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RANGER ARII PROTEJATE 

 

Rangerul pentru arii protejate este persoana calificată pentru paza, inspecţia şi controlul ariei 
protejate având ca responsabilitate protejarea şi conservarea biodiversităţii biologice bazîndu-
se în activitatea desfăşurată pe prevederile legislaţiei, normativelor şi standardelor specifice.  
Ca definiţie, biodiversitatea trebuie înţeleasă ca variabilitatea organismelor din cadrul 
ecosistemelor tersetre, marie, acvatice continentale complexelor ecologice; aceasta include 
diversitatrea intraspecifică (din interioarul speciilor), interspecifică (dintre specii şi între 
diversitatea din interiorul speciilor) şi diversitatea ecosistemelor. 
Rangerul pentru arii protejate este persoana familiarizată cu procedurile de lucru stabilite prin 
regulamentul de administrare a ariei protejate şi cu utilizarea instrumentelor şi echipamentelor 
din dotare. 
 

Activităţile desfăşurate de rangerul pentru arii protejate nu sunt sofisticate, sunt în general 
activităţi de rutină. Este necesară cunoaşterea legislaţiei specifice de bază, direcţionată pe 
evidenţierea abaterilor şi sancţionarea acestora. Cunoaşterea şi aplicarea normelor PSI, ş.a.. 
Importante sunt şi caracteristicile individului, care trebuie să fie iubitor de natură, onest şi bun 
observator. 
De asemenea, pentru că activitatea se desfăşoară preponderent în aer liber este necesară o 
condiţie fizică rezonabilă şi cunoaşterea metodelor/procedurilor de autoapărare. 
 
Principalele funcţii pe care trebuie să le îndeplinească rangerul pentru arii protejate sunt 
următoarele: 
 

 Supravegherea ariei protejate; 
 Realizearea unor lucrări simple de întreţinere;  
 Anunţarea evenimentelor ; 
 Informarea publicului; 
 Gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 Coordonarea activităţilor de PSI. 
 

Este important faptul că România este singura ţară membră a Uniunii Europene (UE) care are 
cinci regiuni biogeografice, dintre care două (cea de stepă şi Marea Neagră sau pontică) nu au 
fost prezente în UE până la aderarea României şi Bulgariei. 
 
Conservarea biodiversităţii sau restaurarea zonelor afectate reprezintă una dintre cele mai 
importante dar şi dificil de îndeplinit dintre obligaţiile asumate de România.  
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Unităţile de competenţe cheie 
 
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă  
Titlul unităţii 2: Comunicarea în limbi străine 
Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în ştiinţă  
Titlul unităţii 4: Competenţa de a învăţa 
Titlul unităţii 5: Competenţe sociale şi civice  
 

Cod de referinţă: 
 

 
 

 
Unităţile de competenţe generale 
 
Titlul unităţii 1: Menţinerea sǎnǎtăţii şi securităţii în muncǎ  
Titlul unităţii 2: Protejarea mediului 
 

 
Cod de referinţă: 
 

 
Unităţile de competenţă specifice 
 
Titlul unităţii 1: Supravegherea ariei protejate 
Titlul unităţii 2: Realizarea unor lucrări simple de întreţinere  
Titlul unităţii 3: Informarea autorităţilor  
Titlul unităţii 4: Informarea publicului 
Titlul unităţii 5: Gestionarea situaţiilor de urgenţă 
Titlul unităţii 6: Coordonarea activităţilor de PSI 
 

 
Cod de referinţă: 
 

 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări 
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1. MENŢINEREA SǍNǍTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCǍ, ACŢIONAREA ÎN SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 
(unitate generală) 

Cod de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare realizării activităţilor care au ca efect menţinerea sănătăţii 
şi securităţii în muncă şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

 

NIVELUL UNITĂŢII : 4 

Elemente de 
competenţă 

 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor 
practice necesare 

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
cunoştinţelor necesare  

Criteriile de realizare 
din punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Identificarea 
riscurilor în 
muncă 

1.1. Riscurile de mună sunt identificate, în corelaţie cu specificul 
lucrărilor de realizat şi particularităţile amplasamentului. 
1.2. Identificarea factorilor de risc se realizează avându-se în 
vedere toate aspectele relevante în desfăşurarea activităţilor. 
1.3. Riscurile de mună sunt identificate analizând cu 
responsabilitate a mijloacelor de semnalizare şi avertizare 
existente. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi înţelege:
 
- legislaţia specifică referitoare 
la securitatea şi sănătatea în 
muncă; 
- desfăşurarea activităţilor se 
realizează conform 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare; 
 
- legislaţia specifică referitoare 
situaţiile de urgenţă şi 
accidente; 
 
- procedura de acţiune în situaţii 
urgenţă; 
 
- modul de raportare a 
eventualelor accidente către 
persoanele abilitate şi serviciile 
de urgenţă; 

 
Identificarea riscurilor în 
muncă se realizează cu 
atenţie şi responsabilitate. 
 
Punerea în practică a 
prevederilor legale 
referitoare la sănătatea şi 
securitatea în muncă se 
realizează corect. 
 
Aplicarea prevederilor 
legale referitoare la 
situaţiile de urgenţă se 
realizează cu 
responsabilitate. 
 
Reducerea factorilor de 
risc se realizează cu 
atenţie, promptitudine şi  
responsabilitate. 
 

2. Punerea în 
practică a 
prevederilor 
legale 
referitoare la 
sănătatea şi 
securitatea în 
muncă  

2.1. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă sunt puse în practcă prin instructaje prestabilite corelate cu 
specificul locului de muncă. 
2.2. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă sunt puse în practcă conform procedurii specifice locului 
de muncă. 
2.4. Prevederile legale referitoare la sănătate şi securitatea în 
muncă şi măsurile de prim ajutor în caz de accident sunt puse în 
practică prin simulări periodice. 
 

3. Aplicarea 
prevederilor 
legale 
referitoare la 

3.1. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt 
aplicate prin participarea la instructajele periodice la locul de 
muncă şi instructaje speciale pentru lucrările periculoase. 
3.2. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt 
aplicate conform specificului locurilor de muncă în care se 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
Calificări



 

                                                                                                                                                             SO MED 3,  6/13 

situaţiile de 
urgenţă 

desfăşoară activităţiile. 
3.3. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt 
aplicate conform regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 
- modalităţile de intervenţie 
adaptate situaţiei concrete şi 
tipului de accident produs 
 

Actionarea în caz de 
accident se realizează cu 
promptitudine. 
 
Intervenţia este promptă 
şi se desfăşoară cu 
luciditate şi stăpânire de 
sine 

4. Reducerea 
factorilor de 
risc şi a riscului 
rezidual 

4.1 Factorii de risc sunt reduşi particularităţile locului de muncă. 
4.2 Factorii de risc sunt reduşi prin informare pe cale orală sau 
scrisă, conform procedurilor interne. 
4.3 Factorii de risc sunt reduşi conform reglementărilor în 
vigoare. 
4.4. Factorii de risc sunt reduşi informând preventiv personalul şi 
publicul  

5. Actionarea în 
caz de accident 

5.1. În caz de accident se acţionează în cel mai scurt timp. 
5.2. În caz de accident se acţionează conform procedurii stabilite. 
5.3. În caz de accident se acţionează conform pervederilor 
legislaţiei specifice.  

Gama de variabile:  
Accident: eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor (provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea). 
Risc: pericol eventual, mai mult sau mai puţin previzibil; primejdie. 
Risc: probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după 
înlăturarea unora dintre factorii cauzatori de risc 
Tehnici de evaluare recomandate:  

o Observare în condiţii de muncă simulate 
o Test oral 
o Test scris 
o Rapoarte din partea altor persoane 



 

                                                                                                                                                             SO MED 3,  7/13 

 
2. APLICAREA NORMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

(unitate generală) 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării normelor pentru protecţia mediului. 
 

NIVELUL UNITĂŢII: 4 

Elemente de 
competenţă 

Criteriile de realizare din punctul de vedere al 
deprinderilor practice necesare 

Criteriile de realizare din punctul de 
vedere al cunoştinţelor necesare  

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Aplicarea 
normelor de 
protecţie a 
mediului 

1.1. Normelor de protecţie a mediului sunt 
aplicate conform prevederilor legale. 
1.2. Normele de protecţie a mediului sunt aplicate 
conform normelor specifice. 
1.3. Normelor de protecţie a mediului sunt 
aplicate în mod permanent. 

Persoana supusă evaluării demonstrează 
că ştie şi înţelege: 
 
- legislaţia cadru şi specifică pentru 

protecţia mediului; 
 
- ghiduri, metodologii specifice pentru 
prevenirea poluării mediului; 
 
- modul de aplicare a normelor pentru 
protecţia mediului; 
 
- prevederile legale de aplicare a 
sancţiunilor în domeniul protecţiei 
mediului; 
- legislaţia şi norme de aplicare pentru 
gestiunea deşeurilor; 
 
- legislaţia specifică gestiunii situaţiilor 
de urgenţă; 
 
- cunoaşterea resurselor naturale şi 
modulul de protejare a acestora. 

 
Normele pentru protecţia 
mediului sunt aplicate corect.  
 
Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate cu responsabilitate 
 
Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate cu atenţie, luciditate 
şi stăpânire de sine 
 

2. Acţionarea  
pentru 
diminuarea 
riscurilor de 
mediu 

2.1. Diminuarea riscurilor de mediu este realizată 
prin aplicarea procedurilor de recuperare a 
materialelor refolosibile. 
2.2. Diminuarea riscurilor de mediu este realizată  
conform procedurilor prestabilite. 
2.3. Diminuarea riscurilor de mediu este realizată  
prin aplicarea de măsuri reparatorii a factorilor de 
risc conform cu planurilor de urgenţă şi a 
prevederilor specifice a legislaţiei în vigoare. 

3. Acţionează 
pentru 
diminuarea 
consumului de 
resurse naturale 

3.1. Diminuarea consumului de resurse naturale se 
realizeazăp prin efectuarea de studii pentru 
exploatarea durabila a resurselor naturale. 
3.2. Diminuarea consumului de resurse naturale se 
realizează prin utilizarea judicioasă a resurselor 
naturale. 
3.2. Diminuarea consumului de resurse naturale se 
realizează prin diminuarea pierderilor. 

Gama de variabile:  
 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
Calificări
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Tehnici de evaluare recomandate:  
o Observare directă în condiţii de muncă reale 
o Observare în condiţii de muncă simulate 
o Test oral 
o Test scris 
o Rapoarte din partea altor persoane 
o Portofoliu de dovezi 
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1. SUPRAVEGHEREA ARIEI PROTEJATE 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare desfăşurării activităţilor de supraveghere a ariei 
protejate. 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criterii de realizare din punctul de 
vedere al cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Controlarea căilor 
de acces pentru 
turişti  

 

1.1. Căile de acces pentru turişti sunt 
controlate conform regulamentului de 
organizare şi funcţionare . 
1.2. Căile de acces pentru turişti sunt 
controlate conform hărţilor specifice 
presabilite. 

Persoana supusă evaluarii 
demonstrează că ştie şi înţelege: 
 
- reglementările cadru din domeniul 
protecţiei mediului; 

- reglementările specifice pentru arii 
protejate; 

- regulamentul de organizare şi 
funcţionare specific ariilor protejate;  

- harta şi specificul ariei protejate; 
 
- să aibă permis port-armă; 
 
- cerinţele legale specifice privind 
cazurile în care se pot aplica sancţiuni, 
modul de încadrare şi cuantumul 
acestora. 

 
Controlul căilor de acces precum şi a 
traseelor şi a împrejmuirilor se 
realizează corect şi cu responsabilitate 
 
Constatarea abaterilor se realizează cu 
atenţie. 
 
Aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale se realizează corect 
şi imparţial 

2. Verificarea traseelor 
şi a împrejmuirilor  

 

2.1. Trasee şi împrejmuirile sunt verificate 
conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare 
2.2. Trasee şi împrejmuirile sunt verificate 
comparativ cu hărţile prestabilite. 

3.Constatarea 
abaterilor 

3.1. Abaterile sunt constatate faţă de 
prevederile legale specifice.  

4. Aplicarea de 
sancţiuni 
contravenţionale 

4.1. Sancţiunile contravenţionale sunt 
aplicate specific, conform prevedrilor 
legale specifice. 

5.Întocmirea 
procesului verbal de 
contravenţie 

5.1. Procesul verbal de contravenţie este 
întocmit conform formularului tip 
prevăzut de legislaşia aferentă. 

Gama de variabile:  
Abatere: încălcarea prevederilor unui act normativ sau a prevederilor unui regulament instituit în mod specific, a unei dispoziţii cu caracter 
administrativ sau disciplinar; 
Contravenţe:- Încălcare a dispoziţiilor unei legi, a unui regulament etc., care, având un grad redus de pericol social, este sancţionată cu o pedeapsă 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări 
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uşoară. Infracţiune reglementară, care nu este pedepsită de legea penală, ci este sancţionată pe cale administrativă. Amendă pentru comiterea unei 
astfel de infracţiuni. 
Sancţiune: pedeapsă, penalizare. 
Tehnici de evaluare recomandate: 
1.Observare directă; 
2.Test oral; 
3.Test scris 
4. Rapoarte întocmite de terţi 
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2. REALIZEAREA UNOR LUCRĂRI SIMPLE DE ÎNTREŢINERE 

 
(unitate specifică) 

 

Coduri de referinţă 
 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare realizării unor activităţi simple de întreţinere. 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din punctul 
de vedere al atitudinilor necesare 

1. Identificarea 
suprafeţelor care necesită 
lucrări 

1.1. Suprafeţe care necesită lucrări sunt 
identificate în mod sistematic; 
1.2 Suprafeţe care necesită lucrări sunt 
identificate în mod comparativ cu 
situaţiile anterioare. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi înţelege: 

- legislaţia cadru privind 
protecţia mediului pentru arii 
protejate; 
 

- habitatele prioritare; 
 
- instrucţiunile de lucru 
specifice ariei protejate; 

 
- să cureţe şi menţină în stare de 
funcţionare echipamentele şi 
mijloacele din dotare; 
 
- să pregătească echipamentele şi 
mijloacele înainte de plecarea în 
teren. 
 
- normele de protecţia muncii şi 
PSI. 
 

 
Identificarea suprafeţelor care necesită 
lucrări se realizează cu rigurozitate. 
 
Procurarea uneltelor necesare 
se realizează în mod corect. 
 
Defrişarea suprafeţelor precum şi 
curăţarea şi igienizarea acestora se 
realizează cu atenţie. 
 
 

2. Procurarea uneltelor 
necesare 

2.1. Unelte necesare sunt procurate 
conform listei prestabilite în instrucţiunile 
de lucru, corelat cu lucrările care trebuie 
executate. 

3. Defrişarea suprafeţelor 
care trebuie defrişate 

3.1. Suprafeţele care trebuie defrişate, 
sunt defrişate conform planificarilor 
anuale. 

4. Curăţarea suprafeţelor 
 

4.1. Suprafeţe se curăţă cu respectarea 
NSSM.  
4.1. Suprafeţe se curăţă conform 
instrucţiunilor de lucru specifice ariilor 
protejate. 

5. Igienizarea suprafeţelor 5.1. Suprafeţe se igienizează cu 
respectarea instrucţiunilor de lucru 
specifice ariei protejate. 
5.2. Suprafeţe se igienizează cu 
respectarea NSSM.  

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări 
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- elementele de gestiune a 
deşeurilor. 

Gama de variabile:  
Arie naturală protejată: zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în 
care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă 
natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită 
Arie: zonă definită geografic exact delimitată. 
Habitat: locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaţie există în mod natural; 
Defrişarea, în acest context se referă la tăierea lăstărişului în punctele de acces sau pe traseele de vizitare. 

 
Tehnici de evaluare recomandate: 
1.Observare directă 
2.Test oral 
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3. INFORMAREA AUTORITĂŢILOR  

(unitate specifică) 
 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare indeplinirii activităţilor specifice referitoare la 
informarea autorităţilor 
 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Identificarea 
evenimentelor 

 

1.1. Evenimentele sunt identificate conform 
caracteristicilor din descrierea ariei protejate. 
1.2. Evenimentele sunt identificate onform 
cerinţelor prevăzute din instrucţiunile de 
lucru caracteristice ariei protejate. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi înţelege: 
 
- prevederile legale privind 
obilgaţia de a anunţa autoritatea 
ierarhic superioară privind orice 
modificare, incident, accident. 
 
- regulametul de organizare şi 
funcţionare a ariei protejate. 
 
- elementele stric necesare ale 
raportului de informare. 
 
- modul de utilizare a 
echipamentelor d e transmitere 
electronică sau a faxului. 
 
- modul de utilizare a 
telefonului, a aparatelor de 
emisie-recepţie 

 

Identificarea evenimentelor 
se realizează cu 
promptitudine. 
 
Întocmirea, transmiterea şi 
înregistrarea raportul se 
realizează în mod corect şi 
cu discernământ. 
 
 

2. Întocmirea raportului 
pentru informarea 
autorităţilor 

 

 Raportul este întocmit conform 
formularului prevăzut în regulamentul de 
organizare şi funcţionare. 

 Raportul pentru informarea autorităţilor 
se întocmeşte în timpul cel mai scurt de la 
constatare, potrivit prevederilor legale 
specifice. 

3. Transmiterea 
raportului 

 

 Raportul este transmis către autorităţi 
conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare.  

 Raportul transmis telefonic se 
înregistrează, conform instrucţiunilor de 
lucru, în registru special întocmit 

4. Înregistrarea 
documentului 
transmis  

4.1. Documentul transmis este înregistrat 
conform instrucţiunilor de lucru, în registru 
special întocmit. 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări
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Gama de variabile:  
Autoritate: organism responsabil desemnat pentru punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei specifice ariilor protejate 
Eveniment: întâmplare importantă, fapt de mare însemnătate, orice fenomen local şi instantaneu sau stare locală şi instantanee.  
Raport: comunicare scrisă sau orală prezentată fie în faţa unei adunări, sau/şi transmisă unei autorităţi etc., cuprinzând o relatare (oficială) 
asupra unei activităţi personale sau colective sau cu privire la o întâmplare, eveniment; scurtă prezentare orală sau scrisă asupra unei 
situaţii.  
Notificare: comunicare scrisă adresată unei persoane, prin organul competent, în scopul de a o informa că un fapt sau un act juridic a fost 
îndeplinit sau urmează să fie îndeplinit. 
A notifica: a aduce la cunoştinţă, în mod oficial, printr-o înştiinţare; a înştiinţa, în scris; a trimite o notificare, printr-o notă oficială; a 
trimite o notificare. 
Tehnici de evaluare recomandate: 

 observare în condiţii simulate de muncă; 
 test oral; 
 rapoarte întocmite de terţi.
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4. INFORMAREA PUBLICULUI  

(unitate specifică)

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare indeplinirii activităţilor privind informarea publicului 
referitor la aria protejată. 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Pregătirea suportului pentru 
informarea publicului  

 

1.1. Suportul pentru informarea 
publicului este pregătit conform 
prevedeilor legislaţiei specifice. 
1.2. Suportului pentru informarea 
publicului este pregătit întrun număr 
suficient de exemplare. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi 
înţelege: 
 
- legislaţia cadru privind 
protecţia mediului pentru arii 
protejate. Cunoaşterea 
habitatelor prioritare. 
 
- normele de protecţie a 
muncii şi PSI cu specificitate 
pentru ariile protejate. 

 
- utilizarea corectă a 
limbajului tehnic specific; 
 
- utilizarea limbajului 
netehnic în relaţia cu 
publicul.  

 
Pregătirea suportului 
pentru informarea 
publicului se realizează cu 
corectitudine. 
 
Prezentarea regulilor care 
trebuie respectate în aria 
protejată se realizează cu 
promptitudine. 
 

Mediatizarea sancţiunilor 
contravenţionale pentru 
nerespectare masurilor de 
protecţie se realizează cu 
corectitudine. 

2. Prezentarea regulilor care trebuie 
respectate în aria protejată 

 

2.1. Regulile care trebuie respectate în 
aria protejată sunt prezentate conform 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare a ariei protejate. 

3.  Mediatizarea sancţiunilor 
contravenţionale pentru 
nerespectare masurilor de 
protecţie  

3.1. Sancţiunile contravenţionale 
pentru neconformare sunt mediatizate 
conform instrucţiunilor de lucru. 

4. Distribuirea de fluturaşi cu 
informaţii 

4.1. Fluturaşii cu informaţii sunt 
distribuiţi conform regulamentului de 
organizare şi funcţionare a ariei 
protejate. 

Gama de variabile:  
Arie naturală protejată: zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi 
conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, 
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită 
Arie: zonă definită geografic exact delimitată. 
Public: colectivitate mare de oameni; mulţime, lume; totalitatea persoanelor care asistă la un eveniment sau la o acţiune. 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări 
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Public: una ori mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei ori practicii naţionale, asociaţiile, organizaţiile sau grupările 
acestora. 
Informare: a pune în cunoştinţă de cauză printr-o informaţie; a pune la curent; a anunţa; a înştiinţa; a da cuiva informaţii 
Tehnici de evaluare recomandate: 
1.Observare directă; 
2.Test scris; 
3.Test oral 
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5. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare indeplinirii activităţilor privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă în aria protejată. 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Informarea şefului 
ierarhic superior 

 

 Şeful ierarhic superior este informat 
conform prevederilor regulamentului de 
organizare şi funcţionare a ariei protejate. 
 Şeful ierarhic superior este informat în 
cel mai scurt timp. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi 
înţelege: 

- normele de protecţia muncii 
şi PSI cu specificitate pentru 
ariile protejate. 
 
-regulile minime de prim 

ajutor 

-să conducă/şofeze autoturisme 
de teren şi utilitare. 

 
Informarea şefului ierarhic 
superior se realizează cu 
operativitate 
 
Coordonarea activităţilor se 
realizează cu atentie 
 
Utilizarea mijloacele din dotare 
se realizează corect. 
 
Urmărirea zonei afectate se 
realizează cu rigurozitate. 
 

2.Coordonarea activităţilor  2.1. Activităţile sunt coordonate 
regulamentului de organizare şi funcţionare 
a ariei protejate 

3.Utilizarea mijloacele din 
dotare 

3.1. Mijloacele din dotare sunt utilizate 
pentru intervenţie conform regulamentului 
de organizare şi funcţionare a ariei protejate 
a ariei protejate. 

4. Urmărirea zonei 
afectate 

4.1. Zona afectată este urmărită conform 
regulamentului de organizare şi funcţionare. 

Gama de variabile:  
Arie naturală protejată: zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi 
conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită. 
Arie: zonă definită geografic exact delimitată. 
Gestionare: administrarea bunurilor materiale ale unei întreprinderi sau ale unei instituţii, în acest caz a ariei protejate; ansamblu de operaţii 
privind menţinerea în evidenţă a tuturor bunurilor încredinţate unei persoane pentru a fi păstrate. 

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări 
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Situaţie de urgenţă: care necesită o rezolvare imediată, fără amânare; grabnic. 
Coordonare: a pune de acord părţile unui tot; a unei echipe, a îndruma în sens unitar o serie de activităţi. 
Zonă afectată: suprafaţă de teren care s-a modificat ca urmare a unui eveniment, a unei acţiuni, calamităţi, care arată altfel decât este în 
realitate, anormal. 
Tehnici de evaluare recomandate: 

 observare în condiţii simulate de muncă; 
 test oral; 
 rapoarte întocmite de terţi.
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6. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR DE PSI 

(unitate specifică) 

Coduri de referinţă 

 

Descrierea unităţii de competenţă 
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare îndeplinirii activităţilor privind gestionarea situaţiilor 
de urgenţă în aria protejată 

NIVELUL UNITĂŢII: 3 

Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de 
vedere al deprinderilor practice 
necesare 

Criterii de realizare din 
punctul de vedere al 
cunostintelor necesare 

Criteriile de realizare din 
punctul de vedere al 
atitudinilor necesare 

1. Stabilirea punctelor pentru 
amplasarea mijloacelor de 
intervenţie  

1.1. Punctele pentru amplasarea 
mijloacelor de intervenţie sunt stabilite 
conform instrucţiunilor de lucru, în 
funcţie de specificul ariei protejate. 
1.2. Punctele pentru amplasarea 
mijloacelor de intervenţie sunt stabilite 
conform regulamentului de organizare şi 
funcţonare a ariei protejate. 

Persoana supusă evaluării 
demonstrează că ştie şi 
înţelege: 
 
- normele de protecţia muncii 
şi PSI 
 
- habitatele prioritare 
 
- harta ariei protejate şi căile 
de intervenţie 
 
- instrucţiunile de lucru 
specifice ariei protejate 
 
- regulamentul de organizare şi 
funcţonare a ariei protejate. 

Stabilirea punctelor pentru 
amplasarea mijloacelor de 
intervenţie se realizează cu 
corectitudine. 
 
Identificarea necesarul de 
materiale se realizează în mod 
operativ.  
 
Executarea lucrarilor necesare 
organizării pichetelor se 
realizează cu promptitudine. 
 
Verificarea stării dotărilor şi 
functionare a mijloacelor de 
intervenţie se realizează cu 
rigurozitate. 

2. Identificarea necesarul de 
materiale 

2.1. Necesarul de materiale este 
identificat conform instrucţiunilor de 
lucru. 
2.2. Necesarul de materiale este 
identificat conform instrucţiunilor de 
lucru. 

3. Executarea lucrarilor 
necesare organizării pichetelor 

3.1. Lucrarile de organizare sunt 
executate în funcţie de normele de 
protecţia muncii şi PSI 
3.2. Lucrarile de organizare sunt 
executate în funcţie de regulamentul de 
organizare şi funcţonare a ariei 
protejate. 

4 Verificarea stării dotărilor şi 
functionare a mijloacelor de 

4.1. Mijloacele de intervenţie şi dotările 
sunt verificate conform fişelor tehnice.  

Se completează de către 
Autoritatea Naţională de 
calificări 
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intervenţie 

Gama de variabile: 
Arie naturală protejată: zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi 
conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită. 
Arie: zonă definită geografic exact delimitată 
PSI: paza si siguranţa în caz de incendii 
Tehnici de evaluare recomandate: 

 observare în condiţii simulate de muncă; 
 test oral; 
 rapoarte întocmite de terţi. 

 



 

Q MED 3, 1/2 
 

Titlul calificării  
 
RANGER ARII PROTEJATE 

Codul 
 
 
 
 

Nivelul calificării 3   
Unităţi obligatorii (specifice) Codul Nivel Credite 
Supravegherea ariei protejate  3 

 

Realizarea unor lucrări simple de întreţinere   3 
Informarea autorităţilor   3 
Informarea publicului   3 
Gestionarea situaţiilor de urgenţă  3 
Coordonarea activităţilor de PSI  3 
Unităţi obligatorii (generale)   

Menţinerea sǎnǎtăţii şi securităţii în muncǎ  2 
Protejarea mediului  3 
Instruirea proprie   1 

Unităţi obligatorii (cheie)   
Comunicare în limba maternă  3 
Comunicare in limbi straine  1 
Competenţe de bază în ştiinţă  1 
Competenţa de a învaţa   1 
Competenţe sociale şi civice  3 
   
Unităţi opţionale 
(specificaţi regulile aplicabile opţiunilor, dacă este 
cazul) 

  

   

 
1. Descrierea calificării  
Scopul şi motivaţia calificării: 
Menţinerea sau/şi îmbunătăţirea calităţii precum şi prevenirea deteriorării mediului în ariile protejate. 
Motivul calificării este acoperirea unei zone de activitate de importanţă deosebită în domeniul 
mediului. 
Cunoştinţe necesare în prealabil/ Condiţii de acces / Ruta de progres :  
Formare profesionala care oferă acces la acest nivel: capacitate sau/şi învăţământ liceal ori  
specializare în sistemul de formare profesionala a adulţilor, apt pentru efort fizic. 
Nivelul de calificare este 3: Lucrătorul îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor şi îşi 
adaptează propriul comportament la circumstanţe în cursul rezolvării problemelor. 
Explicarea regulilor calificării:  
Certificatul de calificare se poate obţine dacă se întrunesc toate cerinţele calificării. 
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul): exisă rangeri pentru mediu (Ranger 
Environmental ) 
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul): -  
Documente eliberate de Organisme de reglementare(dacă este cazul): -  
 
 

Se completează de 
către Autoritatea 
Naţională de Calificări
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