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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru ocupa ia
Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor 3151
Ocupa ia este înscris în COR cu codul de înregistrare 315104
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor trebuie s de in
competen ele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea i controlul activit ii de
ap rare împotriva incendiilor.
În conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, autorit ile administra iei publice
centrale i celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucure ti,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, jude ene sau locale, institu iile publice i
operatorii economici au obliga ia s angajeze cel pu in un cadru tehnic sau personal de specialitate
cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, atesta i potrivit metodologiei elaborate de
Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen .
Cadrele tehnice cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, desemnate la nivelul
autorit ilor administra iei publice centrale, ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate,
au urm toarele obliga ii principale:
- elaboreaz programele de optimizare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor în
domeniul de activitate al autorit ii respective;
- fac propuneri de reglement ri tehnice i organizatorice a activit ii de ap rare împotriva
incendiilor în domeniul specific;
- controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru ap rarea împotriva incendiilor,
în cadrul institu iei publice care i-a desemnat;
- elaboreaz

i supun spre analiz ministrului de resort sau conduc torului institu iei, dup

caz, raportul anual de evaluare a nivelului de ap rare împotriva incendiilor din domeniul de
activitate;
- analizeaz anual respectarea încadr rii în criteriile de constituire a serviciilor de urgen
private din institu iile i unit ile subordonate, dotarea cu mijloace de ap rare împotriva incendiilor
i fac/face propuneri de optimizare a acestora;
- elaboreaz

i înainteaz spre aprobare programe de informare i educa ie specific .
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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(, 0tiin.(, 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 0i civice
Titlul unit(.ii 7: Competen.e antreprenoriale
Titlul unit(.ii 8: Competen.e de exprimare cultural(

Unit(.i de competen.( generale
Titlul unit(.ii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la s(n(tatea 0i securitatea
în munc(
Titlul unit(.ii 2: Aplicarea normelor de protec.ie a mediului

Unit(.i de competen.( specifice
Titlul unit(.ii 1: Planificarea activit(.ii de ap(rare împotriva incendiilor
Titlul unit(.ii 2: Organizarea activit(.ii de ap(rare împotriva incendiilor
Titlul unit(.ii 3: Monitorizarea activit(.ii de ap(rare împotriva incendiilor
Titlul unit(.ii 4: Elaborarea documentelor specifice activit(.ii de ap(rare împotriva
incendiilor
Titlul unit(.ii 5: Instruirea salaria.ilor în domeniul ap(r(rii împotriva incendiilor
Titlul unit(.ii 6: Controlul modului de respectare a m(surilor de ap(rare împotriva
incendiilor
Titlul unit(.ii 7: Acordarea asisten.ei tehnice de specialitate în situa.ii critice
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Nivelul de
responsabilitate
0i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Stabilirea resurselor se
realizeaz cu profesionalism
i obiectivitate.

PLANIFICAREA ACTIVIT II DE AP RARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
(unitate de competen.( specific()
Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Stabile te resursele
necesare desf ur rii
activit ilor de ap rare
împotriva incendiilor

1.1. Resursele necesare desf ur rii
activit ilor de ap rare împotriva
incendiilor sunt stabilite în corela ie
cu nivelul predominant al riscului de
incendiu din obiectiv.

1.2. Stabilirea resurselor se
realizeaz cu exactitate.

1.2. Resursele necesare desf ur rii
activit ilor de ap rare împotriva
incendiilor sunt stabilite în func ie de
caracteristicile obiectivului în care se
desf oar activitatea.
1.3. Resursele necesare desf ur rii
activit ilor de ap rare împotriva
incendiilor sunt stabilite pe baza
evalu rii capacit ii de ap rare
împotriva incendiilor a obiectivului.
2. E aloneaz etapele
activit ii de ap rare
împotriva incendiilor

2.1. Etapele activit ii de ap rare
împotriva incendiilor sunt e alonate
în func ie de priorit ile în
solu ionarea problemelor care
afecteaz gradul de ap rare împotriva
incendiilor.

2.1. E alonarea etapelor de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu aten ie.
2.2. E alonarea etapelor de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu obiectivitate.

2.2. Etapele activit ii de ap rare
împotriva incendiilor sunt e alonate
în corela ie cu posibilit ile de
solu ionare tehnic a m surilor de
ap rare împotriva incendiilor.
2.3. Etapele activit ii de ap rare
împotriva incendiilor sunt e alonate
în func ie de posibilit ile de
asigurare a resurselor necesare
acesteia.
3. Aloc resursele
necesare realiz rii
fiec rei etape

3.1. Resursele necesare realiz rii
fiec rei etape sunt alocate în func ie
de complexitatea activit ii
desf urate.

3.1. Alocarea resursele
necesare se realizeaz cu
obiectivitate i prin implicare
activ .

3.2. Resursele necesare realiz rii
3.2. Alocarea resursele
fiec rei etape sunt alocate în corela ie necesare se realizeaz cu
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cu evolu ia situa iei operative în
obiectiv.

preocupare.

3.3. Resursele necesare realiz rii
fiec rei etape sunt alocate în func ie
de nivelul de preg tire i experien a
personalului.
Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru obiectivele specifice i pentru tipurile de riscuri posibile
privind ap rarea împotriva incendiilor;
Gama de variabile:
Tipuri de resurse: umane, materiale, financiare;
Nivelul riscului: mic, mediu, mare;
Tipul obiectivului: spa ii comerciale cu/f r aglomer ri de persoane, spa ii de cazare i
alimenta ie public , unit i spitalice ti, obiective culturale, obiective industriale, etc.;
Caracteristicile obiectivului: categorie de importan , tehnologii aplicate, regim de în l ime,
num r de persoane, etc.;
Capacitatea de ap rare împotriva incendiilor: realizarea construc iei în conformitate cu
prevederile din domeniul ap r rii împotriva incendiilor, asigurarea m surilor de
preîntâmpinare a propag rii incendiilor, asigurarea c ilor de acces i interven ie, dotarea i
echiparea construc iilor cu mijloace de interven ie, etc.;
Existen a unor st ri de pericol: avarii tehnice, scurgeri de produse inflamabile, etc.;
Mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor: sting toare de incendiu, instala ii de
semnalizare a incendiilor, instala ii de limitare i stingere a incendiilor, etc.
Cuno0tin.e:
Legisla ie specific ;
Norme i reglement ri în vigoare;
Situa ia operativ din obiectiv;
Categoriile de priorit i privind solu ionarea problemelor;
Tipuri de obiective.

Sector: Administra ie i Servicii Publice , SO_Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor,Pagina 5 din 21

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

ORGANIZAREA ACTIVIT II DE AP RARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
(unitate de competen.( specific()
Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Stabile te necesarul
de personal

1.1. Necesarul de personal este
stabilit în corela ie cu specificul i
complexitatea activit ii de ap rare
împotriva incendiilor.
1.2. Necesarul de personal este
stabilit în func ie de caracteristicile
individuale ale executan ilor din
domeniul ap r rii împotriva
incendiilor.

Nivelul de
responsabilitate
0i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Stabilirea necesarului de
personal se realizeaz cu
profesionalism i
responsabilitate.
1.2. Stabilirea necesarului de
personal se realizeaz cu
preocupare i prin implicare
activ .

1.3. Necesarul de personal este
stabilit în corela ie cu intervalul de
timp alocat pentru desf urarea
activit ii de ap rare împotriva
incendiilor.
2. Atribuie
responsabilit i
personalului

2.1. Responsabilit ile sunt atribuite
personalului în corela ie cu
prevederile înscrise în fi a postului.

2.1. Atribuirea
responsabilit ilor se
realizeaz cu obiectivitate.

2.2. Responsabilit ile sunt atribuite
personalului în func ie de
particularit ile opera iilor de
executat.

2.2. Atribuirea
responsabilit ilor se
realizeaz cu aten ie.

2.3. Responsabilit ile sunt atribuite
personalului inându-se cont de
caracteristicile individuale ale
angaja ilor cu atribu ii de ap rare
împotriva incendiilor.
3. Stabile te procedura 3.1. Procedura de lucru este stabilit
de lucru privind
în func ie de natura activit ii care
activit ile de ap rare
urmeaz s se desf oare.
împotriva incendiilor
3.2. Procedura de lucru este stabilit
în corela ie cu cerin ele precizate în
reglement rile specifice domeniului
ap r rii împotriva incendiilor.

3.1. Stabilirea procedurii de
lucru se realizeaz cu
profesionalism.
3.2. Stabilirea procedurii de
lucru se realizeaz cu
responsabilitate.

3.3. Procedura de lucru este stabilit
în func ie de scopul activit ii de
ap rare împotriva incendiilor.
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Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru obiectivele specifice i pentru tipurile de riscuri posibile
privind ap rarea împotriva incendiilor.
Gama de variabile:
Caracteristicile individuale: vârst , experien profesional , condi ie fizic , etc.;
Reglement ri specifice: legi, ordine, normative, standarde, etc.
Cuno tin e:
Legisla ie specific ;
Norme i reglement ri în vigoare;
Proceduri de lucru;
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MONITORIZAREA ACTIVIT;<II DE AP;RARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
(unitate de competen specific )
Elemente de
competen

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

1. Identific nivelul de
aplicare a m surilor de
ap rare împotriva
incendiilor

1.1. Nivelul de aplicare a m surilor
de ap rare împotriva incendiilor este
identificat în toate obiectivele
cuprinse în limitele de proprietate ale
unit ii.
1.2. Nivelul de aplicare a m surilor
de ap rare împotriva incendiilor este
identificat prin comparare cu
prevederile reglement rile în vigoare
i con inutul planific rilor aprobate.

Nivelul de
responsabilitate i
autonomie
3EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen
1.1. Identificarea nivelului de
aplicare a m surilor de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu corectitudine
i profesionalism.
1.2. Identificarea nivelului de
aplicare a m surilor de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu seriozitate.

1.3. Nivelul de aplicare a m surilor
de ap rare împotriva incendiilor este
identificat prin abordarea
ansamblului problematicii activit ii
de ap rare împotriva incendiilor.
2. Evalueaz
capacitatea de ap rare
împotriva incendiilor

2.1. Capacitatea de ap rare împotriva
incendiilor este evaluat prin
compararea nivelului de protec ie
asigurat în unitate cu cerin ele
formulate în reglement rile din
domeniul ap r rii împotriva
incendiilor.

2.1. Evaluarea capacit ii de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu obiectivitate.
2.2. Evaluarea capacit ii de
ap rare împotriva incendiilor
se realizeaz cu
profesionalism i seriozitate.

2.2. Capacitatea de ap rare împotriva
incendiilor este evaluat periodic sau
ori de câte ori este nevoie, în
contextul existen ei unor indicii de
cre tere a st rii de pericol.
2.3. Capacitatea de ap rare împotriva
incendiilor este evaluat conform
reglement rilor interne.
3. Înregistreaz datele
ob inute în urma
monitoriz rii

3.1. Datele ob inute în urma
monitoriz rii sunt înregistrate
asigurându-se c sunt reale i
relevante pentru activitatea de
ap rare împotriva incendiilor.
3.2. Datele ob inute în urma

3.1. Înregistrarea datelor se
realizeaz cu aten ie.
3.2. Înregistrarea datelor se
realizeaz cu
con tiinciozitate i
rigurozitate.
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monitoriz rii sunt înregistrate
permanent în scopul cunoa terii
evolu iei situa iei operative din
unitate.
3.3. Datele ob inute în urma
monitoriz rii sunt înregistrate pentru
toate laturile activit ii de ap rare
împotriva incendiilor din unitate.
Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru obiectivele specifice i pentru tipurile de riscuri posibile
privind ap rarea împotriva incendiilor.
Gama de variabile:
Tipul obiectivului: spa ii comerciale cu/f r aglomer ri de persoane, spa ii de cazare i
alimenta ie public , unit i spitalice ti, obiective culturale, obiective industriale, etc.;
Indicii de cre tere a st rii de pericol: schimbarea condi iilor care au stat la baza evalu rii
anterioare, perioade caniculare cu temperaturi excesive, fluctua ia masiv de personal, starea
de îmb trânire a mijloacelor de ap rare împotriva incendiilor, etc.;
Date înregistrate: incendii produse, cauze probabile i împrejur ri favorizante, frecven a
manifest rii cauzelor de incendiu, consecin ele producerii incendiilor, deficien e constatate,
eviden a mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor, etc.

Cuno tin e:
Legisla ie specific ;
Norme i reglement ri în vigoare;
Tipuri de obiective;
Metode de calcul a for elor i mijloacelor de interven ie;
Tehnici de comunicare;
Tehnici de înregistrare i prelucrare a datelor.
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ELABORAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVIT
DE AP RARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
(unitate de competen.( specific()
Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Culege datele
necesare elabor rii
documentelor

1.1. Datele necesare elabor rii
documentelor sunt culese prin
metode specifice în corela ie cu tipul
de document redactat.
1.2. Datele necesare elabor rii
documentelor sunt culese prin
apelarea unor surse autorizate.

II

Nivelul de
responsabilitate
0i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Culegerea datelor se
realizeaz cu acurate e i
operativitate.
1.2. Culegerea datelor se
realizeaz cu profesionalism
i responsabilitate.

1.3. Datele necesare elabor rii
documentelor sunt culese
asigurându-se c sunt complete,
detaliate, reale i relevante în raport
cu scopul propus.
1.4. Datele necesare elabor rii
documentelor sunt culese în scopul
prevenirii permanente a producerii
incendiilor.
2. Structureaz datele
necesare
elabor rii
documentelor
specifice
activit ii de ap rare
împotriva incendiilor

2.1. Datele necesare elabor rii
documentelor specifice activit ii de
ap rare împotriva incendiilor sunt
structurate în func ie de natura
responsabilit ilor de îndeplinit.

2.1. Structurarea datelor se
realizeaz cu aten ie i
rigurozitate.
2.2. Structurarea datelor se
realizeaz cu profesionalism.

2.2. Datele necesare elabor rii
documentelor specifice activit ii de
ap rare împotriva incendiilor sunt
structurate în func ie de tipul
documentului redactat.
2.3. Datele necesare elabor rii
documentelor specifice activit ii de
ap rare împotriva incendiilor sunt
structurate în conformitate cu scopul
urm rit.

3. Redacteaz
documentele specifice
activit ii de ap rare
împotriva incendiilor

3.1. Documentele specifice activit ii
de ap rare împotriva incendiilor sunt
redactate într-un limbaj specializat,
clar, corect, concis i la obiect.

3.1. Redactarea
documentelor specifice se
realizeaz cu aten ie i
rigurozitate.
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3.2. Documentele specifice activit ii
de ap rare împotriva incendiilor sunt
redactate cu utilizarea unor suporturi
specifice în corela ie cu resursele
unit ii.

3.2. Redactarea
documentelor specifice se
realizeaz cu profesionalism.

3.3. Documentele specifice activit ii
de ap rare împotriva incendiilor sunt
redactate cu operativitate în scopul
asigur rii unei activit i fluente.
Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru tipurile de obiective din sectorul de competen
i în
concordan cu specificul activit ilor de ap rare împotriva incendiilor desf urate.
Gama de variabile:
Documente specifice: proiecte ale dispozi iilor scrise privind modul de organizare a activit ii
de ap rare împotriva incendiilor, proiecte ale dispozi iilor scrise privind responsabilit ile în
domeniul ap r rii împotriva incendiilor, plan de control, documente de control, note de
control, procese-verbale de control, listele cu substan ele periculoase, plan de dotare i
completare cu mijloace tehnice, referate de analiz a stadiului ap r rii împotriva incendiilor,
etc.;
Metode specifice de culegere a datelor: observare direct , analiza bazei de date, studiul actelor
normative specifice, etc.;
Scopuri urm rite: depistarea st rilor de pericol, depistarea cauzelor poten iale de incendiu, a
înc lc rilor normelor de ap rare împotriva incendiilor, etc.
Cuno0tin.e:
Normele specifice de ap rare împotriva incendiilor;
Actele normative din domeniul ap r rii împotriva incendiilor;
Proceduri de cercetare i stabilire a cauzelor i împrejur rilor producerii incendiilor;
Tehnici de comunicare;
Tipuri de suporturi specifice utilizate pentru stocarea datelor.
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INSTRUIREA SALARIA ILOR ÎN DOMENIUL AP R RII
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
(unitate de competen.( specific()
Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Identific nevoile de
instruire ale
salaria ilor în
domeniul ap r rii
împotriva incendiilor

1.1. Nevoile de instruire ale
salaria ilor sunt identificate pentru
toate categoriile de salaria i ai
unit ii.
1.2. Nevoile de instruire ale
salaria ilor sunt identificate în
corela ie cu profilul de activitate al
unit ii.

Nivelul de
responsabilitate
0i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Identificarea nevoilor de
instruire se realizeaz cu
profesionalism.

1.2. Identificarea nevoilor de
instruire se realizeaz cu
con tiinciozitate i
responsabilitate.

1.3. Nevoile de instruire ale
salaria ilor sunt identificate prin
raportare la nout ile ap rute în
domeniul reglement rilor curente.
2. Stabile te
con inutul
programului de
instruire

2.1. Con inutul programului de
instruire este stabilit diferen iat în
func ie de responsabilit i i
specialit i.
2.2. Con inutul programului de
instruire este stabilit luându-se în
considerare toate aspectele activit ii
de ap rare împotriva incendiilor
desf urate în cadrul obiectivului.

2.1. Stabilirea con inutului
programului de instruire se
realizeaz cu aten ie.
2.2. Stabilirea con inutului
programului de instruire se
realizeaz cu profesionalism.

2.3. Con inutul programului de
instruire este stabilit diferen iat pe
categorii de personal, pe baza
reglement rilor specifice din
domeniu.
3. Desf oar
programul de instruire
al salaria ilor în
domeniul ap r rii
împotriva incendiilor

3.1. Programul de instruire al
salaria ilor se desf oar în corelare
cu scopul activit ii la care se refer ;

3.1. Desf urarea
programului de instruire se
realizeaz cu seriozitate.

3.2. Programul de instruire al
salaria ilor se desf oar prin metode
specifice preg tirii salaria ilor pe
problematica ap r rii împotriva
incendiilor.

3.2. Desf urarea
programului de instruire se
realizeaz cu responsabilitate
i profesionalism.

3.3. Programul de instruire al

3.3. Desf urarea
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salaria ilor se desf oar în
conformitate cu prevederile
legisla iei în vigoare.

programului de instruire se
realizeaz prin implicare
activ .

Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru tipurile de obiective din sectorul de competen i în
concordan cu specificul activit ilor de ap rare împotriva incendiilor desf urate.
Gama de variabile:
Categorii de personal: nou angaja i, care lucreaz la birou, care execut lucr ri periculoase,
etc.;
Aspecte ale activit ii: utilizarea echipamentelor de ap rare împotriva incendiilor, metode de
interven ie în caz de incendiu, etc.;
Metode specifice de preg tire: aplica ii practice, instruire teoretic , studiu de caz, dezbatere,
etc.
Cuno0tin.e:
Prevederi ale actelor normative care reglementeaz activitatea de ap rare împotriva
incendiilor;
Tehnici de comunicare;
Elemente de pedagogie;
Tehnici de predare;
Tipuri de materiale didactice.
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CONTROLUL MODULUI DE RESPECTARE A M SURILOR DE Nivelul de
AP RARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
responsabilitate
0i autonomie
(unitate de competen.( specific()
3EQF
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competen.(
rezultatului activit(.ii descrise de
asociate modului de
elementul de competen.(
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Verificarea respect rii
1. Verific respectarea 1.1. Respectarea regulilor i
regulilor i m surilor de
regulilor i m surilor
m surilor de ap rare împotriva
ap rare împotriva incendiilor
de ap rare împotriva
incendiilor pe timpul execut rii
incendiilor pe timpul
investi iilor i exploat rii obiectivelor se realizeaz cu rigurozitate
i profesionalism.
execut rii investi iilor este verificat pe baza prevederilor
i exploat rii
actelor normative din domeniul
1.2. Verificarea respect rii
obiectivelor
ap r rii împotriva incendiilor.
regulilor i m surilor de
ap rare împotriva incendiilor
1.2. Respectarea regulilor i
se realizeaz cu aten ie i
m surilor de ap rare împotriva
responsabilitate.
incendiilor pe timpul execut rii
investi iilor i exploat rii obiectivelor
este verificat la toate obiectivele din
limitele de proprietate ale unit ii.
1.3. Respectarea regulilor i
m surilor de ap rare împotriva
incendiilor pe timpul execut rii
investi iilor i exploat rii obiectivelor
este verificat urm rindu-se
existen a, starea fizic i de
func ionare a tuturor sistemelor de
ap rare împotriva incendiilor.
2. Urm re te starea de
func ionare a
mijloacelor tehnice de
ap rare împotriva
incendiilor

2.1. Starea de func ionare a
mijloacelor tehnice de ap rare
împotriva incendiilor este urm rit
având în vedere reglement rile
specifice din domeniu.

2.1. Urm rirea st rii de
func ionare a mijloacelor
tehnice de ap rare împotriva
incendiilor se realizeaz cu
aten ie.

2.2. Starea de func ionare a
mijloacelor tehnice de ap rare
împotriva incendiilor este urm rit
având în vedere caracteristicile
tuturor mijloacelor tehnice de ap rare
împotriva incendiilor din dotare.

2.2. Urm rirea st rii de
func ionare a mijloacelor
tehnice de ap rare împotriva
incendiilor se realizeaz cu
profesionalism.

2.3. Starea de func ionare a
mijloacelor tehnice de ap rare
împotriva incendiilor este urm rit
utilizând metode specifice.
3. Verific însu irea
de c tre salaria i a

3.1. Însu irea de c tre salaria i a
prevederilor normelor specifice de

3.1. Verificarea însu irii a
normelor specifice de ap rare
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prevederilor normelor
specifice de ap rare
împotriva incendiilor

ap rare împotriva incendiilor este
verificat urm rindu-se modul de
ac iune în situa ii de incendiu în
corela ie cu specificul locului de
munc .
3.2. Însu irea de c tre salaria i a
prevederilor normelor specifice de
ap rare împotriva incendiilor este
verificat comparând cuno tin ele
asimilate cu con inutul legisla iei
specifice.

împotriva incendiilor se
realizeaz cu aten ie i
rigurozitate.
3.2. Verificarea însu irii de
c tre salaria i a normelor
specifice de ap rare
împotriva incendiilor se
realizeaz cu profesionalism.

3.3. Însu irea de c tre salaria i a
normelor specifice de ap rare
împotriva incendiilor este verificat
aplicând metode specifice referinduse la toate tipurile de cuno tin e
asimilate.
Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru tipurile de obiective din sectorul de competen i în
concordan cu specificul activit ilor de ap rare împotriva incendiilor desf urate.
Gama de variabile:
Reglement ri specifice: legi, ordine, normative, standarde, etc.;
Tipuri de obiective: uzine, sec ii, instala ii tehnologice, cl diri sociale, cl diri administrative,
depozite, centrale termice, gospod rii de ap , etc.
Cuno0tin.e:
Prevederile actelor normative care reglementeaz activitatea de ap rare împotriva incendiilor;
Con inutul activit ilor de ap rare împotriva incendiilor;
Tipuri de mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor;
Caracteristici tehnice i func ionale ale mijloacelor de ap rare împotriva incendiilor.
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ACORDAREA ASISTEN EI TEHNICE DE SPECIALITATE ÎN
SITUA II DE URGEN
(unitate de competen.( specific()
Elemente de
competen.(

1. Evalueaz situa ia
de urgen

Nivelul de
responsabilitate
0i autonomie
3EQF
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
rezultatului activit(.ii descrise de
asociate modului de
elementul de competen.(
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Situa ia de urgen este evaluat
1.1. Evaluarea se realizeaz
în corela ie cu particularit ile locului cu operativitate i
profesionalism.
de manifestare a acesteia.
1.2. Situa ia de urgen este evaluat
în func ie de tipul acesteia.

1.2. Evaluarea se realizeaz
cu responsabilitate.

1.3. Situa ia de urgen este evaluat
analizând toate elementelor relevante
privind pericolul/evolu ia
evenimentului.
1.4. Situa ia de urgen este evaluat
cu respectarea normelor de s n tate
i securitate în munc .
2. Propune solu ii de
2.1. Solu iile de înl turare a situa iei
înl turare a situa iei de de urgen sunt propuse conform
urgen
reglement rilor interne.
2.2. Solu iile de înl turare a situa iei
de urgen sunt propuse în corela ie
cu nivelul de evolu ie i consecin ele
evenimentului.

2.1. Solu iile sunt propuse cu
aten ie i profesionalism.
2.2. Solu iile sunt propuse cu
operativitate.

2.3. Solu iile de înl turare a situa iei
de urgen sunt propuse respectând
principiile de interven ie
reglementate.
3. Supravegheaz
modul de aplicare a
m surilor aprobate

3.1. Modul de aplicare a m surilor
aprobate este supravegheat urm rind
aplicarea procedurilor de interven ie
reglementate.

3.1. Supravegherea se
realizeaz cu aten ie i
rigurozitate.

3.2. Modul de aplicare a m surilor
aprobate este supravegheat
comparând efectele produse în urma
interven iilor cu cele estimate.
3.3. Modul de aplicare a m surilor
aprobate este supravegheat cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc .
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Contexte:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor î i desf oar
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea efului ierarhic, r spunde de
calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute i se conformeaz prevederilor legisla iei specifice
în domeniu.
Activit ile se desf oar pentru tipurile de obiective din sectorul de competen i în
concordan cu specificul activit ilor de ap rare împotriva incendiilor desf urate.
Gama de variabile:
Situa ii de urgen : stare de pericol de incendiu, avarie tehnic cu poten ial de
explozie/incendiu, incendiu, calamit i naturale;
Particularit ile locului: spa iu închis izolat, înglobat într-o structur , spa iu deschis, izolat,
adiacent altor spa ii cu pericol, cl dire înalt , foarte înalt cu sau f r aglomer ri de persoane,
spa ii cu valori mari ale sarcinii termice, spa ii destinate persoanelor care nu se pot evacua
singure, instala ii tehnologice cu pericol ridicat de incendiu, etc.;
Consecin e/efecte previzibile: formarea norilor de gaz în concentra ie de explozie, spargerea
unor vase de reac ie/recipiente care con in produse inflamabile/lucreaz la presiuni si
temperaturi ridicate, propagarea cu rapiditate a incendiului la vecin t i, producerea unui
num r mare de victime, afectarea grav a mediului, etc.;
Elemente relevante privind pericolul/evolu ia evenimentului: parametrii de stare înregistra i
local i în vecin t ile conexe (presiuni, temperaturi, concentra ii, radia ii electromagnetice),
cantit i de materiale combustibile, caracteristicile de ardere ale materialelor combustibile,
starea de agregare a materialelor combustibile, etc.;
Posibilit i de interven ie: antrenare de resurse umane specializate din cadrul locului de
munc , ac ionarea sistemelor de protec ie locale neafectate de eveniment, ac ionarea pe plan
local a sistemelor de izolare fata de vecin t i, executarea de manevre destinate evacu rii
con inutului unor echipamente, punerea în func iune a mijloacelor tehnice de
stingere/interven ie, alertarea altor forte specializate prev zute în planurile de interven ie, etc.;
Principii de interven ie: respectarea reglement rilor în vigoare, respectarea priorit ilor,
dimensionarea optim a for elor, asigurarea colabor rii i conlucr rii între participan ii la
ac iune.

Cuno0tin.e:
Caracteristicile locului în care se desf oar activitatea;
Caracteristicile materialelor existente la locul de manifestare a st rii critice;
Prevederile actelor normative care reglementeaz activitatea de ap rare împotriva incendiilor;
Tehnici de comunicare.
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APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA
S N TATEA I SECURITATEA ÎN MUNC
(unitate de competen.( general()
Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Identific riscurile în
munc

1.1. Riscurile în munc sunt
identificate în corela ie cu specificul
activit ii de executat.

Nivelul de
responsabilitatea
0i autonomie
2EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Identificarea riscurilor în
munc se realizeaz cu
con tiinciozitate i
responsabilitate.

1.2. Riscurile în munc sunt
identificate avându-se în vedere toate
aspectele relevante pentru
desf urarea activit ilor.

2. Aplic prevederile
legale referitoare la
s n tatea i securitatea
în munc

1.3. Riscurile sunt identificate în
conformitate cu prevederile
legisla iei specifice în domeniu.
2.1. Prevederile legale referitoare la
s n tatea i securitatea în munc sunt
aplicate în conformitate cu legisla ia
specific în domeniu.
2.2. Prevederile legale referitoare la
s n tatea i securitatea în munc sunt
aplicate în corela ie cu specificul
locului de munc .
2.3. Prevederile legale referitoare la
s n tate i securitatea în munc sunt
aplicate permanent, pe toat perioada
activit ilor.

3. Intervine în caz de
accident

2.1. Aplicarea prevederile
legale referitoare la s n tatea
i securitatea în munc se
realizeaz cu aten ie i
promptitudine.
2.2. Aplicarea prevederile
legale referitoare la s n tatea
i securitatea în munc se
realizeaz cu
con tiinciozitate i
responsabilitate.

3.1. În caz de accident intervine în
conformitate cu prevederile
legisla iei în vigoare.

3.1. Interven ia în caz de
accident se realizeaz cu
aten ie i promptitudine.

3.2. În caz de accident intervine în
conformitate cu prevederile
regulamentului interior.

3.2. Interven ia în caz de
accident se realizeaz cu
operativitate.

3.3. În caz de accident intervine prin
modalit i adaptate situa iei concrete
i tipului de accident produs.
Contexte:
Activitatea se desf oar sub supravegherea i coordonarea efului ierarhic, cu un grad limitat
de autonomie.
Gama de variabile:
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Tipuri de riscuri: pericol de lovire, c dere de la în l ime, pericol de alunecare, t iere cu scule i
unelte con inând p r i metalice/ascu ite, pericol de c dere de materiale i obiecte de la în l ime,
etc.;
Aspecte relevante: fronturi de lucru existente i tipurile de activit ilor desf urate, modalitatea
de organizare a activit ilor, num rul de participan i în procesul de munc i distribuirea pe
posturi de lucru, condi iile de lucru, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru;
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, r niri, fracturi, c deri de la în l ime),
electrocutare, arsuri, intoxica ii cu gaze, etc.
Cuno0tin.e:
Tipuri de riscuri;
Norme de s n tate i securitate în munc specifice locului de munc ;
Modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de s n tate i securitate în
munc ;
Proceduri de acordare a primului ajutor.
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APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IE A MEDIULUI
(unitate de competen.( general()

Elemente de
competen.(

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit(.ii descrise de
elementul de competen.(

1. Aplic normele de
protec ia mediului

1.1. Normele de protec ia mediului
sunt aplicate corespunz tor
activit ilor desf urate.
1.2. Normele de protec ia mediului
sunt aplicate conform instructajelor.
1.3. Normele de protec ia mediului
sunt aplicate evitând efectul nociv
asupra mediului înconjur tor i a
zonei de lucru.

2. Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor
de mediu

Nivelul de
responsabilitatea
0i autonomie
2EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit(.ii
descris( de elementul de
competen.(
1.1. Aplicarea normelor de
protec ie a mediului se
realizeaz cu promptitudine.
1.2. Aplicarea normelor de
protec ie a mediului se
realizeaz cu responsabilitate
i perseveren .

2.1. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu ac ioneaz conform
procedurilor interne, f r afectarea
factorilor de mediu.

2.1. Ac iunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se realizeaz cu
aten ie i responsabilitate.

2.2. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu ac ioneaz în conformitate cu
procedurile de urgen i cu
prevederile legisla iei în vigoare.

2.2. Ac iunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se realizeaz cu
perseveren i operativitate.

2.3. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu ac ioneaz cu promptitudine.
3. Ac ioneaz pentru
diminuarea
consumului de resurse
naturale

3.1. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz
conform procedurilor interne.
3.2. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz
conform specificului locului de
munc .

3.1. Ac iunea pentru
diminuarea consumului de
resurse naturale se realizeaz
cu perseveren i
operativitate.

3.3. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz
permanent i con tiincios.
Contexte:
Activitatea se desf oar sub supravegherea i coordonarea efului ierarhic, cu un grad limitat
de autonomie.
Gama de variabile:
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Factori de mediu: ap , aer, sol, specii i habitate naturale protejate;
Riscuri: poluare a apei, aerului, solului, degradarea biodiversit ii, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru;
Resurse naturale: ap , gaze, i ei, sol, resurse energetice, etc.
Cuno0tin.e:
Norme de protec ia mediului;
Legisla ie i proceduri specifice locului de munc ;
Specificul locului de munc .
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AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI

CALIFICAREA
Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii "i stingerii incendiilor

COD RNC al calific'rii:
Nivelul calific'rii : 3

Sectorul : Administra ie "i Servicii Publice

Versiunea: 0
Data aprob'rii:
Data propus' pentru revizuire: martie 2012
Echipa de redactare: Mihaela MOGO2ANU – Ofi er specialist la Centrul Na ional pentru
Securitate la Incendiu "i Protec ie Civil'

Verificator sectorial: Bogdan GRIGORE – Ofi er specialist la Inspectoratul General pentru
Situa ii de Urgen '

Comisia de validare:

Denumire document electronic: Q_ Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si
stingerii incendiilor_00

Responsabilitatea pentru con inutul acestei calific'rii revine Comitetului Sectorial
Administra ie "i Servicii Publice

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor, Page 1 of 19
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Titlul Calific'rii: Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii "i stingerii incendiilor
Descriere:
Cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor trebuie s de in
competen ele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea i controlul activit ii de
ap rare împotriva incendiilor.
În conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, autorit ile administra iei publice
centrale i celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucure ti,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, jude ene sau locale, institu iile publice i
operatorii economici au obliga ia s angajeze cel pu in un cadru tehnic sau personal de specialitate
cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, atesta i potrivit metodologiei elaborate de
Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen .
Cadrele tehnice cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, desemnate la nivelul
autorit ilor administra iei publice centrale, ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate,
au urm toarele obliga ii principale:
- elaboreaz programele de optimizare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor în
domeniul de activitate al autorit ii respective;
- fac propuneri de reglement ri tehnice i organizatorice a activit ii de ap rare împotriva
incendiilor în domeniul specific;
- controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru ap rarea împotriva incendiilor,
în cadrul institu iei publice care i-a desemnat;
- elaboreaz i supun spre analiz ministrului de resort sau conduc torului institu iei, dup
caz, raportul anual de evaluare a nivelului de ap rare împotriva incendiilor din domeniul de
activitate;
- analizeaz anual respectarea încadr rii în criteriile de constituire a serviciilor de urgen
private din institu iile i unit ile subordonate, dotarea cu mijloace de ap rare împotriva incendiilor
i fac/face propuneri de optimizare a acestora;
- elaboreaz i înainteaz spre aprobare programe de informare i educa ie specific .

Motiva ie:
Calificarea de “Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii i stingerii incendiilor” este
solicitat pe pia a muncii, fiind necesar în vederea încadr rii la operatori economici, institu ii, .a.,
conform legisla iei în vigoare.

Condi ii de acces:
Persoana care dore te s devin “Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul ap r prevenirii i
stingerii incendiilor” trebuie s fie absolvent de liceu, s fie declarat apt medical.

Rute de progres: Nu exist

Cerin e legislative specifice: Nu exist
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Titlu calific'rii: Cadru tehnic cu atribu ii în domeniul prevenirii "i stingerii incendiilor
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific'rii:
Codul
unit' ii

Denumirea competen ei

Nivel

Planificarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor

3

Organizarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor

3

Monitorizarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor

3

Elaborarea documentelor specifice activit ii de ap rare
împotriva incendiilor

3

Instruirea salaria ilor în domeniul ap r rii împotriva incendiilor
Controlul modului de respectare a m surilor de ap rare
împotriva incendiilor
Acordarea asisten ei tehnice de specialitate în situa ii de urgen .
Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i
securitatea în munc

3
3

Aplicarea normelor de protec ie a mediului

2

Credite

3
2
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Competen a: Planificarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Stabile te resursele necesare
desf ur rii activit ilor de ap rare
împotriva incendiilor, cu profesionalism i
obiectivitate, pe baza evalu rii capacit ii
de ap rare împotriva incendiilor a
obiectivului, în corela ie cu nivelul
predominant al riscului de incendiu i în
func ie de caracteristicile obiectivului.

Cuno"tin e
- Legisla ie specific ;
- Norme i reglement ri în vigoare;
- Situa ia operativ din obiectiv;
- Categoriile de priorit i privind solu ionarea
problemelor;
- Tipuri de obiective.

2. E aloneaz etapele activit ii de ap rare
împotriva incendiilor, cu aten ie i
obiectivitate, în func ie de priorit ile în
solu ionarea problemelor care afecteaz
gradul de ap rare împotriva incendiilor i
în func ie de posibilit ile de asigurare a
resurselor necesare acesteia.
3. Aloc resursele necesare realiz rii
fiec rei etape, cu obiectivitate i
preocupare , în func ie de complexitatea
activit ii desf urate , în corela ie cu
evolu ia situa iei operative în obiectiv i în
func ie de nivelul de preg tire i
experien a personalului.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen a sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
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•

Proiecte
•

portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen a: Organizarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno"tin e
1. Stabile te necesarul de personal cu
- Legisla ie specific ;
preocupare i profesionalism, în corela ie
- Norme i reglement ri în vigoare;
cu specificul i complexitatea activit ii
- Proceduri de lucru.
de ap rare împotriva incendiilor, în func ie
de caracteristicile individuale ale
executan ilor din domeniul ap r rii
împotriva incendiilor i în corela ie cu
intervalul de timp alocat.
2. Atribuie responsabilit i personalului,
cu aten ie i obiectivitate, în corela ie cu
caracteristicile individuale ale angaja ilor,
cu prevederile înscrise în fi a postului i în
func ie de particularit ile opera iilor de
executat.
3. Stabile te procedura de lucru privind
activit ile de ap rare împotriva
incendiilor, cu responsabilitate i
profesionalism, în func ie de natura
activit ii care urmeaz s se desf oare,
în corela ie cu cerin ele precizate în
reglement rile specifice domeniului
ap r rii împotriva incendiilor.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Monitorizarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Identific nivelul de aplicare a
m surilor de ap rare împotriva
incendiilor, cu corectitudine i
profesionalism, prin comparare cu
prevederile reglement rile în vigoare i
con inutul planific rilor aprobate, prin
abordarea ansamblului problematicii
activit ii de ap rare împotriva incendiilor.

Cuno"tin e
- Legisla ie specific ;
- Norme i reglement ri în vigoare;
- Tipuri de obiective;
- Metode de calcul a for elor i mijloacelor de
interven ie;
- Tehnici de comunicare;
- Tehnici de înregistrare i prelucrare a datelor.

2. Evalueaz capacitatea de ap rare
împotriva incendiilor, cu profesionalism i
obiectivitate, prin compararea nivelului de
protec ie asigurat în competen cu
cerin ele formulate în reglement rile din
domeniul ap r rii împotriva incendiilor i
conform reglement rilor interne.
3 . Înregistreaz datele ob inute în urma
monitoriz rii, cu con tiinciozitate i
rigurozitate, asigurându-se c sunt reale i
relevante pentru activitatea de ap rare
împotriva incendiilor, pentru toate laturile
activit ii de ap rare împotriva incendiilor
din competen .
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Elaborarea documentelor specifice activit ii de ap rare împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Culege datele necesare elabor rii
Documentelor, cu acurate e i
operativitate, prin metode specifice în
corela ie cu tipul de document redactat,
prin apelarea unor surse autorizate,
asigurându-se c sunt complete, detaliate,
reale i relevante în raport cu scopul
propus.

Cuno"tin e
- Normele specifice de ap rare împotriva
incendiilor;
- Actele normative din domeniul ap r rii împotriva
incendiilor;
- Proceduri de cercetare i stabilire a cauzelor i
împrejur rilor producerii incendiilor;
- Tehnici de comunicare;
- Tipuri de suporturi specifice utilizate pentru
stocarea datelor.

2. Structureaz datele necesare
elabor rii documentelor specifice
activit ii de ap rare împotriva incendiilor,
cu profesionalism i rigurozitate, în
func ie de natura responsabilit ilor de
îndeplinit, în func ie de tipul documentului
redactat i în conformitate cu scopul
urm rit.
3. Redacteaz documentele specifice
activit ii de ap rare împotriva incendiilor,
cu rigurozitate i profesionalism, într-un
limbaj specializat, clar, corect, concis i la
obiect, cu utilizarea unor suporturi
specifice în corela ie cu resursele unit ii.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Instruirea salaria ilor în domeniul ap r rii împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Identific nevoile de instruire ale
salaria ilor în domeniul ap r rii împotriva
incendiilor, cu di con tiinciozitate i
responsabilitate, pentru toate categoriile
de salaria i ai unit ii, în corela ie cu
profilul de activitate al unit ii, prin
raportare la nout ile ap rute în domeniul
reglement rilor curente.

Cuno"tin e
- Prevederi ale actelor normative care
reglementeaz activitatea de ap rare împotriva
incendiilor;
- Tehnici de comunicare;
- Elemente de pedagogie;
- Tehnici de predare;
- Tipuri de materiale didactice.

2. Stabile te con inutul programului de
instruire, cu aten ie i profesionalism,
diferen iat în func ie de responsabilit i i
specialit i, pe baza reglement rilor
specifice din domeniu, luându-se în
considerare toate aspectele activit ii de
ap rare împotriva incendiilor desf urate
în cadrul obiectivului.
3. Desf oar programul de instruire al
salaria ilor în domeniul ap r rii împotriva
incendiilor, cu seriozitate i
profesionalism, prin metode specifice
preg tirii salaria ilor pe problematica
ap r rii împotriva incendiilor, în corelare
cu scopul activit ii la care se refer , în
conformitate cu prevederile legisla iei în
vigoare.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Controlul modului de respectare a m surilor ap rare împotriva incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Verific respectarea regulilor i
m surilor pe timpul execut rii investi iilor
i exploat rii obiectivelor, cu rigurozitate
i profesionalism, la toate obiectivele din
limitele de proprietate ale unit ii, pe baza
prevederilor actelor normative din
domeniul ap r rii împotriva incendiilor,
urm rindu-se existen a, starea fizic i de
func ionare a tuturor sistemelor de ap rare
împotriva incendiilor.

Cuno"tin e
- Prevederile actelor normative care reglementeaz
activitatea de ap rare împotriva incendiilor;
- Con inutul activit ilor de ap rare împotriva
incendiilor;
- Tipuri de mijloace tehnice de ap rare împotriva
incendiilor;
- Caracteristici tehnice i func ionale ale
mijloacelor de ap rare împotriva incendiilor.

2. Urm re te starea de func ionare a
mijloacelor tehnice de ap rare împotriva
incendiilor, cu aten ie i profesionalism,
utilizând metode specifice, având în
vedere caracteristicile tuturor mijloacelor
tehnice de ap rare împotriva incendiilor
din dotare i reglement rile specifice din
domeniu.
3. Verific însu irea de c tre salaria i a
prevederilor normelor specifice de ap rare
împotriva incendiilor, cu rigurozitate i
profesionalism, aplicând metode specifice
referindu-se la toate tipurile de cuno tin e
asimilate, comparând cuno tin ele
asimilate cu con inutul legisla iei
specifice, urm rindu-se modul de ac iune
în situa ii de incendiu în corela ie cu
specificul locului de munc .
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Acordarea asisten ei tehnice de specialitate în situa ii de urgen
Cod:
Nivel: 3
Credite:

Deprinderi
1. Evalueaz situa ia de urgen , cu
operativitate i profesionalism, în func ie
de tipul acesteia, în corela ie cu
particularit ile locului de manifestare a
acesteia, analizând toate elementelor
relevante privind pericolul/evolu ia
evenimentului, cu respectarea normelor de
s n tate i securitate în munc .

Cuno"tin e
- Caracteristicile locului în care se desf oar
activitatea;
- Caracteristicile materialelor existente la locul de
manifestare a st rii critice;
- Prevederile actelor normative care reglementeaz
activitatea de ap rare împotriva incendiilor;
- Tehnici de comunicare.

2. Propune solu ii de înl turare a situa iei
de urgen , cu profesionalism i
operativitate, în corela ie cu nivelul de
evolu ie i consecin ele evenimentului,
respectând principiile de interven ie
reglementate.
3. Supravegheaz modul de aplicare a
m surilor aprobate, cu aten ie i
rigurozitate, urm rind aplicarea
procedurilor de interven ie reglementate i
comparând efectele produse în urma
interven iilor cu cele estimate, cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc .
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt urm toarele:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Proiecte
• portofoliu
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Competen a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno"tin e

1. Identific riscurile în munc cu
con tiinciozitate i responsabilitate, în
conformitate cu specificul activit ii de
executat i în conformitate cu prevederile
legisla iei specifice în domeniu.
2. Aplic prevederile legale referitoare la
s n tatea i securitatea în munc cu aten ie
i promptitudine, în conformitate cu
legisla ia specific în domeniu i în
corela ie cu specificul locului de munc .

- Prevederi legale referitoare la s n tatea i
securitatea în munc ;
- Norme interne;
- Particularit ile locului de munc ;
- Tipuri de riscuri;
- Reglement ri interne;
- Tipuri de accidente.

3. Intervine în caz de accident cu
promptitudine i operativitate, în
conformitate cu prevederile legisla iei în
vigoare i ale reglement rilor interne.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
•

portofoliu
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Competen a: Aplicarea normelor de protec ie a mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno"tin e

1. Aplic normele de protec ia mediului cu
promptitudine, corespunz tor activit ilor - Norme de protec ia mediului;
desf urate.
- Norme interne;
- Particularit ile locului de munc ;
2. Ac ioneaz pentru diminuarea riscurilor - Factori de mediu;
de mediu cu aten ie i operativitate, în
- Proceduri interne.
conformitate cu procedurile de urgen i
cu prevederile legisla iei în vigoare.
3. Ac ioneaz pentru diminuarea
consumului de resurse naturale cu
perseveren i operativitate, conform
procedurilor interne.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
•

portofoliu
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