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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru 

aria ocupaţională ARTIFICIER LA LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ grupa  

COR 7542.  

 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

ARTIFICIER LA LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, COD COR 754202 

 Descrierea ocupaţiei:  

   Ocupaţia de artificier la lucrări de suprafaţă este practicată: 

- la deschiderea zăcămintelor de substanţe minerale utile; 

- la derocări în cariere de roci utile de tărie medie şi mare; 

- lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

- lucrări de împuşcare  în metalurgie  în medii calde şi în medii reci; 

- lucrări de împuşcare subacvatice; 

- lucrări de împuşcare pentru prospecţiuni seismice; 

- lucrări de împuşcare pentru operaţiuni geofizice; 

- realizarea de lucrări pentru drumuri şi cale ferată; 

- lucrări de demolare a construcţiilor şi elementelor constructive; 

- lucrări de împuşcare pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini; 

- lucrări de împuşcare pentru distrugerea gheţurilor şi a zăpoarelor de gheaţă etc.; 

- în condiţii meteorologice diverse, cu temperatură şi umiditate variabile; 

- verificarea întrunirii condiţiilor de securitate la locul de muncă pentru efectuarea operaţiei de 

împuşcare; 

- verificarea aplicării corecte a monografiei de perforare (geometria şi amplasarea găurilor de 

împuşcare); 

- gestiunea, eliberarea, introducerea materiilor explozive din /în depozit şi transportul lor de la 

depozit la locul de muncă; 

- încărcarea găurilor de sondă sau mină şi burarea acestora; 

- realizarea circuitului de împuşcare; 

- asigurarea posturilor de pază, aplicarea codului de semnalizare şi amplasarea semnelor de 

avertizare; 

- efectuarea împuşcării; 

- verificarea frontului / locului de munca după împuşcare pentru identificarea eventualelor 

rateuri sau altor situaţii de pericol. 

 

      Toate activităţile derulate de către practicanţii ocupaţiei Artificier la lucrări de suprafaţă se 

desfăşoară conform proiectelor de execuţie, a documentaţiei tehnice specifice: dispoziţia de 

împuşcare, proiecte pentru diverse utilităţi etc., în condiţiile respectării stricte a legislaţiei în 

vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia 

mediului şi îndeplinind cerinţele de calitate pentru fiecare tip de lucrare executată. 

       Artificierul la lucrări de suprafaţă dovedeşte totodată, competenţe de lucru în echipă şi de 

organizare judicioasă a propriului loc de muncă pentru desfăşurarea fluentă şi cu asigurarea 

condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă a activităţilor.  
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Lista unităţilor de competenţă 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivel de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CEC/CNC 

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 şi 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.  

 

 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

 

Unităţi de competenţă generale 

 

Titlul unităţii 1: Organizarea locului de muncă; 

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legislaţiei privind sănătatea şi 

securitatea  în muncă  şi regimul materiilor explozive; 

Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului. 

 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

Unităţi de competenţă specifice 

 

Titlul unităţii 1: Efectuarea de lucrări pregătitoare ; 

Titlul unităţii 2: Depozitarea şi transportarea materiilor explozive; 

Titlul unităţii 3: Efectuarea operaţiei de împuşcare; 

Titlul unităţii 4: Verificarea locului de muncă; 
 

Titlul unităţii 5: Aplicarea de măsuri specifice de securitate la lucrul cu 

materii explozive. 

 

 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 
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Organizarea locului de muncă 

 (unitate generală) 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

 

1. Transmite 

informaţii privitoare 

la locul de muncă. 

1.1. Informaţiile privitoare la 

locul de muncă sunt transmise 

conform regulilor de comunicare 

şi informare stabilite prin 

Regulamentul de ordine 

interioară. 

1.2. Informaţii privitoare la locul 

de muncă se transmit cu 

respectarea datelor tehnice 

privind activitatea de împuşcare 

cuprinse în dispoziţia de 

împuşcare. 

Transmiterea informaţiilor 

privitoare la locul de muncă se 

face cu responsabilitate. 

2. Stabileşte 

sarcinile membrilor 

echipei. 

2.1. Sarcinile de lucru ale 

membrilor echipei sunt stabilite 

cu respectarea Prevederilor 

Regulamentului de securitate şi 

sănătate în muncă  privind 

numărul de personal şi atribuţiile 

specifice pentru operaţia de 

împuşcare. 

2.2. Sarcinile de lucru ale 

membrilor echipei sunt stabilite 

conform prevederilor legale 

referitoare la utilizarea materiilor 

explozive. 

2.3. Sarcinile de lucru ale 

membrilor echipei sunt stabilite, 

asigurând responsabilizarea 

corespunzătoare a acestora. 

Stabilirea sarcinilor de serviciu 

pentru membri echipei se face cu 

atenţie şi discernământ. 

 

3. Coordonează 

echipa. 

 

3.1. Echipa este coordonată prin 

aplicarea permanentă a regulilor 

de sănătate şi securitate în 

muncă. 

3.2. Echipa este coordonată cu 

respectarea regulilor privind 

sarcinile individuale pentru 

personalul auxiliar. 

Coordonarea echipei se realizează 

cu implicare şi profesionalism. 

Contexte: 

Activitatea se desfăşoară în spaţiul destinat instruirii personalului din echipa de lucru. 

Gama de variabile: 
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- dispoziţii de împuşcare; 

- fişe tehnologice; 

- instrucţiuni verbale sau scrise de la şeful ierarhic; 

- echipa de lucru: şef de echipă, maistru, muncitori calificaţi şi necalificaţi. 

Cunoştinţe: 

- Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive şi Normele Tehnice privind deţinerea, 

prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea 

materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor precum şi autorizarea 

artificierilor şi pirotehnicienilor, aprobate prin HG 536/ 30.05.2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii, Sănătăţii în Muncă. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz 

civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 
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Aplicarea prevederilor legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în 

muncă şi regimul materiilor explozive 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Aplică 

prevederile 

legislaţiei sănătăţii 

şi securităţii în 

muncă. 

1.1. Prevederile legislaţiei 

sănătăţii şi securităţii în muncă 

sunt aplicate permanent, pe 

întreaga derulare a activităţii. 

1.2. Prevederile legale 

referitoare la instructajul 

periodic la zi sunt aplicate 

participanţilor la procesul de 

muncă. 

Aplicarea legislaţiei privind 

securitatea şi sănătatea în muncă se 

realizează cu responsabilitate. 

2. Respectă 

prevederile legale 

cu privire la 

regimul materiilor 

explozive 

2.1. Prevederile  legale  cu 

privire la regimul materiilor 

explozive sunt respectate prin 

însuşirea instrucţiunilor proprii 

de securitate referitoare la 

materii explozive. 

2.2. Prevederile  legale  cu 

privire la regimul materiilor 

explozive sunt respectate prin 

aplicarea programelor speciale 

de lucru.  

Respectarea prevederilor legale 

privind regimul materiilor explozive 

se realizează cu stricteţe. 

Contexte: 

- activitatea artificierului la lucrări de suprafaţă se desfăşoară în cariere, lucrări de 

îmbunătăţiri funciare drumuri, terasamente , lucrări de demolare cu explozivi, domeniul 

forestier, metalurgie, lucrări speciale eliminare de zăpoare de gheaţă, împuşcări 

subacvatice. 

- activitatea se desfăşoară pe timp de zi, în condiţii meteo favorabile; 

- lucrările se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefilor direcţi: şef de carieră, maistru 

etc.. 

   Gama de variabile: 

- configuraţia modului de amplasare a încărcăturilor explozive; 

- cantitatea şi tipul de materii explozive şi mijloace de iniţiere utilizate; 

- efecte posibile asupra mediului. 

Cunoştinţe: 

- Legea 319/2006 a securităţii, sănătăţii in muncă. 

- Ghidul de bună practică pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz 

civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 
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Aplicarea normelor de protecţie  a mediului 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică problemele 

de mediu. 

1.1. Problemele de mediu sunt 

identificate pe baza informaţiilor 

primite în cadrul instructajelor 

specifice. 

1.2. Problemele de mediu sunt 

identificate în corelaţie cu 

specificul sectorului de activitate. 

1.3. Problemele de mediu sunt 

identificate având în vedere 

particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

Identificarea problemelor 

de mediu se face cu atenţie 

şi responsabilitate. 

2. Acţionează pentru 

prevenirea accidentelor 

de infestare a mediului. 

 

2.1. Prevenirea accidentelor de 

infestare a mediului se realizează 

în funcţie de particularităţile 

locului de muncă.  

2.2. Prevenirea accidentelor de 

infestare a mediului se realizează 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

2.3. Prevenirea accidentelor de 

infestare a mediului se realizează 

acţiunea se realizează conform 

procedurilor interne ale 

companiei.  

Acţionarea pentru 

prevenirea accidentelor de 

infestare a mediului se face 

cu conştiinciozitate. 

3. Raportează pericolele 

de poluare a mediului. 

3.1. Pericolele de poluare a 

mediului sunt raportate având în 

vedere toate detaliile relevante. 

3.2. Pericolele de poluare a 

mediului sunt raportate în vederea 

evitării acestora. 

3.3. Pericolele de poluare a 

mediului sunt raportate conform 

reglementărilor interne. 

Raportarea pericolelor de 

poluare a mediului se face 

cu implicare şi seriozitate. 

Contexte:  

- activitatea se desfăşoară pe întreaga durată a procesului de lucru, în contexte variate de 

timp, anotimp, mediu geografic şi climatic, sub coordonare directă. 

 

Gama de variabile: 

Factori de risc: chimici-substanţe toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibraţii excesive 

echipamente, mişcări funcţionale echipamente, deplasări mijloace de producţie sub efectul 
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gravitaţiei-alunecări, rostogolire, răsturnare; termici; electrici; biologici; radiaţii; gaze 

inflamabile sau explozive etc.: 

- metode specifice: observare directă, atenţionare din partea altor experţi/şefului de tură, 

sesizări din partea beneficiarului/poliţiei etc.; 

- riscuri de poluare: apă, aer, sol, degradare biodiversitate; 

- alţi factori de risc ai mediului: lucrări ce implică expunerea la pulberi în aer, la aerosoli 

caustici sau toxici etc.; 

- poluanţi: orice substanţă solidă, lichidă sau sub formă gazoasă/vapori sau energie-

termică, fonică, vibraţii etc. care modifică mediu şi aduce daune organismelor vii şi 

bunurilor material; 

- persoane abilitate: responsabilul de mediu, şeful ierarhic, reprezentantul beneficiarului; 

- servicii de urgenţă:  pompierii, ambulanţa; 

- mijloace specifice de raportare: telefon, staţie radio, voce, sonerie etc. 

- particularităţile locului de muncă; 

- particularităţile zonei geografice; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu. 

Cunoştinţe: 

- norme generale de protecţie a mediului; 

- tipuri de activităţi specifice ocupaţiei cu impact asupra mediului înconjurător; 

- tipuri de incidente şi accidente de mediu şi posibilităţi de intervenţie; 

- tipuri de deşeuri rezultate din activitate şi modul de gestionare a acestora; 

- tipuri de exploziv, substanţe explozive; 

- procedurile interne ale companiei privind protecţia mediului. 
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Efectuarea de lucrări pregătitoare  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1.Asigură 

pregătirea locului 

de muncă pentru 

efectuarea 

operaţiilor de 

împuşcare. 

 

1.1. Pregătirea locului de 

muncă pentru efectuarea 

operaţiilor de împuşcare se 

verifică prin evaluarea schemei 

de împuşcare. 

1.2 . Pregătirea locului de 

muncă pentru efectuarea 

operaţiilor de împuşcare se 

verifică prin existenţa 

dispozitivului de pază, 

retragerea personalului şi a 

echipamentelor de lucru din 

zonă. 

1.3. Pregătirea locului de 

muncă pentru efectuarea 

operaţiilor de împuşcare se 

verifică prin întrunirea 

condiţiilor meteo şi de 

comunicare.  

Asigurarea pregătirii locului de 

muncă pentru efectuarea operaţiilor 

de împuşcare este făcută cu 

responsabilitate. 

2.  Asigură 

existenţa 

materiilor 

explozive, 

materialelor şi 

echipamentelor 

necesare 

împuşcării. 

 

2.1. Existenţa materiilor 

explozive necesare se verifică 

conform dispoziţiei de 

împuşcare. 

2.2. Existenţa materialelor şi 

echipamentelor necesare 

împuşcării se verifică în 

conformitate cu instrucţiunile 

de lucru. 

Asigurarea materiilor explozive, 

materialelor şi echipamentelelor 

necesare împuşcării  se face  cu 

profesionalism.  

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară la frontul de lucru în condiţii meteo variabile, pe timp de zi; 

- activitatea se desfăşoară în colaborare cu personalul auxiliar pentru operaţia de 

împuşcare, cu persoanele desemnate pentru dispozitivul de pază şi cu persoanele 

responsabile pentru coordonarea activităţii la locul de muncă. 

Gama de variabile: 

- configuraţia locului de muncă; 

-  cantitatea şi tipul materiilor explozive utilizate; 

- distanţa de siguranţă pentru personalul propriu şi vecinătăţi; 

- posibilitatea utilizării de mijloace mecanizate la prepararea şi încărcarea explozivului; 

- condiţiile geologice şi hidrogeologice. 

 

 Cunoştinţe: 

- tehnologia de lucru; 

- prevederi ale  Ghidului de bună practică pentru depozitarea ,transportul şi folosirea 
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materiilor explozive 
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Depozitarea şi transportarea materiilor explozive 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de competenţă 

1. Identifică 

materiile explozive 

în depozit 

1.1. Materiile explozive 

necesare sunt identificate în 

funcţie de caracteristicile 

acestora. 

1.2. Materiile explozive 

necesare sunt identificate în 

funcţie de tipul lucrărilor de 

executat şi volumul acestora. 

Identificarea materiilor explozive 

necesare este  făcută cu atenţie.  

2. Transportă 

materiile explozive 

la locul de muncă. 

2.1. Materiile explozive se 

transportă cu mijloace 

manuale şi/sau mecanizate.  

2.2. Materiile explozive se 

transportă conform 

specificaţiilor din fişa tehnică 

de securitate, funcţie de 

cantităţile necesare şi 

distanţele de parcurs. 

Transportarea materiilor explozive se 

face cu operativitate.  

3. Depozitează 

materiile explozive 

necesare la locul de 

muncă. 

3.1. Materiile explozive 

necesare la locul de muncă 

sunt depozitate în locurile 

stabilite prin dispoziţia de 

împuşcare. 

3.2. Materiile explozive sunt 

depozitate în funcţie de tipul şi 

caracteristicile acestora. 

 3.3. Materiile explozive sunt 

depozitate conform legislaţiei 

în vigoare. 

Depozitarea materiilor explozive se 

face cu rigurozitate. 

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară pe timp de zi, în condiţii meteo variate; 

munca se desfăşoară în echipă conform programului sub coordonarea directă a artificierului. 

- materiile explozive ridicate de la depozit trebuie să fie însoţite în permanenţă de artificier 

 

Gama de variabile: 

- tipul de transport poate fi mecanizat (auto) sau manual în funcţie de cantităţile şi 

distanţele care trebuie parcurse; 

- explozivi utilizaţi şi mijloacele de iniţiere trebuie transportaţi separat, cu respectarea 

prevederilor fişei tehnice de securitate; 

 Cunoştinţe: 

- Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive şi Normele Tehnice privind deţinerea, 

prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea 
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materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor precum şi autorizarea artificierilor 

şi pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Ghidul de bună practică pentru depozitarea ,transportul şi folosirea materiilor explozive. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz 

civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 
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Efectuarea operaţiei de împuşcare 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Realizează 

amorsele şi încarcă 

explozivul în gaură. 

1.1. Amorsarea se realizează 

prin plasare a mijlocului de 

iniţiere la explozivul de bază. 

1.2. Încărcarea găurii se 

realizează conform 

prevederilor din  dispoziţia de 

împuşcare. 

1.3. Încărcarea se realizează 

manual şi/sau mecanizat, 

funcţie de tipul de exploziv şi 

tehnica din dotare. 

Realizarea amorselor şi încărcarea 

explozivului în gaură se face cu 

atenţie. 

2. Efectuează 

burarea găurilor. 

2.1. Burarea găurilor se 

efectuează cu materiale 

incombustibile conform 

dispoziţiei de împuşcare. 

2.2. Burarea găurilor se 

efectuează fără afectarea 

integrităţii circuitului de 

împuşcare. 

Efectuarea burării găurilor se  face 

cu exactitate. 

3. Realizează 

circuitul de  

împuşcare. 

3.1. Circuitul  se realizează 

conform dispoziţiei de 

împuşcare. 

3.2. Circuitul  se realizează 

prin conectarea încărcăturilor 

din găuri. 

3.3. Circuitul  realizat se 

verifică conform dispoziţiei de 

împuşcare.  

Realizarea circuitului de împuşcare 

se face cu profesionalism. 

4. Efectuează 

împuşcarea. 

4.1. Împuşcarea se efectuează, 

după conectarea circuitului de 

împuşcare la mijlocul de dare a 

focului . 

4.2. Împuşcarea se efectuează 

în condiţiile asigurării 

securităţii personalului  şi 

echipamentelor. 

Efectuarea împuşcării se realizează 

cu responsabilitate.  

Contexte: 

- activitatea se desfăşoară la frontul de lucru şi la locul de retragere a personalului 

executant şi de pază; 

- activitatea se realizează în echipă la operaţia de încărcare şi burare, iar realizarea reţelei 

de împuşcare şi efectuarea împuşcării este sarcina exclusivă a artificierului. 
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 Gama de variabile: 

- configuraţia frontului (găuri de mină sau sondă ,orizontale, verticale sau înclinate); 

- fazele de încărcare a găurilor  cu material exploziv constau din: amorsarea explozivului; 

- introducerea explozivului în gaură după modalitatea şi cantităţile stabilite în dispoziţia de 

împuşcare; 

- metoda de încărcare aplicată poate fi manuală sau mecanizată; 

- materialele utilizate pentru buraj: argilă, material mărunt etc.; 

- sistem de iniţiere: electric, nonelectric, pirotehnic. 

 Cunoştinţe: 

- legislaţia specifică în domeniu; 

- tehnologia de încărcare a găurilor cu materii explozive; 

- Ghidul de buna practică  pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive. 
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   Verificarea locului de muncă  

 (unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Verifică frontul de 

lucru după 

împuşcare. 

1.1. Frontul de lucru se verifică 

după trecerea timpului de 

aşteptare în urma operaţiei de 

împuşcare, cu asigurarea 

condiţiilor de securitate pentru 

reluarea activităţii. 

1.2.  Frontul de lucru  se 

verifică pentru a constata 

starea de securitate a locului de 

muncă. 

1.3.  Frontul de lucru  se 

verifică pentru   identificarea 

unor eventuale situaţii 

periculoase.  

Verificarea frontului de lucru după 

operaţia de împuşcare se realizează 

cu responsabilitate. 

2. Lichidează 

rateurile. 

2.1. Rateurile se lichidează 

după indentificarea ca  număr 

şi amplasament conform 

reglementărilor. 

2.2. Rateurile se lichidează  în 

baza programului de lichidare.  

2.3. Rateurile se lichidează  

prin intervenţii care restabilesc 

starea de securitate la locul de 

muncă. 

Lichidarea rateurilor se realizează 

cu conştientizarea pericolului.  

 Contexte: 

- activitatea se desfăşoară în zona în care s-a efectuat împuşcarea pentru a stabili nivelul de 

securitate a locului de muncă; 

-  locul de muncă unde se constată exploziv rămas în urma unor rateuri reprezintă o situaţie 

de avarie cu risc major interzicându-se accesul oricărei persoane neautorizate cu excepţia 

personalului nominalizat în programul de lucru; 

 Gama de variabile: 

- evaluarea stării de securitate, respectiv pericolul datorat rateurilor parţiale/totale; 

- stabilirea modului de intervenţie pentru lichidarea rateurilor adecvat situaţiei din teren; 

- menţinerea posturilor de pază până la restabilirea stării normale de securitate la frontul de 

lucru. 

- situaţii periculoase cum ar fi rateurile, instabilitatea lucrărilor. 

 Cunoştinţe: 

- Ghidul de buna practică  pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive. 

Aplicarea de măsuri specifice de securitate la lucrul cu materii 

explozive 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie  

2CEC/2CNC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Utilizează 

echipamentul 

individual de 

protecţie şi de lucru 

adecvat operaţiilor 

cu materii explozive. 

1.1. Echipamentul  individual 

de protecţie se utilizează dacă 

este certificat conform 

legislaţiei în vigoare. 

1.2. Echipamentele de lucru 

adecvate utilizate trebuie să 

evite situaţiile periculoase. 

Utilizarea echipamentelor de 

protecţie şi de lucru  adecvate se 

realizează cu responsabilitate. 

 

2. Respectă 

reglementările 

aplicabile. privind 

activitatea cu 

materiile explozive. 

 

2.1. Reglementările în vigoare 

se respectă în vederea evitării 

generării de stimuli externi 

periculoşi.  

2.2. . Reglementările în 

vigoare se respectă ţinând 

seama de toate riscurile 

asociate .  

Respectarea cu rigurozitate a 

reglementărilor în vigoare privind 

activitatea cu materii explozive. 

3. Aplică măsurile 

organizatorice 

pentru asigurarea 

unui nivel de risc 

minim în timpul 

activităţii. 

3.1. Măsurile organizatorice  

se aplică prin instruirea 

personalului ajutător care 

lucrează împreună cu 

artificierul.  

3.2. Măsurile organizatorice  

se aplică prin instruirea  

persoanelelor desemnate 

pentru asigurarea posturilor de 

pază . 

3.3. Măsurile organizatorice   

se aplică respectând un cod de 

semnalizare cunoscut de toate 

persoanele de la locul de 

muncă. 

 

 

Aplicarea măsurilor organizatorice 

se face profesionalism. 

4. Aplică 

procedurile adecvate 

pentru distrugerea 

materiilor explozive 

inutilizabile. 

4.1. Procedurile  adecvate 

pentru distrugerea materiilor 

explozive inutilizabile se 

aplică  pentru materiile 

explozive cu termen de 

valabilitate depăşit sau care 

provin din rateuri. 

4.2. Procedurile de distrugere 

recomandate de fabricant se  

aplică în condiţii de siguranţă 

pentru persoane şi mediu.  

Aplicarea cu atenţie a procedurilor 

privind distrugerea materiilor 

explozive. 
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

 

Contexte: 

- activitatea se derulează în depozitul de materii explozive, pe traseul de transport şi la 

locul de efectuare a împuşcării; 

- activitatea se desfăşoară în situaţia unui risc prezumtiv, având în vedere natura materiilor 

explozive ceea ce impune respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă. 

Gama de variabile: 

- echipamentul individual, scule şi dispozitivele folosite sunt certificate ca fiind sigure în 

evitarea generării de energii periculoase pentru iniţierea materiilor explozive; 

- personalul care lucrează împreună cu artificierul va fi special instruit pentru această 

activitate; 

- metode de distrugere a explozivilor:  detonare, dizolvare în apă şi ardere; 

- stimuli externi periculoşi cum ar fi: curenţi vagabonzi, descărcări electrostatice, căldură, 

şocuri mecanice. 

Cunoştinţe: 

- prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive; 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz 

civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă; 

- prevederile generale şi specifice referitoare la materii explozive utilizate. 
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Calificarea profesională de Artificier la  lucrări de suprafaţă, nivel 2CNC/2EQF, este practicată la 

deschiderea zăcămintelor de substanţe minerale utile; la derocări în cariere de roci utile de tărie 

medie şi mare; lucrări de îmbunătăţiri funciare; lucrări de împuşcare  în metalurgie ( în medii calde 

şi în medii reci) lucrări de împuşcare subacvatice; lucrări de împuşcare pentru prospecţiuni 

seismice; lucrări de împuşcare pentru operaţiuni geofizice; realizarea de lucrări pentru drumuri şi 

cale ferată; lucrări de demolare a construcţiilor şi elementelor constructive; lucrări de împuşcare 

pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini; lucrări de împuşcare pentru distrugerea gheţurilor şi a 

zăpoarelor de gheaţă) etc. în condiţii meteorologice diverse, cu temperatură şi umiditate variabile. 

Practicarea calificării profesionale presupune manipularea, transportul, gestionarea, încărcarea 

materiilor explozive de uz civil, detonarea încărcăturii explozive şi verificarea locului de muncă 

înainte şi după efectuarea oricărei operaţiuni cu materii explozive. 

Practicarea calificării profesionale presupune şi realizarea altor activităţi cum ar fi: organizarea 

personalului auxiliar la operaţiile cu materii explozive, distrugerea materiilor explozive 

neutilizabile în condiţii de siguranţă, evidenţa gestiunii şi consumului de materii explozive şi 

întocmirea de rapoarte scrise privind această activitate. 

 

Motivaţie:  
Calificarea profesională de Artificier la lucrări de suprafaţă este necesară în vederea autorizării 

pentru activităţi cu materii explozive conform legii. Nivelul de cunoştinţe tehnice trebuie să fie 

adecvat unei gestionări corespunzătoare a riscurilor care pot apărea în diferitele operaţii cu materii 

explozive de uz civil. 

Calificarea profesională impune însuşirea de tehnici, deprinderi profesionale şi practici de lucru 

care să permită efectuarea unor lucrări de împuşcare aferente calificării, în condiţiile de securitate, 

eficienţă economică şi protecţia mediului. 

 

Condiţii de acces:  
Pentru practicarea calificării profesional de Artificier la lucrări de suprafaţă, orice persoană 

interesată trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucrul în condiţii 

dificile, care se referă la: lucrul în picioare, program de lucru prelungit, lucrul direct cu oamenii, 

precum şi urmărirea realizării obiectivelor de performanţă, cu respectarea condiţiilor de securitate, 

eficienţă economică, resurse umane, mediu.  

Artificierul la lucrări de suprafaţă pentru a putea accede la autorizare, trebuie să îndeplinească 

condiţiile legale pentru domeniul de activitate aferent regimului materiilor explozive. 

Artificierul la lucrări de suprafaţă lucrează cu contract pe perioadă determinată/nedeterminată 

conform prevederilor contractuale cu respectarea codului muncii. 

 

Nivelul de studii minim necesar:  
Calificarea profesională de poate fi practicată în urma absolvirii studiilor minime oblogatorii a 

8/10 clase (conform datei la care au absolvit). 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului 

ocupaţional. 

  

Rute de progres:  
În urma acumulării de experienţă în domeniul practicării ocupaţiei şi prin continuarea studiilor,  

artificierul la lucrări de suprafaţă are posibilitatea să devină maistru, conducător formaţie lucru, 

etc. 

 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice:  
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- Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi Normele Tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, 

distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în 

activităţile deţinătorilor precum şi autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, aprobate prin 

HG 536/30.05.2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi 

a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii, Sănătăţii în Muncă. 
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Titlul calificării profesionale: Artificier la lucrări de suprafaţă.  
 

Cod RNC:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

 

 

 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

(G1) Organizarea locului de muncă 2CNC/2EQF  

(G2) Aplicarea prevederilor legislaţiei privind sănătatea şi 

securitatea  în muncă  şi regimul materiilor explozive 

2CNC/2EQF  

(G3) Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2CNC/2EQF  

(S1) Efectuarea de lucrări pregătitoare privind operaţia de 

împuşcare 

2CNC/2EQF  

(S2) Depozitarea şi transportarea materiilor explozive. 2CNC/2EQF  

(S3) Efectuarea operaţiilor de împuşcare.   

(S4) Verificarea locului de muncă şi lichidarea rateurilor. 2CNC/2EQF  

(S5) Aplicarea de măsuri specifice de securitate la lucrul cu materii 

explozive. 

2CNC/2EQF  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Transmite informaţii privitoare la locul de 

muncă cu responsabilitate, cu aplicarea 

regulilor de comunicare şi informare stabilite 

prin Regulamentul de ordine interioară şi cu 

respectarea datelor tehnice privind activitatea 

de împuşcare cuprinse în dispoziţia de 

împuşcare. 

2. Stabileşte sarcinile membrilor echipei cu 

atenţie şi discernământ cu respectarea 

Prevederilor  Regulamentului de Securitate şi 

Sănătate în Muncă privind numărul de personal 

şi atribuţiile specifice pentru operaţia de 

împuşcare, prevederile legale referitoare la 

utilizarea materiilor explozive asigurând 

responsabilizarea corespunzătoare a 

personalului. 

3. Coordonează echipa cu profesionalism în 

aplicarea permanentă a regulilor de sănătate şi 

securitate în muncă pentru îndeplinirea 

sarcinilor individuale pentru personalul 

auxiliar. 

Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor 

explozive cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi Normele Tehnice privind 

deţinerea, prepararea, experimentarea, 

distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea 

şi folosirea materiilor explozive utilizate în 

activităţile deţinătorilor precum şi autorizarea 

artificierilor şi pirotehnicienilor, aprobate prin 

HG 536/30.05.2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legislaţiei privind sănătatea şi securitatea  în 

muncă  şi regimul materiilor explozive 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aplică prevederile legale privind instrucţiunile de 

securitate şi sănătate în muncă aprobate la nivel 

naţional şi la nivelul agentului economic cu 

responsabilitate în baza noţiunilor însuşite la 

instructajele periodice corespunzător activităţilor 

desfăşurate. 

2. Aplică cu stricteţe prevederile legislaţiei privind 

instrucţiunile proprii de securitate referitoare la 

materiile explozive conform legislaţiei în domeniu 

cu aplicarea programelor speciale de lucru 

(dispoziţie de împuşcare). 

- Legea nr.126/1995 privind regimul 

materiilor explozive cu modificările şi 

completările ulterioare precum şi Normele 

Tehnice privind deţinerea, prepararea, 

experimentarea, distrugerea, transportul, 

depozitarea, mânuirea şi folosirea 

materiilor explozive utilizate în activităţile 

deţinătorilor precum şi autorizarea 

artificierilor şi pirotehnicienilor, aprobate 

prin HG 536/30.05.2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Legea nr. 319/2006 a Securităţii, Sănătăţii 

în Muncă. 

 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de 

la locul de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 

Cod:  

 

Nivel: 2 CNC/3CEC  

 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică problemele de mediu cu atenţie şi 

responsabilitate pe baza informaţiilor primite în cadrul 

instructajelor specifice în corelaţie cu specificul sectorului de 

activitate având în vedere particularităţile locului de muncă şi 

ale zonei geografice. 

2. Acţionează pentru prevenirea accidentelor de infestarea 

mediului cu conştiinciozitate în funcţie de particularităţile 

locului de muncă potrivit legislaţiei în vigoare şi conform 

procedurilor interne. 

3. Raportează pericolele de poluarea mediului cu seriozitate 

având în vedere toate detaliile relevante în vederea evitării 

acestora conform reglementărilor interne. 

- Norme generale de protecţia 

mediului. 

- Proceduri interne privind 

protecţia mediului. 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Efectuarea de lucrări pregătitoare privind operaţia de împuşcare. 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică pregătirea locului de muncă în vederea efectuării 

operaţiilor de împuşcare cu responsabilitate conform 

numărului şi configuraţiei găurilor stabilite prin dispoziţia 

de împuşcare, retragerea personalului şi echipamentelor de 

lucru din zonă şi se asigură de întrunirea condiţiilor 

favorabile din punct de vedere meteo şi de comunicare. 

2. Asigură necesarul de materii explozive, materiale şi 

echipamente cu responsabilitate şi profesionalism conform 

dispoziţiei de împuşcare. 

3. Verifică sistarea oricăror activităţi care pot perturba 

desfăşurarea activităţii prin aplicarea măsurilor pentru 

informarea persoanelor şi a întrunirii condiţiilor legale de 

efectuare a împuşcării. 

- Cunoaşterea tehnologiei de lucru. 

- Prevederi ale Ghidului de bună 

practică pentru depozitarea, 

transportul şi folosirea materiilor 

explozive 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Depozitarea şi transportarea materiilor explozive. 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică materiile explozive de transportat la locul de 

muncă cu atenţie conform documentelor aprobate în funcţie 

de caracteristicile acestora, de tipul lucrărilor de executat şi 

volumul lor. 

2. Transportă materiile explozive la locul de muncă cu 

operativitate şi responsabilitate, cu mijloace manuale sau 

mecanizate (auto) în concordanţă cu specificaţiile din fişa 

tehnică de securitate, în funcţie de cantităţile necesare şi 

distanţele de parcurs. 

3. Depozitează materiile explozive necesare la locul de 

muncă cu atenţie la locul stabilit, în funcţie de tipul şi 

caracteristicile acestora. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea 

cerinţelor esenţiale de securitate ale 

explozivilor de uz civil şi a 

condiţiilor pentru introducerea lor pe 

piaţă. 

- Legea nr. 126/1995 privind 

materiile explozive şi Normele 

Tehnice privind deţinerea, 

prepararea, experimentarea, 

distrugerea, transportul, depozitarea, 

mânuirea şi folosirea materiilor 

explozive utilizate în activităţile 

deţinătorilor precum şi autorizarea 

artificierilor şi pirotehnicienilor, 

aprobate prin HG 536/ 30.05.2002 cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Efectuarea operaţiilor de împuşcare. 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează amorsele şi încarcă explozivul în gaură cu 

atenţie, efectuând asamblarea mijlocului de iniţiere la 

încărcătura de exploziv, încărcarea găurii realizându-se 

conform cerinţelor specificate în dispoziţia de împuşcare cu 

cantitatea de exploziv specificată, încărcarea efectuându-se 

manual sau mecanizat în funcţie de tipul de exploziv şi 

mijloacele de iniţiere din dotare. 

2. Efectuează burarea găurilor cu rigurozitate, burajul 

găurilor realizându-se cu materiale adecvate precizate în 

dispoziţia de împuşcare pe lungimea de gaură specificată cu 

menţinerea integrităţii reţelei de împuşcare. 

3. Realizează reţeaua de împuşcare cu atenţie respectând 

dispoziţia de împuşcare prin interconectarea mijloacelor de 

iniţiere a încărcăturilor din gaură şi care trebuie verificată 

pentru a stabili conformitatea cu dispoziţia de împuşcare. 

4. Efectuează operaţia de împuşcare cu responsabilitate şi 

atenţie, după conectarea mijlocului de darea focului (ex. 

explozor) la reţeaua de împuşcare în condiţiile asigurării 

securităţii personalului şi echipamentelor din locul stabilit 

prin dispoziţia de împuşcare. 

- Legislaţia specifică în domeniu. 

- Tehnologia de încărcare a găurilor cu 

materii explozive. 

- Ghidul de buna practică  pentru 

depozitarea, transportul şi folosirea 

materiilor explozive. 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Verificarea locului de muncă şi lichidarea rateurilor. 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică frontul de lucru după operaţia de împuşcare cu 

responsabilitate şi atenţie, cu respectarea timpului de 

aşteptare după efectuarea operaţiei de împuşcare şi 

întrunirea condiţiilor de securitate pentru reluarea activităţii 

în front, raportarea eventualelor situaţii periculoase (rateuri, 

pericol de surpare). 

2. Lichidează rateurile cu conştientizarea pericolului şi 

precauţie prin identificarea ca număr şi amplasament a 

încărcăturilor rateu, acţiunea de intervenţie efectuându-se în 

baza programului de lichidare a rateurilor şi restabilirea 

stării normale de securitate la frontul de lucru. 

- Ghidul de buna practică  pentru 

depozitarea, transportul şi folosirea 

materiilor explozive. 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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Competenţa profesională: Aplicarea de măsuri specifice de securitate la lucrul cu materii 

explozive. 

 

Cod:  

 

Nivel: 2CNC/2EQF 

 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Utilizează echipamentul de protecţie şi de lucru 

adecvat operaţiilor cu materii explozive cu 

conştiinciozitate şi responsabilitate fiind dotat cu 

echipament individual de protecţie certificat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 

scule şi dispozitive care să nu genereze energii 

periculoase pentru iniţierea materiilor explozive. 

2. Respectă instrucţiunile specifice din fişa tehnică 

de securitate a materiilor explozive, cu rigurozitate 

având în vedere că manipularea se face în 

condiţiile evitării, de generare de stimuli externi 

periculoşi cum ar fi curenţi vagabonzi, descărcări 

electrostatice, căldură, şocuri mecanice, iar în 

contact cu explozivul se va ţine seama de toate 

riscurile asociate prevăzute în fişa tehnică de 

securitate (ex. toxicitate). 

3. Aplică măsurile organizatorice comunicând 

eficient cu persoanele care lucrează împreună cu 

artificierul la manipulare, transport şi încărcarea 

găurilor, respectiv persoanele desemnate pentru 

asigurarea posturilor de pază. 

4. Aplică cu rigurozitate procedurile adecvate 

pentru distrugerea materiilor explozive, 

organizarea acestei activităţi pentru materiile 

explozive cu termen de valabilitate depăşit sau 

care provin din rateuri, se face cu aplicarea 

metodei de distrugere în condiţii de siguranţă 

pentru persoane şi mediu recomandată de 

fabricantul materiilor explozive. 

 

- Prevederile Legii 126/1995 privind regimul 

materiilor explozive. 

- HG 207/2005 privind stabilitatea cerinţelor 

esenţiale de securitate ale explozivilor de uz 

civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe 

piaţă. 

- Prevederile generale şi specifice referitoare 

la materii explozive utilizate. 

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

Deprinderi Cunoştinţe 

 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele 

de la locul de activitate  

 Simulare  

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea evaluatorilor.  

 

 

 Test scris  

 Întrebări orale  
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