Metoda de comunicare este utilizată  corespunzător situaţiei date  
 pentru transmiterea şi primirea corecta a informatiilor. 
  
 1.2. Transmiterea şi primirea informatiilor este efectuata permanent cu  
 respectarea raporturilor ierarhice şi functionale. 
  
 1.3. Transmiterea şi primirea informatiilor este efectuata permanent  
 pentru respectarea cu strictete a parametrilor impuşi. 
  
 1.4. Limbajul utilizat este specific locului  de munca pentru primirea şi  
 transmiterea informaţiilor cu corectitudine. 
  
 1.5. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos. 
  
 1.6. Întrebarile utilizate sunt pertinente şi logice pentru obtinerea de  
 informatii  suplimentare şi clarificari. 
2. Participarea la discuţii în grup pentru 2.1. Opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru 
 obţinerea rezultatelor corespunzătoare  clarificarea problemelor apărute. 
  
 2.2. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente clare prin intervenţii  
 prompte şi logice. 
  
 2.3. Participarea la discutii în grup este efectuata prin sprijinirea şi  
 respectarea opiniilor şi drepturilor celorlalti colegi. 
  
 2.4. Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un  
 proces agreat şi acceptat de toti membrii grupului. 
  
 2.5. Divergentele aparute sunt comunicate deschis şefului direct pentru  
 rezolvarea cu promptitudine a acestora în scopul desfaşurarii activitatii  
 fluent. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii 
  - Surse autorizate: atribuţiuni de serviciu, dispoziţii ale şefilor ierarhici sau operativi. 
  - Parametrii impuşi: stări operative, calitatea lucrărilor, timp, consumuri specifice, exploatarea echipamentelor. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Atribuţii de serviciu; 
   - Componenţa echipei; 
   - Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. 
  
  - La evaluare se va urmări: 
   - Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei; 
   - Capacitatea de organizare a activităţii echipei. 



 Desfăşurarea muncii în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Identificarea sarcinilor în cadrul  1.1. Sarcina şi competenta echipei sunt identificate conform informatiilor 
echipei  din surse autorizate. 
  
 1.2. Sarcinile individuale sunt identificate  /  stabilite în conformitate cu  
 sarcina echipei şi dispozitia şefului ierarhic sau al echipei. 
  
 1.3. Propunerile privind îndeplinirea activitatii în parametrii impuşi sunt  
 exprimate cu claritate şi la timp. 
2.Participarea la îndeplinirea sarcinilor 2.1.Sarcina echipei este îndeplinita printr-un  mod de actiune acceptat şi  
 echipei respectat de toţi membrii echipei. 
  
 2.2. Sarcinile individuale sunt îndeplinite la parametrii impuşi de catre toti 
  membrii  echipei. 
  
 2.3. Acordarea de asistenta este solicitata  / acordata argumentat şi  
 prompt. 
  
 2.4. Munca în echipă este efectuată respectându-se raporturile ierarhice  

 Gama de variabile 
  
  - Surse autorizate: atribuţii de serviciu, dispoziţii ale şefilor ierarhici sau operativi; 
  - Parametrii impuşi: stări operative, calitatea lucrărilor, timp, consumuri specifice; 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Atribuţii de serviciu; 
   - Componenţa echipei; 
   - Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale. 
  - La evaluare se va urmări: 
   - Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei; 
   - Capacitatea de organizare a activităţii echipei. 



 Aplicarea NPM şi NPSI 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Aplicarea N.P.M. 1.1. Legislatia şi normele de protectia muncii  sunt însuşite şi aplicate în  
 conformitate cu specificul locului de muncă. 
  
 1.2. Însuşirea clara şi corecta a procedurilor de protectia muncii este  
 asigurată prin  participarea la instructajul periodic. 
  
 1.3. Echipamentul de protectie este identificat    corect şi rapid, întretinut 
  şi pastrat în conformitate cu procedura specifica locului de munca. 
  
 1.4. Masurile de prim ajutor sunt însuşite corect în vederea actionarii cu   
 competenţă, în caz de accident. 
  
 1.5. Activitatea specifica este desfaşurata cu    respectarea permanenta a  
 N.P.M. 
2.Aplicarea normelor de P.S.I. 2.1. Activitatea la locul de munca se desfaşoara în conditii de securitate  
 respectând normele de P.S.I. 
  
 2.2. Procedurile de P.S.I. sunt însuşite prin  participarea la instructajele  
 periodice şi la  aplicatiile practice. 
  
 2.3. Echipamentele şi dotarile de stingere a incendiilor sunt identificate  
 corect şi rapid 
3. Raportarea pericolelor care apar la  3.1. Pericolele potentiale sunt identificate rapid    şi cu discernamânt pe  
locul de muncă întreaga perioada a desfaşurarii activitatii 
  
  
 3.2. Pericolele potenţiale sunt raportate prompt persoanelor abilitate,  
 conform procedurilor specifice fiecărui loc de muncă. 
  
 3.3. Starea tehnica a echipamentelor de protectie şi de stingere a  
 incendiilor este verificată periodic, în conformitate cu normele specifice  
 şi raportata persoanelor abilitate. 
4. Aplicarea procedurilor de urgenţă 4.1. Accidentul apărut este semnalat prin    contactarea cu promptitudine 
  a personalului din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice. 
  
 4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în conformitate cu tipul  
 accidentului  produs. 
  
 4.3. Masurile de urgenta şi de evacuare sunt    aplicate rapid şi cu  
 luciditate, respectând    procedurile specifice locului de muncă. 
  
 4.4. Se utilizează echipamentul de intervenţie     conform normelor de  



 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Echipamentele de protecţia muncii: specifice fiecărui loc de muncă; 
  - Echipamentele de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi, maşini de stins incendii ale  
 formaţiilor proprii de pompieri de pe platforma industrială. 
  - Sisteme de avertizare: luminoase, sonore, comunicative; 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Legislaţia muncii; 
   - Norme de protecţie a muncii generale şi specifice fiecărui loc de muncă 
   - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor; 
   - Caracteristicile fizico-chimice, inclusiv sub aspectul toxicităţii şi al pericolului de explozie, ale materialelor cu  
 care se lucrează; 
   - Modul de utilizare a materialelor de protecţie şi a celor de stingere a  incendiilor; 
   - Modul de acordare a primului ajutor în caz de accident; 
   - Sisteme de siguranţă şi de protecţie ale utilajelor folosite. 
  
  - La evaluare se va urmări: 
   - Modul de cunoaştere a N.P.M. şi a normelor de P.S.I.; 
   - Capacitatea de a acţiona rapid şi eficace în caz de accidente; 
   - Modul de utilizare a echipamentelor specifice din dotare; 
   - Modul de acordare a primului ajutor în caz de accident; 
   - Capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 



 Asigurarea calităţii lucrărilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Asigurarea premiselor pentru  1.1. Prescriptiile în domeniul calitatii sunt   identificate şi însuşite  
realizarea activităţilor în condiţii de  conform  reglementarilor şi procedurilor de calitate. 
calitate  
 1.2. Activitatile sunt desfaşurate cu respectarea reglementarilor şi  
 procedurilor de calitate. 
  
 1.3. Situatiile şi factorii care pot afecta calitatea activitatii desfaşurate  
 sunt sesizati şi se actioneaza împotriva lor cu promptitudine, pentru  
 evitarea sau  limitarea efectelor negative. 
2.Verificarea rezultatelor activităţilor  2.1. Modul de desfaşurare al activitatii şi  rezultatele acesteia sunt  
din punctul de vedere al calităţii comparate cu  prescriptiile impuse de reglementarile şi procedurile de  
 calitate, luându-se măsuri de corecţie dacă este cazul. 
  
 2.2. Responsabilitatea pentru calitatea activităţii efectuate este asumată  
 prin înlaturarea abaterilor calitative şi / sau informarea persoanelor  
 abilitate pentru stabilirea modului de remediere. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Reglementări şi proceduri de calitate: norme tehnice, instrucţiuni tehnologice, caiete de sarcini, standarde de  
 calitate. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Reglementări şi proceduri de calitate; 
   - Manualul calităţii. 
  - La evaluare se va urmări: 
   - Respectarea reglementărilor şi procedurilor de calitate. 



 Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare 

Descrierea unităţii 
Unitatea se referă la aplicarea normelor igienico-sanitare si a normelor de protectia mediului în toate activitătile  
specifice. Unitatea presupune utilizarea si mentinerea în conditii corespunzătoare a echipamentului de protectie si  
respectarea normelor igienico-sanitare pe toate fazele de activitate. Unitatea presupune identificarea si înlăturarea  
oricăror surse de poluare. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Menţinerea igienei individuale 1.1. Echipamentul de protecţie este menţinut în stare curată. 
  
 1.2. Echipamentul de protecţie este utilizat în tot  timpul activităţii de  
 producţie. 
  
 1.3. Igiena personala se mentine conform normelor  în vigoare şi  
 reglementărilor interne. 
2. Igienizarea spaţiilor de lucru 2.1. Igienizarea şi curatenia locului de munca sunt    efectuate ori de câte  
 ori este necesar, conform reglementărilor specifice locului de muncă. 
  
 2.2. Igienizarea şi curatenia locului de munca sunt    efectuate cu ajutorul  
 materialelor de igienizare specifice. 
  
 2.3. Igienizarea şi curatenia locului de munca sunt    mentinute conform  
 normelor în vigoare şi reglementarilor unitatii. 
3. Igienizarea utilajelor 3.1. Igienizarea utilajelor se efectuează ori de câte ori este nevoie  
 conform reglementărilor specifice locului de muncă. 
  
 3.2. Igienizarea se execută conform recomandărilor din cărţile tehnice. 
  
 3.3. Igienizarea utilajelor este efectuată cu ajutorul materialelor de  
 curăţire specifice. 
4. Aplicarea normelor de protecţie a  4.1. Împotriva oricăror surse de poluare identificate    sunt adoptate  
mediului la locul de muncă măsuri corespunzătoare conform reglementărilor specifice locului de  
 muncă. 
  
 4.2. Circuitul deşeurilor şi reziduurilor este  respectat în totalitate  
 conform reglementărilor interne. 
  
 4.3. Normele de protecţia mediului sunt aplicate  permanent în toate  



 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei de operator la fabricarea berii. 
  - Instrumente pentru efectuarea curăţeniei: furtun, mături, perii, găleţi. 
  - Echipament de protecţie: halat, bonetă, şorţ cauciuc, mănuşi, cizme cauciuc 
  - Materiale de igienizare: clorură de var, soluţie de hipocloruri, apă. 
  - Surse de poluare. 
   - scurgeri de materiale, deşeuri, substanţe toxice; 
   - emanaţii de noxe poluante. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Norme sanitar specifice activităţilor de la locul de muncă; 
   - Norme de protecţia mediului specifice activităţilor de la locul de muncă 
   - Reglementări interne referitoare la condiţiile igienico-sanitare de la locul de muncă; 
   - Tipurile surselor de poluare de la locul de muncă. 
  
  - La evaluare se va urmări: 
   - Modul în care se menţine igiena individuală şi cea a locului de muncă pe tot parcursul activităţilor prin  
 respectarea normelor în vigoare şi a reglementărilor interne; 
   - Modul în care sunt însuşite şi aplicate normelor igienico-sanitare; 
   - Modul în care sunt însuşite şi aplicate normele de protecţia mediului; 
   - Modul în care este respectat circuitul deşeurilor şi al reziduurilor conform reglementărilor interne; 



 Planificarea activităţii proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identifică obiectivele de planificat 1.1. Documentaţia este analizată pentru a  stabili posibilitatea realizării  
 practice în raport cu condiţiile tehnice existente. 
  
 1.2. Etapele de realizare a obiectivelor sunt  stabilite în funcţie de tipul  
 lucrarii şi a termenului final. 
2.Stabileşte şi alocă resursele 2.1. Resursele de materiale sunt stabilite corect în funcţie de tipul lucrării  
 şi de  perioada de timp alocata  /  afectata. 
  
 2.2. Timpul necesar realizării fiecărei etape     intermediare este stabilit  
 astfel încât să se respecte termenul final de realizare. 
3. Planificarea activităţii 3.1. Planificarea activitatii şi a succesiunii fazelor de lucru este facuta în  
 funcţie de timpul total alocat realizării. 
  
 3.2. Planificarea necesarului de materiale pe faze de lucru se realizează  
 astfel încât să se asigure încadrarea în normele de consum  
  
 3.3. Planificarea activităţii proprii este făcută  având în vedere utilajele,  
 instalatiile şi  echipamentele de care dispune ca şi de starea lor tehnica  
 momentană. 
  
 3.4. Planificarea este efectuata avându-se în  vedere şi eventualele situatii  
 care ar putea afecta încadrarea în termenul final. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Tipuri de lucrări specifice ocupaţiilor; 
  - Documentaţia lucrărilor corespunzătoare tipurilor de activităţi ce trebuie planificate. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Tehnologiile şi consumurile specifice de materiale din domeniul de activitate: caracteristicile materialelor cu  
 care se lucrează; 
   - Funcţionarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare; 
   - Norme de lucru şi de consum. 
  
  - La evaluare se va urmări: 
   - Capacitatea de identificare a activităţilor ce trebuie planificate în vederea atingerii obiectivelor de realizat şi de  
 încadrare în normele de lucru şi de timp; 
   - Capacitatea de a planifica o lucrare şi de a respecta termenele stabilite; 
   - Operativitatea cu care se studiază documentaţia. 



 Aprovizionarea cu materii prime şi semifabricate 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea componentelor necesare  1.1. Componentele necesare sunt stabilite în    funcţie de reţeta de  
realizării fabricatie şi de normele de consum. 
  
 1.2. Componentele necesare sunt stabilite în    functie de reteta şi de  
 caracteristicile  produsului ce urmează a se realiza. 
  
 1.3. Componentele necesare sunt stabilite în    funcţie de caracteristicile  
 materiei prime. 
2.Aprovizionarea cu materii prime 2.1. Aprovizionarea cu materii prime se face în funcţie de normele de  
 consum. 
  
 2.2. Aprovizionarea cu materii prime se face cu respectarea continuităţii  
 producţiei. 
3. Aprovizionarea cu materialele  3.1. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se  face în funcţie de normele  
auxiliare de consum. 
  
 3.2. Aprovizionarea cu materialele auxiliare se    face cu respectarea  
 continuităţii  producţiei. 
  
 3.3. Aprovizionarea cu materialele auxiliare se    face ţinând cont de  
 modul de utilizare al    acestora. 
4. Recepţia materiilor prime şi a  4.1. Receptia materiilor prime şi a materialelor    auxiliare se face în  
materialelor auxiliare funcţie de natura lor. 
  
 4.2. Receptia materiilor prime şi a materialelor    auxiliare se face  
 cantitativ şi calitativ,  conform certificatului de calitate, a documentelor  
 de însotire a marfii şi a  standardelor de verificare a calitatii în vigoare. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii 
  - Materiile prime pot fi: malţ, porumb, orez, brizură orez, apă. 
  - Materialele auxiliare pot fi: hamei, kiselgur, sodă caustică, sodă calcinată, acid sulfuric, enzime, pânza de filtru,  
 hârtie de filtru. 
  - Parametrii tehnologici ce se pot utiliza: culoare, substanţă uscată, aciditate, PH, temperatură , densitate,  
 umiditate, lungime. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Calităţile şi caracteristicile materiilor prime şi a materialelor auxiliare. 
   - Reţetele de fabricaţie şi normele de consum pentru fiecare produs. 
   - Condiţii de manipulare, depozitare şi utilizare a diverselor materii prime şi materiale auxiliare. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Corectitudinea stabilirii necesarului de materii prime şi materiale auxiliare. 
   - Efectuarea verificărilor calitative şi cantitative cerute. 
   - Respectarea reglementărilor impuse privind parametri urmăriţi prin verificările calitative şi cantitative ale  
 materiilor prime şi materialelor auxiliare. 



 Asigurarea fermentării primare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Iniţierea ciclului de fermentare 1.1. Stabilirea parametrilor tehnologici de fermentare primară se  
 realizează conform diagramei de fermentare. 
  
 1.2. Stabilirea parametrilor de fermentare se realizează conform  
 instrucţiunilor tehnologice de fermentare. 
2. Monitorizarea parametrilor  2.1. Monitorizarea parametrilor tehnologici se realizează pe baza  
tehnologici de fermentare documentaţiei folosite la fermentare. 
  
 2.2. Monitorizarea parametrilor tehnologici de    fermentare se  
 realizeaza prin înregistrarea indicatiilor aparaturii de masura şi control în  
 fişe de urmarire a  şarjei sau pe diagrame în cazul  masuratorilor automate. 
  
  
 2.3. Monitorizarea parametrilor tehnologici de fermentare se realizează  
 prin interventie asupra aparaturii şi dispozitivelor de comanda, pentru     
 încadrarea în parametrii stabiliţi prin diagrama de fermentare. 
  
 2.4. Monitorizarea parametrilor tehnologici de    fermentare se  
 realizeaza cu respectarea  conditiilor igienico-sanitare şi a N.T.S.M. şi  

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Documentaţia folosită poate fi: instrucţiuni tehnologice, diagrame de fermentare, fişe tehnologice ale utilajelor  
 şi aparatelor de măsură şi control, N.T.S.M., N.P.S.I. şi instrucţiuni igienico-sanitare. 
  - Parametrii tehnologici pot fi: temperatura, timp, presiune, aciditate, pH, extract etc.; 
  - Utilajele şi A.M.C. pot fi: linuri de fermentare, manometre, pH metre, debitmetre, termometre, filtre aer; 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Tehnologia de fabricaţie. 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Stabilirea corectă a diagramei de fermentare. 
   - Exploatarea corectă a aparaturii de măsură şi control. 
   - Respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. 



 Depozitarea berii filtrate 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea parametrilor de depozitare 1.1. Depozitarea berii filtrate se face conform parametrilor tehnologici 
  
 1.2. Depozitarea berii filtrate se face respectând condiţiile  
 igienico-sanitare N.T.S.M. şi N.P.S.I.. 
2. Exploatarea utilajelor şi AMC -  2.1. Exploatarea utilajelor şi a AMC - urilor se face în functie de tipul de  
urilor din dotare utilaje folosite; 
  
 2.2. Exploatarea utilajelor şi a AMC - urilor se face respectând conditiile  
 tehnico-sanitare, N.T.S.M şi N.P.S.I. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică operaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Parametrii tehnologici pot fi: temperatura, presiune, conţinut CO2, aciditate, pH, unităţi de culoare, turbiditate, 
  extract primitiv, concentraţie alcoolică 
  - Utilajele şi AMC pot fi vase inox închise etanş, manometre, termometre, indicatoare de nivel. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă: 
   - Calităţile şi caracteristicile produselor depozitate; 
   - Exploatarea utilajelor din depozit; 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Corectitudinea alegerii spaţiului, mijloacelor şi parametrilor de depozitare; 
   - Utilizarea corectă a spaţiului şi mijloacelor de depozitare; 



 Filtrarea berii apte de consum 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Pregătirea utilajului de filtrare 1.1. Utilajul de filtrare se pregateşte conform    instructiunilor  
 tehnologice de filtrare. 
  
 1.2. Utilajul de filtrare se pregateşte conform  fişei tehnice proprii. 
  
 1.3. Utilajul de filtrare se pregateşte cu respectarea conditiilor  
 igienico-sanitare, a  N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
2. Stabilirea parametrilor de filtrare 2.1. Parametrii de lucru ai utilajului se  stabilesc în funcţie de  
 caracteristicile  lichidului de filtrat. 
  
 2.3. Parametrii de filtrare se stabilesc funcţie de caracteristicile  
 materialului filtrant. 
  
 2.4. Parametrii de filtrare pentru utilaj şi  pentru produs se stabilesc în  
 diagrama de filtrare. 
3. Asigurarea continuităţii fluxului de  3.1. Asigurarea continuităţii fluxului de filtrare    se face astfel încât să se  
filtrare evite staţionările datorită unor locuri înguste în flux. 
  
 3.2. Asigurarea continuităţii fluxului de filtrare    se face cu respectarea  
 instrucţiunilor de exploatare a utilajului. 
  
 3.3. Asigurarea continuităţii fluxului de filtrare    se face respectând  
 cerinţe de începere a procesului de filtrare. 
  
 3.4. Asigurarea continuităţii fluxului de filtrare    se face respectând  
 parametrii stabiliti în  diagrama de lucru pentru utilaj şi produs. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Munca poate fi individuală sau în echipă; 
  - Parametrii tehnologici ce se pot utiliza: presiune, temperatură, timp. turbiditate, unităţi de culoare / unităţi  
 ECB, conţinut CO2, vâscozitate, pH, aciditate, grad limpezime. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Tehnologia de fabricaţie şi de filtrare; 
   - Modul de utilizare al materialelor filtrante; 
   - Normative de calitate de produs; 
   - Modul de exploatare al instalaţiei de filtrare; 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Stabilirea corectă a diagramei de fermentare; 
   - Exploatarea corectă a aparaturii de măsură şi control; 
   - Respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. 



 Manipularea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabileşte locul de depozitare 1.1. Stabilirea locului de depozitare se face în funcţie de natura  
 materialului. 
  
 1.2. Stabilirea locului de depozitare se face în funcţie de sistemul de  
 depozitare adoptat. 
2. Supraveghează echipamentele de  2.1. Manipularea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face cu  
manipulare respectarea instructiunilor corespunzatoare naturii şi tipului  acestora. 
  
 2.2. Manipularea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face cu  
 respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
3. Depozitarea materiilor prime şi a  3.1. Depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face în  
materialelor auxiliare locuri special amenajate. 
  
 3.2. Depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face cu   
 respectarea conditiilor specifice naturii şi tipului acestora. 
  
 3.3. Depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face cu  
 respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare. 
  
 3.4. Depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se face cu  
 respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Mijloacele de manipulare pot: cărucior lisă, motostivuitor, electrostivuitor, transportoare melc, transportoare  
 lanţ, elevatoare; 
  - Sisteme de depozitare: şoproane, magazii, silozuri celulare. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Calităţile şi caracteristicile materiilor prime şi a materialelor auxiliare; 
   - Condiţii de manipulare şi depozitare; 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Corectitudinea alegerii spaţiului, mijloacelor şi parametrilor de depozitare; 
   - Utilizarea corectă a spaţiului şi mijloacelor de depozitare. 



 Obţinerea mustului de bere 

Descrierea unităţii 
Unitatea se referă la procesul de brasaj, în urma căruia rezultă mustul de bere, după ce are loc o trecere în solutie a  
substantelor solubile din malt, precum si a componentilor insolubili, după solubilizarea lor cu ajutorul enzimelor. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Cântăreşte materiile prime şi  1.1. Cântărirea produselor se face cu respectarea metodologiei în vigoare  
materialele auxiliare şi a instructiunilor. 
  
 1.2. Cântărirea produselor se face cu respectarea    instrucţiunilor  
 corespunzatoare naturii şi tipului    acestora. 
  
 1.3. Cântarirea produselor se face în functie de reteta de fabricatie şi  
 normele de consum. 
  
 1.4. Cântarirea produselor se face cu respectarea    N.T.S.M. şi N.P.S.I.  
 specifice. 
2. Măcinarea 2.1. Măcinarea materiilor prime se realizează în funcţie de caracteristicile 
  şi tipul materiilor prime ce se vor utiliza în procesul de brasaj. 
  
 2.2. Măcinarea materiilor prime se realizează în  funcţie de parametrii  
 calitativi ai  sortimentului de bere ce urmează a se realiza. 
  
 2.3. Măcinarea materiilor prime se face în funcţie de utilajul folosit. 
  
 2.4. Macinarea materiilor prime se face cu  respectarea N.T.S.M. şi  
3. Dozarea materiilor prime şi auxiliare 3.1. Materiile prime şi auxiliare necesare pentru o  şarja de must de bere  
 pentru o şarjă de must de bere. ce urmeaza a se realiza se dozeaza conform retetei de fabricatie şi a  
 diagramei de brasaj pentru sortimentul respectiv. 
  
 3.2. Materiile prime şi auxiliare necesare pentru o    şarja de must de bere  
 se dozează în funcţie de caracteristicile acestora. 
  
 3.3. Materiile prime şi auxiliare necesare pentru o şarja de must de bere se 
  dozează cu respectarea cerinţelor din instrucţiunile tehnologice. 
 3.4. Materiile prime şi auxiliare se dozeaza în functie de utilajul folosit  
 existent în dotări. 
  
 3.5. Materiile prime şi auxiliare se dozeaza cu respectarea normelor  
 igienico-sanitare, N.T.P.M. şi N.P.S.I. 



 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Documentaţia folosită: instrucţiuni tehnologice, caiete de sarcini, fişe tehnologice ale utilajelor, standarde de  
 calitate; 
  - Parametrii tehnologici pot fi: temperatura, umiditatea, aciditatea, pH, presiune, grad de zaharificare, granulaţie, 
  unităţi de masă, unităţi de culoare, extract, etc.; 
  - Utilajele folosite pot fi: cântare, mori, cazan de plămădire, - zaharificare - fiert must, filtru must, rotapool,  
 răcitor de must, filtru aer. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  - Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Modul de pregătire a materiilor prime şi auxiliare; 
   - Calităţile şi caracteristicile materiilor prime şi auxiliare; 
   - Modul de funcţionare a utilajelor şi aparaturii de urmărire, înregistrare şi control; 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Aplicarea corectă a instrucţiunilor tehnologice; 
   - Exploatarea corectă a utilajelor şi aparaturii de urmărire, înregistrare şi control; 
   - Respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. 



 Urmărirea fermentării secundare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.Stabilirea parametrilor 1.1. Stabilirea parametrilor tehnologici de fermentare secundară se  
 realizează conform diagramei de fermentare. 
  
 1.2. Stabilirea parametrilor de fermentare se realizează conform  
 instrucţiunilor tehnologice de fermentare secundară. 
2. Monitorizarea parametrilor de  2.1. Monitorizarea parametrilor tehnologici se realizează pe baza  
fermentare documentaţiei folosite la fermentare. 
  
 2.2. Monitorizarea parametrilor tehnologici de    fermentare se  
 realizeaza prin înregistrarea indicatiilor aparaturii de masura şi control în  
 fişe de urmarire a lotului sau pe diagrame în cazul masuratorilor automate. 
  
  
 2.3. Monitorizarea parametrilor tehnologici de fermentare se realizează  
 prin interventie asupra aparaturii şi dispozitivelor de comanda pentru  
 încadrare în parametrii stabiliţi prin diagrama de fermentare. 
  
 2.4. Monitorizarea parametrilor tehnologici de    fermentare se  
 realizeaza cu respectarea conditiilor igienico-sanitare şi a N.T.S.M. şi  
3. Prelevarea mostrelor pentru analize 3.1. Prelevarea mostrelor pentru analize se face periodic, conform  
 schemei  tehnologice de control. 
  
 3.2. Prelevarea mostrelor pentru analize se face conform instrucţiunilor  
 tehnologice de fermentare în vederea verificarii gradului de fermentare şi  
 a  caracteristicilor organoleptice pentru lotul respectiv. 
  
 3.3. Înregistrarea rezultatelor analizelor efectuate pe mostrele prelevate  
 se face în fişele de urmarire a loturilor de produs. 

 Gama de variabile 
  
  - Unitatea se aplică ocupaţiei: operatori la fabricarea berii; 
  - Documentaţia folosită poate fi: instrucţiuni tehnologice, diagrame de fermentare, fişe tehnice ale utilajelor şi  
 aparatelor de măsură şi control, N.T.S.M., N.P.S.I. şi instrucţiuni igienico-sanitare; 
  - Parametrii tehnologici pot fi: temperatura, timp, presiune, aciditate, pH, extract, indice culoare, conţinut CO2; 
  
  - Utilajele şi AMC pot fi: tancuri de fermentare, manometre, pH metre, debitmetre, termometre, spound  

 Ghid pentru evaluare 
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
   - Tehnologia de fabricaţie; 
   - N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice. 
  
 La evaluare se va urmări: 
   - Stabilirea corectă a diagramei de fermentare; 
   - Exploatarea corectă a aparaturii de măsură şi control; 
   - Respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. 
 


