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Descriere:  

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

aria ocupaţională SCAFANDRI ŞI ALŢI LUCRĂTORI SUBACVATICI grupă COR 7216. 

 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

Scafandru cod 721601 

Scafandru lucrător subacvatic cod 721602 

Scafandru greu cod 721605 

Scafandru salvator cod 721606 

Şef de scufundare cod 721607 

Operator barocameră cod 721608 

Tehnician de scufundare cod 721609 

 

 

 Scafandrul este persoana instruită pentru a putea evolua şi lucra sub apă cu ajutorul unui 

echipament adecvat. Accesul la scufundări îl au numai persoanele care au efectuat o pregătire de 

specialitate în domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de scafandru şi sunt apte pentru 

scufundări în perioada în care execută aceste activităţi. 

Ocupaţiile se practică în sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de 

dimensiuni foarte diferite care execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări 

hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic, ranfluări de nave, cercetare a mediului subacvatic, culegere şi înregistrare informaţii 

legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc., executarea 

inspecţiilor tehnice la corpurile navelor, executarea lucrărilor subacvatice cu scule acţionate 

hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri imerse, demolări 

cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere etc.  

Scafandrii îşi pot desfăşura activitatea ca angajaţi în cadrul companiilor de profil sau în 

sistem independent, ca persoane fizice autorizate.  

 

Munca se desfăşoară numai în echipă, alături de alţi scafandri, sub conducerea şi 

coordonarea directă a şefului de scufundare, în cadrul unei organizări de scufundare, conform 

prevederilor Ordinului comun pentru aprobarea „ Normelor privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare” al Ministerului Apărării Naţionale nr. M29 din 

24.10.1995 şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 363 din 31.10.1995, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 272 din 23.11.1995 .  

Siguranţa activităţilor de scufundare se bazează pe calitatea organizării lor. Orice 

scufundare conferă anumite particularităţi planificării şi organizării lucrului scafandrilor. Toate 

activităţile de scufundare trebuie să fie planificate, organizate şi conduse. 

Toate activităţile de scufundare şi de lucru sub apă ale scafandrilor se organizează şi se 

desfăşoară avaând in vedere, pentru fiecare situaţie concretă, posibilităţile tehnice ale 

echipamentelor şi instalaţiilor din dotare, nivelul de pregătire a personalului, condiţiile 

hidrometeorologice, adâncimea scufundării, obiectivele la care se intervine cu specificul fiecăruia, 

caracteristicile vegetale şi animale din zona de interveţie, formele şi mijloacele asistenţei în caz de 

accidente. 

 

În funcţie de complexitatea şi tipul de lucrări executate sub apă, personalul cu funcţii în 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de scufundare care asigură de la suprafaţă aceste activităţi 

sunt: şeful de scufundare, operatorul barocameră şi tehnicianul de scufundare     

 

În funcţie de specializare, scafandrii se clasifică după cum urmează: 

Scafandrul - Scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 metri, autonom - care au ca 

scop pătrunderea în mediul acvatic şi executarea sub apă, în deplină siguranţă şi securitate, a unor 
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diferite activităţi - operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic,  cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse 

obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc., execută inspecţii tehnice la corpul 

navei. 

Scafandrul greu - Scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 metri, cu echipamentul 

tip scafandru greu - care au ca scop pătrunderea în mediul acvatic şi executarea sub apă, în 

deplină siguranţă şi securitate, a unor diferite activităţi - operaţiuni de căutare şi recuperare de 

obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic,  cercetează mediul subacvatic, culege şi 

înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei 

etc., execută inspecţii tehnice la corpul navei. 

Scafandrul lucrător subacvatic - Scufundări cu aer comprimat sau amestecuri respiratorii până 

la adâncimea de 60 metri, autonom sau cu alimentare de la suprafaţă - care au ca scop 

pătrunderea în mediul acvatic şi executarea sub apă, în deplină siguranţă şi securitate, a unor 

operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic,  cercetează 

mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc., execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări 

subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control 

nedistructiv structuri imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in 

simulatoare şi barocamere 

Scafandrul salvator - Scufundări cu amestecuri respiratorii  la adâncimi mai mari de 60 metri, cu 

alimentare de la suprafaţă sau cu ansamblul de scufundare - care au ca scop pătrunderea în 

mediul acvatic şi executarea sub apă, în deplină siguranţă şi securitate, a unor operaţiuni de 

căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic,  cercetează mediul 

subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, 

ecosisteme, fundul apei etc., execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări subacvatice 

cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri 

imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

 

Şeful de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să planifice, să 

organizeze şi să conducă activităţile de scufundare şi răspunde direct de executarea scufundării şi 

lucrului sub apă.  

 Operatorul barocameră este persoana instruită şi atestată prin examen să conducă 

activităţile de lucru cu barocamera şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor interioare şi 

exterioare ale acesteia. Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor 

de scufundare. 

 Tehnicianul de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să deservească şi 

să exploateze instalaţiile din compunerea ansamblului de scufundare (compresoare, surpresoare, 

grup diesel-generator, caldarine, instalaţii de răcire, regenerare amestec respirator, stocare gaze, 

etc.). Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare. 

 

Scafandrii lucrează în mod obişnuit în contexte foarte variate, pe timp de zi sau de noapte, 

în funcţie de organizarea lucrărilor şi termenele de predare, în orice anotimp,  în condiţii variate 

de timp,  anotimp şi meteo, exceptând momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 

2, fiind supuşi unor riscuri variate de accidentare. 

 Clasificarea situaţiilor de risc, funcţie de cauzele apariţiei acestora este următoarea: 

1. Cauze naturale (atmosferice): 

 expunerea personalului la condiţii extreme; 

 expunerea la condiţii improprii echipamentului si resurselor; 

 întârzieri / întreruperi ale activităţii de scufundare cauzate de starea vremii. 

2. Pericole la suprafaţă: 

 rău de mare;  
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 intrarea / ieşirea din apă; 

 manevrarea echipamentului greu în mare rea; 

 menţinerea poziţiei în vânt şi curent; 

 gheaţă, obiecte plutitoare, peliculă de ţiţei pe suprafaţa apei; 

 întârzieri / întreruperi cauzate de starea mării. 

3. Pericole sub apă şi pe fundul apei: 

 adâncimi ce depăşesc limitele de scufundare sau cele proprii echipamentelor de 

scufundare disponibile; 

 expunerea la temperaturi scăzute; 

 fauna marină periculoasă; 

 curenţi; 

 vizibilitate limitată; 

 obstrucţionări pe fund; 

 gheaţă (presiuni subacvatice extreme, pierderea găurii de intrare, pierderea 

orientării,etc.); 

 condiţii de fund periculos ( mâl, surpări,etc.). 

4. Dificultăţi la locul de lucru: 

 traficul naval local sau alte operaţiunile navale suprapuse ca program; 

 alte operaţiuni comerciale conflictuale; 

 sonar activ de mare putere; 

 explozii sau emisii acustice puternice subacvatice; 

 contaminare cu radiaţii sau alte poluări – chimică, petrolieră, etc. 

5. Riscuri proprii scufundărilor: 

 boli profesionale 

 accidente de scufundare 

 boli de decompresie; 

 probleme de comunicaţii; 

 înec; 

 alte accidente (răniri); 

 activitatea mediului ostil; 

 riscuri datorate echipamentului şi tehnicii de scufundare utilizate 

6. Pericole create de obiecte: 

 blocări, încurcări sau limitări de mişcare şi poziţionare; 

 ridicarea sau manevrarea obiectelor; 

 lucru cu explozivi; 

 surpări  

 loviri datorate căderilor de obiecte  

Lucrările se execută pe baza unor proceduri stricte, respectându-se permanent indicaţiile 

şefilor direcţi.  

Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, scafandrii având 

obligaţia de a îndeplini pe tot parcursul activităţilor cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, 

precum şi normativele tehnice în vigoare. 

În funcţie de etapele de lucru şi de tipul lucrărilor efectuate, scafandrii colaborează cu alte 

categorii de personal: şefi de scufundare, medici, asistenţi medicali, operatori barocameră, 

tehnicieni de scufundare etc. 

 

Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă deosebită la efort, lucru 

în mediul hiperbar, de realizare a activităţilor în condiţii procedurale stricte, cu autonomie 

restrânsă. 
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Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea 

profesională, responsabilitatea şi atenţia. 

 

 Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 31.10.1995 şi al 

ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995 . 
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Lista unităţilor de competenţă 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

 

 

2/3 

1/2 

1/2 

1/2 

2/3 

2/3 

3/4 

1/2 

Unităţi de competenţă generale 

 

Unitatea 1: Organizarea locului de muncă 

Unitatea 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Unitatea 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Unitatea 4: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Unitatea 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

 

 

 

2/3 

2/3 

 

2/3 

2/3 

2/3 

Unităţi de competenţă specifice 

 

Unitatea 1: Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

Unitatea 2: Executarea scufundării 

Unitatea 3: Deplasarea în mediul acvatic 

Unitatea 4: Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul 

acvatic 

Unitatea 5: Inspectarea structurilor imerse 

Unitatea 6: Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

Unitatea 7: Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor 

imersate, echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

Unitatea 8: Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea 

structurilor imerse 

Unitatea 9: Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

Unitatea 10: Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi 

conducte cu trasee subacvatice 

Unitatea 11: Tăierea şi sudarea subacvatică 

Unitatea 12: Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

Unitatea 13: Executarea de lucrări mecanice cu scule acţionate hidraulic 

sau pneumatic 

Unitatea 14: Căutarea şi recuperarea de materiale, tehnică şi persoane 

în/din mediul acvatic la adâncimi mai mari de 60 metri 

 

 

2/3 

2/3 

2/3 

 

2/3 

2/3 

2/3 

 

 

2/3 

 

2/3 

2/3 

 

2/3 

2/3 

2/3 

 

2/3 

 

2/3 
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Unitatea 15: Salvarea personalului din submarine avariate 

Unitatea 16: Planificarea activităţii de scufundare  

Unitatea 17: Organizarea activităţilor de scufundare 

Unitatea 18: Conducerea activităţilor de scufundare 

Unitatea 19: Executarea activităţilor de lucru cu barocamera 

Unitatea 20: Executarea activităţilor de deservire a instalaţiilor şi tehnicii 

de scufundare 

 

2/3 

2/3 

2/3 

2/3 

2/3 

 

2/3 
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Organizarea locului de muncă 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 

obiectivul activităţii 

şi particularităţile 

raionului de 

scufundare 

 

1.1. Obiectivul scufundării 

stabilit este stabilit  în funcţie 

de tipul lucrării de executat şi 

de particularităţile raionului.  

1.2. Obiectivul scufundării 

stabilit este stabilit pe baza 

indicaţiilor oferite de şeful de 

scufundare.  

1.3. Particularităţile raionului 

de scufundare sunt identificate 

avându-se în vedere toate 

aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor.  

Identificarea obiectivului activităţii 

şi a particularităţilor raionului de 

scufundare se realizează cu atenţie 

şi responsabilitate. 

 

2. Respectă 

organizarea de 

scufundare 

2.1. Organizarea de  

scufundare este respectată cu 

stricteţe, având în vedere toate 

cerinţele specifice. 

2.2. Organizarea de  

scufundare este respectată în 

funcţie de tipul lucrărilor de 

executat şi caracteristicile 

acestora. 

2.3. Organizarea de  

scufundare este respectată pe 

întreaga  perioada de 

desfăşurare a lucrărilor. 

Respectarea organizării de 

scufundare dovedeşte disciplină şi 

responsabilitate. 

3. Organizează 

spaţiul propriu de 

lucru 

3.1. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat având în vedere 

dispunerea ordonată a 

mijloacelor de muncă din 

inventarul propriu. 

3.2. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat asigurând  

păstrarea liberă a tuturor căilor 

de acces.  

3.3. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat asigurând toate 

condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic 

a activităţilor .  

4.4. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat  avându-se în 

Organizarea spaţiului propriu de 

lucru se realizează cu grijă şi 

preocupare. 
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vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi 

membrii ai echipei. 

4.5. Spaţiul propriu de lucru 

este organizat în funcţie de 

amplasarea acestuia. 

Contexte:  

- organizarea locului de muncă se realizează la începerea lucrărilor şi se menţine pe tot 

parcursul activităţilor care se desfăşoară, în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo. 

- activitatea se desfăşoară în echipă, sub supraveghere directă, comportând un anumit grad 

de autonomie. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 
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poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a)  pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 
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b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 
- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
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 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- Norme generale de sănătate şi securitate în muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu privire 

la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Îşi însuşeşte normele 

de sănătate şi securitate 

în muncă. 

1.1. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

pe baza informaţiilor primite în 

cadrul instructajelor specifice.  

1.2. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

în corelaţie cu specificul lucrărilor 

de executat şi particularităţile 

locului de muncă. 

1.3. Normele de sănătate şi 

securitate în muncă sunt însuşite 

având în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

Însuşirea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă se face cu seriozitate 

şi conştiinciozitate. 

2. Utilizează 

echipamentul individual 

de lucru şi de protecţie. 

2.1 Echipamentul este utilizat în 

corelaţie cu specificul locului de 

muncă şi riscurile potenţiale. 

2.2. Echipamentul este utilizat în 

scopul pentru care a fost primit. 

2.3. Echipamentul este utilizat în 

conformitate cu prevederile 

producătorului.  

2.4. Echipamentul este utilizat 

conform procedurii specifice de la 

locul de muncă. 

Utilizarea echipamentului 

individual de lucru şi a 

echipamentului individual de 

protecţie este corectă. 

3. Aplică prevederile 

legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în 

muncă. 

3.1. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate permanent, 

pe întreaga derulare a activităţilor. 

3.2. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate cu stricteţe, 

pentru asigurarea securităţii 

personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

3.3. Prevederile legale referitoare 

la sănătatea şi securitatea în 

muncă sunt aplicate conform 

Aplicarea prevederilor 

referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă se face 

cu responsabilitate şi 

disciplină. 
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procedurilor specifice pe lucrarea 

de executat. 

4. Respectă prevederile 

legale referitoare la 

situaţiile de urgenţă 

 

4.1. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform cerinţelor 

formulate în instructajele 

specifice. 

4.2. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate în corelaţie cu  

specificul locurilor în care se 

desfăşoară activităţile. 

4.3. Prevederile legale referitoare 

la situaţiile de urgenţă sunt 

respectate conform procedurilor 

interne specifice. 

Respectarea prevederile 

legale referitoare la situaţiile 

de urgenţă se face cu 

responsabilitate. 

5. Intervine în caz de 

accident 

5.1. Intervenţia se desfăşoară 

conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în 

situaţii de urgenţă. 

5.2. Intervenţia se desfăşoară prin 

modalităţi adecvate în funcţie 

situaţia concretă şi tipul de 

accident produs. 

5.3. Intervenţia se desfăşoară 

conform procedurilor interne ale 

companiei, evitându-se agravarea 

situaţiei deja create şi 

accidentarea altor persoane. 

5.4. Acordând sprijin personalului 

abilitat, în funcţie de solicitări. 

Intervenţia se realizează cu 

promptitudine şi se 

desfăşoară cu luciditate şi 

stăpânire de sine. 

 

Contexte: 

 

- activitatea are caracter permanent şi este obligatorie, în toate contextele de desfăşurare a 

lucrărilor, în orice anotimp, în condiţii meteo variate, conform unor proceduri specifice 

stricte; 

- lucrările care comportă aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în situaţii de urgenţă se desfăşoară în echipă, sub coordonarea directă a şefului 

de şantier sau a şefului de scufundare, cu un anumit grad de autonomie, în condiţiile unor 

riscuri de accidentare foarte diverse. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 
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 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 
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de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 
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portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane abilitate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu privire 

la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

 



  Pag 19 din 294 

 

 

 

Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Îşi însuşeşte normele 

de protecţie a mediului 

1.1. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite pe baza 

informaţiilor primite în cadrul 

instructajelor specifice. 

1.2. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite în corelaţie 

cu specificul sectorului de 

activitate. 

1.3. Normele de protecţie a 

mediului sunt însuşite având în 

vedere particularităţile locului de 

muncă şi ale zonei geografice. 

Însuşirea normelor de 

protecţie a mediului se face 

cu seriozitate şi 

conştiinciozitate. 

2. Acţionează pentru 

prevenirea 

incidentelor/accidentelor 

de infestare a mediului 

2.1. Acţiunea se realizează în 

funcţie de particularităţile locului 

de muncă. 

2.2. Acţiunea se realizează 

conform procedurilor interne ale 

companiei. 

Acţiunea se realizează 

permanent, cu atenţie şi 

preocupare. 

3. Gestionează deşeurile 

rezultate din activitate 

3.1. Deşeurile rezultate din 

activitate sunt gestionate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile 

de mediu ale companiei. 

3.2. Deşeurile sunt gestionate 

utilizând echipamentele special 

destinate. 

3.3. Deşeurile sunt gestionate 

permanent, pe parcursul 

activităţii, evitând poluarea 

mediului ambiant. 

Gestionarea deşeurilor se 

face cu responsabilitate. 

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: 

 

- specificul sectorului de activitate: tipuri de activităţi, procese tehnologice, materiale 

utilizate, cerinţe de organizare a şantierelor etc.; 
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- particularităţile locului de muncă: amplasare, întindere, vecinătăţi, căi de acces etc.; 

- particularităţile zonei geografice: relief, ape, ecosisteme etc.; 

- tipuri de incidente/accidente de mediu: deversări de substanţe toxice, acumularea şi 

abandonarea de deşeuri care conduc la poluarea apei, aerului, solului, spargerea unor 

conducte de combustibili, acţiuni care conduc la degradarea biodiversităţii etc.; 

- cerinţe privind gestionarea deşeurilor: colectarea zilnică din spaţiile de lucru, depozitarea 

în spaţii special amenajate, separarea pe categorii etc.; 

- echipamente pentru gestionarea deşeurilor: tomberoane, pubele, containere,etc. ; 

- legislaţia cu privire la protecţia mediului înconjurător; 

- factori de mediu: clima, solul, aerul, apa, lumina, temperatura, umiditatea, vântul, zgomotul, 

stresul, emisiile de noxe etc.  

 

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; 

- procedurile interne ale companiei privind protecţia mediului. 
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Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Îşi însuşeşte 

prevederile tehnologiilor 

de lucru  

1.1. Prevederile tehnologiilor de 

lucru sunt însuşite pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice 

specifice lucrărilor. 

1.2. Prevederile tehnologiilor de 

lucru sunt însuşite pe faze de 

derulare a activităţii la locul de 

muncă. 

1.3. Tehnologiile de lucru sunt 

însuşite în funcţie de tipul 

activităţii desfăşurate. 

Însuşirea tehnologiilor de 

lucru se face cu 

conştiinciozitate şi 

perseverenţă. 

 

2. Aplică procedurile 

tehnice de execuţie  

2.1. Procedurile tehnice de 

execuţie sunt aplicate cu stricteţe, 

în funcţie de specificul activităţii 

şi tipul lucrării de realizat. 

2.2. Procedurile tehnice de 

execuţie sunt aplicate pe întreaga 

derulare a activităţilor. 

Aplicarea procedurilor 

tehnice de execuţie se face cu 

atenţie, corect şi în mod 

responsabil. 

 

3.Verifică lucrările 

executate din punct de 

vedere calitativ  

3.1. Calitatea lucrărilor executate 

este verificată pe faze de lucru, 

conform tehnologiei de execuţie.  

3.2. Calitatea lucrărilor executate 

este verificată prin compararea 

caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile 

din proiectul de execuţie. 

3.3. Calitatea lucrărilor executate 

este verificată prin metode 

adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi 

caracteristicile tehnice urmărite. 

3.4. Verificarea calităţii lucrărilor 

executate se realizează utilizând 

corect dispozitivele de măsurare 

şi control necesare. 

Verificarea calităţii lucrărilor 

executate se realizează cu 

exigenţă, atenţie şi 

responsabilitate. 

 

4. Remediază 

deficienţele constatate 

4.1. Deficienţele sunt remediate 

ori de câte ori este nevoie, pe 

parcursul derulării lucrărilor. 

Remedierea deficienţelor se 

realizează cu promptitudine 

şi seriozitate. 
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4.2. Deficienţele sunt remediate 

prin metode adecvate în funcţie de 

tipul acestora. 

Contexte:  

 

- activitatea se desfăşoară permanent, pe parcursul procesului de muncă, în condiţii variate 

de timp, anotimp şi mediu, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, 

comportând un anumit grad de autonomie. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 
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- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 
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asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
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  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, dispozitive de măsurare şi control şi modul de 

utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Întreţinerea echipamentelor de lucru 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 starea 

echipamentelor de lucru 

1.1. Echipamentele de lucru sunt 

verificate având în vedere 

cerinţele de utilizare a acestora. 

1.2. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată conform 

procedurilor interne ale 

companiei. 

1.3. Starea echipamentelor de 

lucru este verificată permanent, 

pentru menţinerea siguranţei în 

utilizarea acestora pe parcursul 

executării lucrărilor. 

Verificarea echipamentelor 

de lucru se face cu atenţie. 

 

2. Aplică procedurile de 

întreţinere a 

echipamentelor de lucru 

2.1. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în condiţii de 

siguranţă, în locuri special 

amenajate. 

2.2. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate conform 

prescripţiilor tehnice specifice 

pentru menţinerea duratei 

normale de lucru a 

echipamentelor. 

2.3. Procedurile de întreţinere 

sunt aplicate în funcţie de tipul 

echipamentelor în conformitate cu 

indicaţiile producătorilor. 

Aplicarea procedurilor de 

întreţinere se face cu 

responsabilitate şi atenţie. 

3. Informează asupra 

deteriorării/ defectării 

echipamentelor de lucru 

3.1. Informarea se realizează în 

timp util,  şefului de scufundare, 

pentru asigurarea continuităţii 

procesului de muncă. 

3.2. Informarea se realizează 

conform procedurilor interne ale 

companiei. 

3.3. Informarea se realizează 

conform atribuţiilor de la locul de 

muncă. 

3.4. Informarea este clară, corectă 

şi la obiect. 

Informarea se realizează, cu 

promptitudine şi 

responsabilitate. 

Informarea privind 

deteriorarea/ defectarea 

echipamentelor de lucru se 

realizează clar, corect şi la 

obiect. 
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Contexte: 

 

- activitatea se realizează în spaţii special amenajate şi protejate, în contexte diferite de 

timp, pe durata schimburilor de lucru, sub coodonare directă, cu un anumit grad de 

autonomie; 

- operaţiile sunt repetitive şi se execută conform unor proceduri clar stabilite. 

 

Gama de varibile: 

 

- tipuri de echipamente de lucru: echipament de scufundare individual şi colectiv, scule, 

unelte, dispozitive, maşini etc.; 

- starea echipamentelor: integritate, număr, grad de uzură, diverse defecte etc.; 

- cerinţe de utilizare a echipamentelor: integritate fizică, încadrare în limite de uzură, 

încadrare în normele de securitate în muncă etc.;  

- proceduri de întreţinere: curăţire uscată, spălare cu apă dulce, ungere, înlocuire 

consumabile, depozitare, etc.; 

- personal abilitat: şef de şantier. şef de scufundare, scafandru, operator barocameră, 

tehnician de scufundare, etc. 

 

Cunoştinţe: 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi consecinţe ale utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile privind deteriorarea/defectarea echipamentelor de 

lucru; 

- terminologie de specialitate. 
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Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Inventariază 

componentele 

echipamentului de 

scufundare 

 

1.1. Echipamentul de scufundare 

este inventariat conform normelor 

şi tehnologiilor specifice. 

1.2. Echipamentul de scufundare 

este inventariat - în funcţie de 

tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

Echipamentul este inventariat 

cu rigurozitate şi 

responsabilitate. 

2. Verifică starea 

componentelor 

echipamentului de 

scufundare 

2.1. Starea componentelor 

echipamentului de scufundare este  

verificată conform normelor şi 

tehnologiilor specifice.  

2.2. Starea componentelor 

echipamentului de scufundare este  

verificată în funcţie de tipul 

scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

Starea componentelor 

echipamentului de scufundare 

este  verificată cu atenţie şi 

responsabilitate. 

3. Efectuează verificarea 

presiunii aerului din 

butelii şi proba de 

funcţionare a aparatului 

de respirat subacvatic  

3.1. Presiunea aerului din butelii 

este verificată permanent înainte de 

orice scufundare. 

3.2. Presiunea aerului din butelii se 

execută cu un manometru care se 

montează la unul din robinetele 

buteliei sau cu manometrul care 

este montat la detentor. 

3.3. Proba de funcţionare a 

aparatului de respirat subacvatic 

este efectuată asigurându-se că 

detentorul permite o respiraţie 

uşoară. 

Presiunea aerului din butelii 

este verificată cu atenţie. 

Proba de funcţionare a 

aparatului de respirat 

subacvatic este efectuată cu 

seriozitate şi responsabilitate. 
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4. Se echipează cu 

echipamentul de 

scufundare 

4.1. Echiparea cu  echipamentul 

pentru scufundare se execută 

respectând algoritmul echipării. 

4.2. Echiparea cu  echipamentul 

pentru scufundare se execută 

ajustând componentele pe corp. 

4.3. Echiparea cu  echipamentul 

pentru scufundare se realizează 

asigurându-se că are asupra sa 

toate componentele echipamentului 

de scufundare. 

Echiparea cu  echipamentul 

pentru scufundare se execută 

cu rigurozitate şi 

responsabilitate. 

5. Anunţă echiparea 

şefului de scufundare   

5.1. Echiparea completă este 

anunţată şefului de scufundare 

după finalizarea operaţiunilor de 

echipare şi pregătire pentru 

scufundare. 

5.2. Echiparea completă este 

anunţată şefului de scufundare în 

vederea obţinerii acordului pentru 

iniţierea scufundării. 

Anunţarea echipării complete 

se face cu seriozitate. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară înaintea oricărei scufundări, la punctul de lucru (pe mal, cheu,  

ambarcaţiune), în funcţie de activitate; 

- pregătirea se desfăşoară individual, sub supravegherea directă a şefului de scufundare, 

presupunând un anumit grad de autonomie. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 
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subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a)  pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 
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un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă. 
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Executarea scufundării 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Iniţiază scufundarea 1.1. Scufundarea este iniţiată 

numai cu aprobarea şefului de 

scufundare. 

1.2. Scufundarea este iniţiată prin 

metode adecvate, în funcţie de 

locul de executare a scufundării, 

în deplină siguranţă. 

1.3. Scufundarea este iniţiată 

respectând poziţia corectă şi 

regulile de intrare în apă. 

1.4. Scufundarea este iniţiată 

verificând funcţionarea 

echipamentului şi transmiţând 

rezultatul şefului de scufundare 

înainte de începerea coborârii sub 

apă. 

Iniţierea scufundării se 

realizează cu atenţie. 

2. Echilibrează presiunea 

în urechi pe timpul 

coborârii sub apă 

2.1. Presiunea la timpane este 

echilibrată permanent, executând 

manevre de compensare.  

2.2. Presiunea la timpane este 

echilibrată respectând viteza de 

coborâre sub apă. 

2.3. Presiunea la timpane este 

echilibrată acordându-se atenţie 

sporită echilibrării presiunii în 

vizor. 

2.4. Presiunea la timpane este 

echilibrată menţinând permanent 

contact vizual şi comunicativ cu 

coechipierii de scufundare. 

2.5. Presiunea în timpane este 

echilibrată in mod continuu, 

întrerupându-se imersia în situaţia 

în care nu se realizează 

echilibrarea presiunii în urechi 

sau în cazul pierderii contactului 

cu restul echipei de scafandri. 

Echilibrarea presiunii în 

urechi pe timpul coborârii 

sub apă se realizează cu 

seriozitate. 

3. Comunică prin semne 3.1. Comunicarea prin semne şi Comunicarea cu partenerii de 
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şi semnale cu partenerii 

de scufundare 

semnale este realizată conform 

normelor. 

3.2. Semnele şi semnalele sunt  

confirmate de către parteneri. 

3.3. Coechipierii sunt 

supravegheaţi permanent pentru a 

recepţiona eventualele semne şi 

semnale. 

scufundare se realizează 

eficient. 

4. Reglează flotabilitatea 4.1. Flotabilitatea este reglată 

permanent, funcţie de variaţia 

adâncimii şi de poziţia dorită. 

4.2. Flotabilitatea este reglată 

conform procedurilor specifice, 

utilizând corect echipamentul din 

dotare. 

Flotabilitatea se reglează 

permanent cu 

responsabilitate.  

5. Supraveghează 

coechipierii 

5.1. Coechipierii sunt 

supravegheaţi în permanenţă,  

menţinând contactul vizual. 

5.2. Coechipierii sunt 

supravegheaţi acordându-se 

atenţie sporită eventualelor semne 

de pericol. 

Supravegherea 

coechipieriilor se realizaeză 

cu atenţie. 

6. Execută decompresia 

şi ieşirea la suprafaţă 

6.1. Decompresia şi ieşirea la 

suprafaţă sunt executate în 

siguranţă controlând permanent 

viteza de urcare. 

6.2. Decompresia şi ieşirea la 

suprafaţă sunt executate 

respectând palierele şi timpii de 

decompresie alocaţi conform 

adâncimii şi timpului de lucru sub 

apă. 

6.3. Decompresia şi ieşirea la 

suprafaţă sunt executate respirând 

continuu, fără a efectua apnee 

voluntară. 

Decompresia şi ieşirea la 

suprafaţă se execută cu 

atenţie şi seriozitate. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 
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Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 
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sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a)  pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 
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 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Deplasarea în mediul acvatic  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Execută deplasarea 

sub apă pe o direcţie 

prestabilită 

 

1.1. Deplasarea sub apă este 

executată în funcţie de condiţiile de 

mediu şi de tipul scufundării. 

1.2. Deplasarea sub apă este 

executată respectând direcţia 

prestabilită. 

1.3. Deplasarea sub apă este 

executată folosind cu eficienţă 

echipamentul de scufundare. 

1.4. Deplasarea sub apă este 

executată adaptând tipul de 

deplasare condiţiilor de mediu. 

1.5. Deplasarea sub apă este 

executată având în vedere 

optimizarea consumului de gaz 

respirator. 

1.6. Deplasarea sub apă este 

executată  reglând flotabilitatea 

continuu  în funcţie de adâncimea 

dorită. 

1.7. Deplasarea sub apă este 

executată cu monitorizarea 

permanentă a rezervei de gaz 

respirator. 

1.8. Deplasarea sub apă este 

executată cu menţinerea contactului 

cu restul echipei de scafandri. 

1.9. Deplasare sub apă este 

executată evitând factorii de 

agresiune şi pericol ai mediului 

acvatic . 

Deplasarea sub apă se 

realizează cu atenţie. 

2. Verifică direcţia de 

deplasare 

2.1. Direcţia de deplasare este 

verificată prin metode specifice. 

2.2. Direcţia de deplasare este 

verificată consultând direcţia 

indicată de busolă sau prin ieşire la 

suprafaţă. 

2.3. Direcţia de deplasare este 

Verificarea direcţiei de 

deplasare se face cu grijă şi 

eficienţă, în mod corect. 
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verificată orientându-se corect în 

funcţie de reperele existente . 

3. Modifică direcţia de 

deplasare 

3.1. Direcţia de deplasare este 

modificată utilizând eficient 

echipamentele şi accesoriile de 

scufundare. 

3.2. Direcţia de deplasare este 

modificată conform procedurilor 

specifice. 

Modificarea direcţiei de 

deplasare se realizează cu 

atenţie şi responsabilitate . 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 
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 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră; 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 



  Pag 40 din 294 

 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 raionul şi 

condiţiile de scufundare 

 

1.1. Condiţiile de scufundare sunt 

identificate în funcţie de lucrările 

care urmează a fi executate. 

1.2. Raionul de scufundare 

identificat avându-se în vedere 

toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

Identificarea raionului şi a 

condiţiilor de scufundare se 

realizează cu atenţie. 

2. Stabileşte procedeul 

de căutare subacvatică 

2.1. Procedeul de căutare 

subacvatică este stabilit în funcţie 

de componenţa echipei de scafandri 

şi de autonomia acesteia. 

2.2. Procedeul de căutare 

subacvatică este stabilit avându-se 

în vedere toate situaţiile posibile de 

risc şi pericol. 

2.3. Procedeul de căutare 

subacvatică este stabilit în funcţie 

de raionul de căutare, natura 

fundului apei şi mărimea obiectelor 

căutate. 

2.4. Procedeul de căutare 

subacvatică este stabilit având în 

vedere eficientizarea căutării. 

Stabilirea procedeului de 

căutare se realizează cu 

responsabilitate. 

3. Montează poligonul 

pregătit pentru căutare 

 

3.1. Poligonul pregătit pentru 

căutare este montat în funcţie de 

raionul de căutare, natura fundului 

apei şi mărimea obiectelor căutate. 

3.2. Poligonul pregătit pentru 

căutare este montat conform 

procedurilor tehnice specifice şi 

instrucţiunilor de lucru. 

Montarea poligonului 

pregătit pentru căutare se 

face cu profesionalism şi 

responsabilitate. 

4. Efectuează căutarea 

sub apă. 

 

4.1. Căutarea sub apă este efectuată 

prin metode şi procedee adecvate, 

funcţie de raionul de căutare, natura 

fundului apei şi mărimea obiectelor 

căutate. 

4.2. Căutarea sub apă este efectuată 

Efectuarea căutării 

subacvatice se realizează cu 

rigurozitate şi eficienţă. 



  Pag 42 din 294 

 

pe etape, asigurând acoperirea 

integrală a zonei estimate pentru 

căutare. 

4.3. Căutarea sub apă este efectuată 

aplicând metodele adecvate. 

4.4. Căutarea sub apă este efectuată 

în colaborare permanentă cu 

membrii echipei de căutare şi ai 

echipei de suprafaţă pentru 

corelarea informaţiilor colectate. 

5. Realizează 

recuperarea de obiecte/ 

persoane din mediul 

acvatic 

 

5.1. Recuperarea este realizată după 

identificarea şi evaluarea în detaliu 

a stării subiectului recuperării şi a 

posibilelor riscuri pentru scafandri 

şi mediu. 

5.2. Recuperarea este realizată prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor 

tehnice adecvate subiectului 

recuperării şi locului în care acesta 

a fost identificat. 

5.3. Recuperarea este realizată în 

mod unitar şi coerent asigurându-

se, după caz, colaborarea cu 

membrii echipelor de suprafaţă / 

subacvatice. 

5.4. Recuperarea este realizată prin 

corelarea cu alte operaţiuni şi 

lucrări efectuate sub apă. 

5.5. Recuperarea este realizată 

avându-se în vedere evitarea 

posibilelor pericole subacvatice. 

5.6. Recuperarea este realizată 

evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice. 

5.7. Recuperarea este realizată 

urmărindu-se păstrarea integrităţii 

ansamblului din care au fost 

preluate. 

Recuperarea de obiecte/ 

persoane din mediul acvatic 

se realizează cu 

responsabilitate şi 

profesionalism. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 
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Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării:  

 căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic; 

 ranfluări de ambarcaţiuni, nave, etc.  

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   
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a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- metode şi procedee de căutare folosite de scafandri în rade, pase şi acvatorii: 

 metoda căutării pe trasee (pase) marcate - constă în parcurgerea de către scafandri 

a unor trasee marcate cu saule diferite. Acestă metodă se poate aplica în bune 

condiţii şi în cazul unor condiţii nefavorabile ca: transparenţa redusă a apei, 

configuraţia accidentală a fundului, fund mâlos. 

a) procedeul căutării circulare: 

- a obiectivelor de volum mic; 

- a obiectivelor de volum mare; 

- altenative; 

b) procedeul căutării prin scotocire: 

- a acvatorilor delimitate; 

- a acvatorilor mari; 

c) procedeul căutării prin trainare: 

- trainare directă; 

- trainare progresivă; 

 metoda căutării prin trainare de la suprafaţă - se foloseşte când transparenţa apei 

este mai mare de 5m şi nu există o densitate mare de alge sau mâl pe fundul apei 

care ar putea ascunde obiectul căutat; 

 metoda căutării instrumentale - se foloseşte în cazul în care nu se cunoaşte cu 

exactitate locul, în raioane cu întindere mare. 

- procedee de control a operei vii a navelor: 
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- controlul operei vii a navei „în salbă”; 

- controlul operei vii a navei „în semisalbă”; 

- controlul operei vii a navei „în zig-zag”; 

- controlul operei vii a navei „cu saulă de siguranţă”; 

- controlul operei vii a navei „prin aspectare direct”; 

- procedee de control a cheului: 

- controlul cheului „în zig-zag”; 

- controlul cheului „în trepte”; 

- controlul cheului „cu saulă de siguranţă”; 

- controlul cheului „prin aspectare direct”; 

- baza materială pentru poligoanele de căutare: saule, lesturi, balize, marcatori,etc; 

- caracterul încărcăturii care urmează a fi recuperată, posibilităţi de legare şi amarare; 

- măsuri speciale de securitate; 

- baloane de ridicare la suprafaţă; 

- parâme, lanţuri şi accesorii ale acestora: 

 parâme vegetale şi sintetice: 

 caracteristici ale parâmelor vegetale şi sintetice; 

 tipuri de parâme vegetale şi sintetice;    

 parâme metalice din sârmă de oţel: 

 grosimea parâmelor metalice;    

 tipuri de parâme metalice; 

 lanţuri; 

 chingi; 

 accesorii: chei de împreunare, întinzătoare, cârlige, inele, ochiuri, zbiruri, boţuri, 

vinciuri spaniole;    

- macarale, palancuri şi vinciuri: 

 tipuri de macarale; 

 clasificarea palancurilor; 

 vinciuri ; 

- codul de semnalizare la operaţiunile de ridicare .       

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare, 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Inspectarea structurilor imerse 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Stabileşte procedeul 

de inspecţie subacvatică 

 

1.1. Procedeul de inspecţie 

subacvatică este stabilit în funcţie 

de cerinţele inspecţiei. 

1.2. Procedeul de inspecţie 

subacvatică este stabilit în funcţie 

de structurile imersate care urmează 

a fi inspectate, avându-se în vedere 

toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

1.3. Procedeul de inspecţie 

subacvatică este stabilit în funcţie 

de natura şi de condiţiile mediului 

acvatic. 

Stabilirea procedeului de 

inspecţie se realizează cu 

responsabilitate. 

2. Inspectează  

structurile imerse 

2.1. Structurile imerse sunt 

inspectate pe baza documentaţiei 

tehnice disponibile. 

2.2. Structurile imerse sunt 

inspectate prin metode adecvate , în 

concordanţă cu procedeul stabilit. 

2.3. Structurile imerse sunt 

inspectate având în vedere toate 

informaţiile utile pentru realizarea 

inspecţiei. 

2.4. Structurile imerse sunt 

inspectate înlăturând eventualele 

obstacole care împiedică inspecţia. 

2.5. Structurile imerse sunt 

inspectate cu prelevarea atentă a 

eventualelor mostre. 

2.6. Structurile imerse sunt 

inspectate având în vedere evitarea 

riscurilor potenţiale şi asigurarea 

autonomiei proprii în mediul 

subacvatic. 

Inspectarea structurilor 

imerse se face cu atenţie şi 

rigurozitate. 

3. Întocmeşte raportul de 

inspecţie 

3.1. Raportul de inspecţie este 

întocmit prin menţionarea tuturor 

informaţiilor relevante pentru 

Întocmirea raportului se 

face cu seriozitate şi 

profesionalism. 
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activitatea de inspecţie subacvatică. 

3.2. Raportul de inspecţie este 

întocmit în forma de redactare a 

stabilită conform solicitărilor 

beneficiarului inspecţiei. 

3.3. Raportul de inspecţie este 

întocmit cu includerea de informaţii 

consistente şi suficiente pentru 

analize ulterioare. 

3.4. Raportul de inspecţie este 

întocmit prin prezentarea de 

informaţii relevante, clare şi unitare 

în raport cu obiectivul inspectat. 

3.5. Raportul de inspecţie este 

întocmit împreună cu persoanele 

abilitate, în funcţie de tipul 

inspecţiei. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: în funcţie de tipul inspecţiei – vizuală, filmare, fotografiere, etc;  

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 
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- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un 

şef de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat 

cu aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- aparatura de filmare – fotografiere subacvatică: funcţie de scopul scufundării  şi natura 

lucrării subacvatice; 
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- procedee de control a operei vii a navelor: 

- controlul operei vii a navei „în salbă”; 

- controlul operei vii a navei „în semisalbă”; 

- controlul operei vii a navei „în zig-zag”; 

- controlul operei vii a navei „cu saulă de siguranţă”; 

- controlul operei vii a navei „prin aspectare direct”; 

- procedee de control a structurilor imerse: 

- controlul cheului „în zig-zag”; 

- controlul cheului „în trepte”; 

- controlul cheului „cu saulă de siguranţă”; 

- controlul cheului „prin aspectare direct”; 

- baza materială pentru poligoanele de căutare: saule, lesturi, balize, marcatori,etc; 

- măsuri speciale de securitate; 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- tehnică de filmare-fotografiere subacvatică; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 situaţia 

critică 

 

1.1. Situaţia critică este identificată 

cu promptitudine, interpretând 

corect semnalele transmise de 

scafandrul aflat în dificultate. 

1.2. Situaţia critică este identificată 

cu discernământ, în funcţie de 

factorii de risc ai mediului 

subacvatic. 

Identificarea situaţiei critice 

se realizează cu 

promptitudine şi 

discernământ. 

2. Stabileşte măsurile de 

adoptat 

2.1. Măsurile necesare sunt stabilite 

având în vedere păstrarea gradului 

de siguranţă şi autonomie proprie. 

2.2. Măsurile necesare sunt stabilite 

având la bază evaluarea gradului de 

risc al intervenţiei în funcţie de 

specificul situaţiei concrete. 

2.3. Măsurile necesare sunt stabilite 

cu luciditate şi realism în funcţie de 

gradul de complexitate al situaţiei. 

2.4. Măsurile necesare sunt stabilite 

cu promptitudine pentru evitarea 

agravării situaţiei existente. 

Stabilirea măsurilor de 

adoptat se face cu luciditate 

şi realism. 

3. Intervine în ajutorarea 

coechipierului 

3.1. Ajutorul este acordat cu 

discernământ, în funcţie de 

pericolul subacvatic . 

3.2. Ajutorul este acordat aplicând 

metodele şi tehnicile de salvare 

potrivite . 

3.3. Ajutorul este acordat în funcţie 

de condiţiile de mediu şi situaţia 

concretă a scafandrului aflat în 

pericol . 

3.4. Ajutorul este acordat cu 

promptitudine, utilizând corect 

echipamentul de salvare şi de prim 

ajutor. 

3.5. Ajutorul este acordat cu 

stăpânire de sine, solicitând ajutor 

după caz, prin metode specifice de 

Intervenţia este acordată cu 

promptidudine şi stăpânire 

de sine. 
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comunicare. 

4. Conduce la suprafaţă 

scafandrul în dificultate 

4.1. Scafandrul în dificultate este 

condus la suprafaţă menţinând 

contact vizual permanent cu 

scafandrul în dificultate. 

4.2. Scafandrul în dificultate este 

condus la suprafaţă utilizând corect 

şi eficient echipamentul din dotare. 

4.3. Scafandrul în dificultate este 

condus la suprafaţă respectând 

viteza de urcare la suprafaţă. 

4.4. Scafandrul în dificultate este 

condus la suprafaţă evitând 

agravarea situaţiei critice concrete. 

4.4. Scafandrul în dificultate este 

condus la suprafaţă asigurând 

funcţiile vitale ale scafandrului în 

dificultate. 

Conducerea la suprafaţă a 

scafandrului în dificultate 

este executată cu atenţie. 

5. Semnalizează 

incidentul/accidentul 

echipei de suprafaţă 

5.1. Incidentul / accidentul este  

semnalizat respectând semnele şi 

semnalele standard. 

5.2. Scafandrul este menţinut la 

suprafaţă, luând măsuri de acordare 

a primului ajutor până la sosirea 

echipei de suprafaţă. 

Semnalizarea incidentului / 

accidentului se face cu 

promptidunire şi realism. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- accidentele de scufundare: 

 accidente mecanice - barotraumatisme: 

- placajul măştii; 

- colicile scafandrilor; 

- barotraumatismul urechii medii şi interne; 

- barotraumatismul sinusurilor; 

- barotraumatismul dentar; 

- emfizemul subcutanat spontan sau chirurgical; 

- pneumotorax; 

- embolie; 

 accidente biochimice: 

- intoxicaţia cu oxigen; 
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- intoxicaţia cu bioxid de carbon; 

- narcoza cu gaze inerte; 

 accidente de decompresie: 

 accidente , după modul apariţiei: 

- în timpul decompresiei; 

- după o decompresie normală; 

- după o decompresie scurtată; 

- după o decompresie scurtată, prin criză hiperoxică; 

a) după simptome: 

- cutanate; 

- osteoartromusculare (bend), tipB; 

- ale urechii interne (vestibulare), tip V; 

- neurologice, tip N; 

- respiratorii, tip R; 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 



  Pag 53 din 294 

 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 
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pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
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 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor imersate, 

echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Stabileşte metoda de 

verificare 

 

1.1. Metoda de verificare este 

stabilită în funcţie de obiectivul 

care urmează a fi verificat, avându-

se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor în siguranţă. 

1.2. Metoda de verificare este 

stabilită în funcţie de cerinţele 

verificării tehnice. 

1.3. Metoda de verificare este 

stabilită în funcţie de adâncime şi 

de natura şi condiţiile mediului 

acvatic. 

Stabilirea metodei de 

verificare se realizează cu 

atenţie şi seriozitate. 

2. Execută verificarea 

subacvatică a 

construcţiilor imersate, 

echipamentelor şi 

instalaţiilor 

hidromecanice şi 

hidrotehnice . 

2.1. Verificarea subacvatică este  

executată conform indicaţiilor din 

proiectul de execuţie şi planului 

stabilit. 

2.2. Verificarea subacvatică este  

executată utilizând materialele, 

echipamentele şi accesoriile 

necesare. 

2.3. Verificarea subacvatică este  

executată prin metode adecvate, în 

funcţie de tipul construcţiilor 

imersate, echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice şi 

hidrotehnice. 

2.4. Identificarea detaliilor se face 

corect şi complet. 

Verificarea subacvatică a 

construcţiilor imersate, 

echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice 

şi hidrotehnice se face cu 

grijă şi meticulozitate. 

3. Menţine legătura cu 

echipa de suprafaţă 

3.1. Legătura cu echipa de 

suprafaţă este menţinută după caz, 

având în vedere necesităţile de 

comunicare. 

3.2. Legătura cu echipa de 

suprafaţă este menţinută respectând 

indicaţiile din planul de scufundare. 

Menţinerea legăturii cu 

echipa de suprafaţă este 

realizată permanent cu 

atenţie. 

4. Realizează înlăturarea 

de obstacole 

4.1. Obstacolele sunt înlăturate în 

funcţie de necesităţi, avându-se în 

Înlăturarea de obstacole se 

realizează cu atenţie şi 
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vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

4.2. Obstacolele sunt înlăturate în 

funcţie de cerinţele verificării 

tehnice. 

4.3. Obstacolele sunt înlăturate în 

funcţie de adâncime şi de natura şi 

condiţiile mediului acvatic. 

4.4. Obstacolele sunt înlăturate în 

funcţie de uneltele şi sculele avute 

la dispoziţie. 

4.5. Obstacolele sunt înlăturate 

respectând indicaţiile şefului de 

scufundare. 

4.6. Obstacolele sunt înlăturate 

menţinând permanent legătura cu 

echipa de suprafaţă. 

meticulozitate. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudinea; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării subacvatice; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, 
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vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 



  Pag 59 din 294 

 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 
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Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea 

structurilor imerse  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Pregăteşte sculele, 

uneltele şi accesoriile 

 

 

1.1. Sculele şi uneltele sunt 

pregătite conform instrucţiunilor de 

lucru. 

1.2. Sculele şi uneltele sunt 

pregătite în funcţie de activitatea 

care urmează a fi desfăşurată. 

1.3. Sculele şi uneltele sunt 

pregătite în  conformitate cu tipul şi 

rolul funcţional al acestora. 

1.4. Accesoriile sunt 

pregătite în corelaţie cu 

mărimea şi forma geometrică a 

suprafeţei. 

Pregătirea sculelor, 

uneltelor şi accesoriilor este 

făcută cu responsabilitate 

2. Execută verificarea 

nivelului de colmatare 

 

2.1. Nivelul de colmatare este 

verificat vizual sau cu ajutorul 

instrumentelor şi sculelor avute la 

dispoziţie. 

2.2. Nivelul de colmatare este 

verificat folosind metodele de 

verificare necesare, în funcţie de 

situaţia concretă. 

2.3. Nivelul de colmatare este 

verificat avându-se în vedere 

aspectele importante pentru 

efectuarea decolmatării. 

2.4. Nivelul de colmatare este 

verificat identificând eventualele 

obstacole existente pe întreaga 

suprafaţă de interes. 

Verificarea nivelului de 

colmatare se realizează cu 

răbdare şi atenţie. 

3. Execută decolmatarea 3.1. Decolmatarea este executată 

prin metode adecvate. 

3.2. Decolmatarea este executată 

conform instrucţiunilor de lucru. 

3.3. Decolmatarea este executată 

utilizând sculele şi uneltele. 

adecvate în funcţie de procedeele 

utilizate. 

3.4. Decolmatarea este executată în 

Decolmatarea se realizează 

cu atenţie. 
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toate zonele de interes. 

3.5. Decolmatarea este executată 

prin manevrarea corespunzătoare a 

sculelor şi utilajelor se execută 

corect, cu mişcări sigure, cu 

respectarea NTSM specifice în tot 

timpul operaţiei. 

4. Verifică suprafeţele 

decolmatate 

4.1. Suprafeţele decolmatate sunt 

verificate vizual, cu atenţie, ori de 

câte ori este nevoie. 

4.2. Suprafeţele decolmatate sunt 

verificate vizual pentru ca acestea 

să respecte cerinţele de calitate 

prevăzute de documentaţia tehnică. 

4.3. Suprafeţele decolmatate sunt 

verificate vizual pe întreaga 

suprafaţă, conform procedurii de 

control a calităţii. 

Verificarea suprafeţelor 

decolmatate se efectuează 

cu preocupare şi 

responsabilitate. 

5. Remediază 

eventualele 

neconformităţi 

5.1. Eventualele neconformităţi 

sunt remediate cu promptitudine şi 

rigurozitate, ori de câte ori este 

nevoie. 

5.2. Eventualele neconformităţi 

sunt remediate respectând 

instrucţiunile de lucru. 

5.3. Eventualele neconformităţi 

sunt remediate în vederea realizării 

unor produse de calitate. 

Remedierea eventualelor 

neconfomităţi este 

executată cu atenţie, 

profesionalism şi 

meticulozitate. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 
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 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării subacvatice; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
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- sculele şi utilajele folosite: pompe, furtune, aspiratoare, coşuri, panouri de protecţie, etc.; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări, 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 
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Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Pregăteşte 

echipamentele,  sculele 

şi materialele necesare 

activităţii  

1.1. Echipamentele, sculele  şi 

materialele sunt pregătite conform 

proiectului de execuţie. 

1.2. Echipamentele, sculele  şi 

materialele sunt pregătite în funcţie 

de tipul elementelor de construcţie 

şi montaj şi amplasarea acestora. 

1.3. . Echipamentele, sculele  şi 

materialele sunt pregătite conform 

procedurilor specifice de montaj 

indicate în documentaţia tehnică. 

1.4. Subansamble sunt pregătite în 

vederea montării finale, în 

conformitate cu documentaţia 

tehnică şi procedurile de lucru. 

1.5. Subansamblele sunt pregătite 

în conformitate cu tehnologia de 

execuţie şi succesiunea operaţiilor. 

1.6. Subansamblele sunt pregătite 

cu identificarea eventualelor 

defecte de conformitate prin 

verificare vizuală. 

1.7. Subansamblele sunt pregătite 

în vederea distribuirii la posturile 

de muncă în vederea asamblării. 

Pregătirea echipamentelor, 

sculelor, materialelor şi 

subansamblelor se 

realizează cu minuţiozitate 

şi răbdare. 

2. Transportă 

materialele, sculele şi 

ansamblele 

/subansamblele sub apă 

2.1. Materialele şi sculele sunt 

transportate către posturile de lucru, 

după identificarea corespunzătoare 

a acestora. 

2.2. Ansamblele / subansamblele 

sunt transportate în punctele de 

lucru respectând procedurile 

specifice referitoare la manipularea, 

traseul şi securitatea în transport. 

2.3. Materialele şi sculele 

transportate utilizând corect 

echipamentul de scufundare pe 

timpul transportului. 

Transportarea materialelor, 

sculelor şi ansamblelor/ 

subansamblelor sub apă este 

realizată cu atenţie. 
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3. Execută lucrări 

subacvatice de 

construcţii şi montaj 

3.1. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

conform proiectului de execuţie. 

3.2. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

în funcţie de tipul elementelor de 

construcţie şi amplasarea acestora. 

3.3. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

utilizând sculele şi uneltele 

adecvate în funcţie de procedeele 

utilizate. 

3.4. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

în conformitate cu documentaţia 

tehnologică, după proceduri 

specifice. 

3.5. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

în conformitate cu cerinţele de 

calitate impuse de normele de 

asigurare a calităţii. 

3.6. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

cu aplicarea cu responsabilitate a 

etapelor prevăzute, respectând 

procedurile de calitate. 

3.7. Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt executate 

cu verificarea caracteristicilor 

execuţiei, permanent pe 

parcursul derulării lucrărilor, în 

corelaţie cu tipul construcţiei. 

Lucrările subacvatice de 

construcţii şi montaj sunt 

executate cu profesionalism 

şi meticulozitate. 

4. Verifică calitatea 

lucrării de construcţie 

sau montaj 

4.1. Calitatea lucrării de construcţie 

sau montaj este verificată conform 

documentaţiei, în conformitate cu 

cerinţelor de calitate prevăzute. 

4.2. Calitatea lucrării de construcţie 

sau montaj este verificată prin 

control manual şi vizual. 

Verificarea calitatea lucrării 

de construcţie sau montaj se 

face cu atenţie şi 

rigurozitate. 

5. Remediază 

neconformităţile de 

montare 

5.1. Neconformităţile de montare 

sunt remediate conform 

procedurilor de lucru. 

5.2. Neconformităţile de montare 

sunt remediate în funcţie de tipul de 

lucrări efectuate şi caracteristicile 

tehnice urmărite. 

5.3. Neconformităţile de montare 

sunt remediate până la încadrarea în 

parametrii de funcţionare. 

Remedierea 

neconformităţilor de 

montare este realizată cu 

atenţie.  
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Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării subacvatice; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 
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branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice;  

- echipamentele, sculele  şi materialele folosite: macarale, vinciuri, zbiruri, chingi, chei,etc.; 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 
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 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi conducte cu 

trasee subacvatice 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 / verifică 

traseul subacvatic. 

 

1.1. Traseul subacvatic este 

identificat / verificat executând 

cartografierea şantierului de lucru. 

1.2. Traseul subacvatic este 

identificat / verificat prin 

vizualizare directă ţinând cont de 

existenţa traseelor tehnologice. 

1.3. Traseul subacvatic este 

identificat / verificat având în 

vedere toate aspectele utile pentru 

realizarea lucrării, conform 

proiectului de execuţie. 

Identificarea/ verificarea 

traseului subacvatic se 

realizează cu atenţie şi 

rigurozitate. 

2. Pregăteşte locul de 

desfăşurare a activităţii 

2.1. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit conform 

prevederilor din proiectul de 

execuţie. 

2.2. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit prin operaţii 

tehnologice în vederea pregătirii 

materialelor pentru execuţia 

lucrării. 

2.3. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit cu atenţie, 

respectând documentaţia tehnică şi 

procedurile de calitate. 

2.4. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit prin 

asigurarea materialelor şi sculelor 

necesare desfăşurării activităţii. 

2.5. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit prin 

îndepărtarea eventualelor obstacole. 

2.6. Locul de desfăşurare a 

activităţii este pregătit prin trasarea 

/ marcarea poziţiilor după 

analizarea cu discernământ a 

documentaţiei tehnice. 

Pregătirea locului de 

desfăşurare a activităţii se 

face corect, cu 

conştiinciozitate. 

 

3. Execută lucrări 3.1. Cablurile, şinele şi conducte cu Executarea lucrărilor 
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subacvatice de înlocuiri 

şi amplasări de cabluri, 

şine şi conducte cu trasee 

subacvatice 

trasee subacvatice sunt înlocuite şi 

amplasate conform indicaţiilor din 

proiectul de execuţie, 

caracteristicile şi calitatea execuţiei 

fiind verificate cu responsabilitate 

permanent pe parcursul derulării 

lucrărilor. 

3.2. Cablurile, şinele şi conducte cu 

trasee subacvatice sunt înlocuite şi 

amplasate utilizând echipamentele 

şi accesoriile specifice. 

3.3. Cablurile, şinele şi conducte cu 

trasee subacvatice sunt înlocuite şi 

amplasate respectând ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită 

conform documentaţiei tehnice. 

3.4. Cablurile, şinele şi conducte cu 

trasee subacvatice sunt înlocuite şi 

amplasate respectând procedurile 

de calitate. 

3.5. Cablurile, şinele şi conducte cu 

trasee subacvatice sunt înlocuite şi 

amplasate cu exactitate în poziţia 

indicată în proiect. 

subacvatice de înlocuiri şi 

amplasări de cabluri, şine şi 

conducte cu trasee 

subacvatice este realizată cu 

responsabilitate şi 

rigurozitate.  

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării subacvatice; 
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- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei:  anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 
- echipamentele, sculele  şi materialele folosite: macarale, vinciuri, zbiruri, chingi, chei,etc.; 
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- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

 

Cunoştinţe: 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Tăierea şi sudarea subacvatică  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Stabileşte tehnologia 

de tăiere/sudare 

subacvatică 

 

1.1. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită pe baza 

unui studiu temeinic al 

documentaţiei specifice a 

procesului de sudare pentru a 

identifica sarcinile de lucru. 

1.2. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită prin 

analizarea echipamentului de 

sudare propriu în scopul utilizării 

eficiente a acestuia. 

1.3. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită având în 

vedere toate aspectele importante 

pentru realizarea lucrării. 

1.4. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită 

identificând cu precizie şi 

respectând parametrii regimului de 

sudare/tăiere, ţinând seama de 

adâncimea de lucru şi clasa sudurii. 

1.5. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită cu 

respectarea parametrilor tehnologici 

prevăzuţi în documentaţie. 

1.6. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită cu 

utilizarea materialelor de bază şi de 

adaos prevăzute de documentaţia 

tehnică. 

1.7. Tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică este stabilită cu 

respectarea condiţiilor de calitate 

prevăzute de documentaţie, pentru 

a asigura execuţia lucrării în 

condiţii de calitate şi securitate. 

Stabilirea tehnologiei de 

tăiere/sudare subacvatică 

este făcută cu atenţie şi 

responsabilitate. 

2. Identifică / asigură 

echipamentele  şi 

2.1. Echipamentele sunt 

identificate, conform documentaţiei 

Identificarea / asigurarea 

echipamentelor şi 
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materialele specifice 

necesare la tăiere/ sudare 

specifice, în funcţie de procedeul de 

sudură, sursa de curent folosită, 

funcţie de material, tipul, 

dimensiunile şi configuraţia 

pieselor care se sudează, în funcţie 

materialele de sudură şi procedeul 

de sudură folosit, conform 

standardelor in vigoare, pentru 

realizarea sudurii în condiţii de 

calitate. 

2.2. Materialele sunt identificate, 

conform documentaţiei, ţinând 

seama de proprietăţile mecanice şi 

chimice ale acestora, în 

conformitate cu prevederile 

tehnologiei de sudare, pentru a 

asigura conformitatea lucrărilor. 

2.3. Electrozii sunt aleşi şi 

verificaţi, conform documentaţiei şi 

materialului de bază ce trebuie 

sudat/tăiat. 

materialelor specifice 

necesare la tăiere/ sudare se 

realizează cu atenţie şi 

discernământ. 

3. Pregăteşte / verifică 

sculele şi echipamentele 

pentru lucru sub apă 

 

 

3.1. Sculele şi echipamentele pentru 

lucru sub apă sunt pregătite şi 

verificate din punct de vedere al 

omologării pentru lucru sub apă. 

3.2. Sculele şi echipamentele pentru 

lucru sub apă sunt pregătite şi 

verificate cu identificarea 

eventualelor neconformităţi. 

3.3. Sculele şi echipamentele pentru 

lucru sub apă sunt pregătite şi 

verificate analizând eventualele 

neconformităţi, în vederea 

remedierii rapide,  în funcţie de 

gravitate, conform documentaţiei 

specifice, pentru a preveni 

incidentele. 

3.4. Sculele şi echipamentele pentru 

lucru sub apă sunt pregătite şi 

verificate cu identificarea 

defectelor grave, comunicate corect 

şefilor ierarhici şi serviciului de 

specialitate, pentru analiză şi 

remediere, conform procedurilor. 

3.5. Sculele şi echipamentele 

defecte sau care nu prezintă 

siguranţă în exploatare sunt 

identificate/marcate conform 

procedurilor de izolare şi tratare a 

produsului neconform, pentru a fi 

date la reparat. 

Pregătirea/ verificarea 

sculele şi echipamentele 

pentru lucru sub apă se 

realizează cu rigurozitate şi 

responsabilitate. 

4. Pregăteşte piesele în 4.1. Piesele sunt pregătite în Pregătirea pieselor în 
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vederea sudării vederea sudării prin curăţarea 

locului de îmbinare a sudurii cu 

îndemânare, prin procedee 

specifice, în scopul eliminării 

oxizilor, ruginii, petelor de grăsime 

şi vegetaţiei subacvatice. 

4.2. Piesele sunt pregătite efectuând 

rosturile de sudare, conform 

specificaţiilor prevăzute în 

standardele de specialitate, pentru a 

asigura calitatea lucrării şi a evita 

riscurile. 

4.3. Piesele sunt pregătite prin 

poziţionarea acestora, în aşa fel 

încât dimensiunile rostului să fie 

aceleaşi pe toată lungimea 

cusăturii, în scopul asigurării 

calităţii execuţiei. 

4.4. Piesele sunt pregătite prin 

verificarea formei şi dimensiunilor 

rostului, utilizând instrumente 

corespunzătoare. 

4.5. Piesele sunt pregătite prin 

rezolvarea corectă a 

neconformităţilor identificate, în 

colaborare cu echipa de lucru. 

vederea sudării se face cu  

seriozitate şi rigurozitate. 

5. Execută tăiere / 

sudarea subacvatică. 

5.1.  Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată utilizând 

echipamentele, în condiţii de 

securitate maximă, pentru a se evita 

accidentele de muncă sau 

deteriorarea acestora. 

5.2. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin aşezarea / 

reglarea ansamblului/ 

subansamblului care se sudează cu 

precizie, în poziţia optimă 

executării sudurii, utilizând 

dispozitive corespunzătoare, în 

vederea încadrării în timpul de 

lucru prevăzut în documentaţie. 

5.3. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin executarea cu 

îndemânare a depunerii cusăturii 

metalice, a materialului de adaos, în 

conformitate cu ordinea prevăzută 

de procedura de lucru. 

5.4. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin aplicarea 

cordonului de sudură, în poziţia 

exactă indicată de fişa tehnologică 

din post. 

Executarea sudării / tăierii 

subacvatice se face cu 

atenţie şi corectitudine. 
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5.5. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin executarea 

operaţiei de sudare, ţinând seama 

de regimul de sudură ales, de 

geometria pieselor care se sudează, 

grosimea pieselor şi materialul din 

care sunt realizate acestea, 

respectând parametrii procesului de 

sudură ales conform documentaţiei 

specifice,  în condiţii de calitate şi 

în timpul prevăzut. 

5.6. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin executarea 

operaţiei de sudare, ţinând seama 

de influenţa poziţiei electrodului 

asupra cusăturii, de grosimea 

materialului de sudat, de tipul 

acestuia, de ciclul termic de sudare 

şi influenţa acestuia asupra calităţii 

sudurii, pentru a realiza calitatea 

cerută în condiţii de securitate. 

5.7. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată prin curăţarea şi 

îndepărtarea completă a zgurii 

dintre straturi cu îndemânare şi cu 

grijă după fiecare rând depus, 

folosind scule adecvate. 

5.8. Tăierea / sudarea subacvatică 

este executată luându-se măsuri 

speciale pentru prevenirea 

acumulărilor explozive de gaze, în 

cazul executării sudurii/tăierii în 

spaţii închise. 

6. Controlează calitatea 

cordonului de sudură 

realizat 

6.1. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată cu aplicarea 

prevederilor din documentaţia 

specifică privind calitatea 

materialelor , a proprietăţilor 

mecanice şi chimice, a eventualelor 

defecte ascunse ale materialului 

care intră în compoziţia pieselor ce 

se sudează. 

6.2. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată cu verificarea 

modului de pregătire a sudurii, în 

conformitate cu documentaţia 

specifică.  

6.3. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată în timpul sudurii  

prin verificarea cusăturii sudate 

după fiecare trecere, poziţia si 

aspectul, conform fişei de control . 

Controlarea calităţii 

cordonului de sudură 

realizat se face cu 

responsabilitate. 
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6.4. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată prin verificarea 

vizuală a modului de realizare a 

cordonului de sudură, de curăţire de 

zgură a sudurilor. 

6.5. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată prin verificarea 

cordonului de sudură realizat 

dimensional, folosind instrumente 

specifice, conform documentaţiei . 

6.6. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată  prin verificarea 

îmbinărilor sudate prin încercări 

nedistructive, analize 

metalografice, analize spectrale, 

analize cu radiaţii, realizate de 

personal specializat. 

6.7. Calitatea cordonului de sudură 

este controlată în raport cu 

prevederile din documentaţia de 

calitate specifică postului, piesele 

supuse caracteristicilor de 

securitate-reglementare identificate 

cu precizie şi verificate conform 

fişei de control. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru lucrător subacvatic, scafandru salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 sisteme de ecluzare; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării sub apă; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 
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- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice;  

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- tăierea subacvatică:    
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 tăierea subacvatică mecanică;    

 tăierea subacvatică termică:   

 tăierea oxi gaz; 

 tăierea oxiacetilenică;  

 tăierea cu gaze naturale;  

 tăierea oxihidrică. 

 tăierea oxielectrică: 

 tăierea oxi-arc cu electrozi tubulari;    

 tăierea cu lance termică. 

 tăierea electrică cu electrozi înveliţi.    

- particularităţi ale sudării în mediu umed:         

 terminologie specifică; 

 tipuri de îmbinări sudate; 

 stabilitatea arcului electric.    

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- defecte ale îmbinărilor realizate prin sudură subacvatică;    

- parametrii regimului de sudură : curentul de sudare, diametrul electrodului , tensiunea 

arcului electric, viteza de sudare, felul fluxului şi granulaţia lui, înclinarea electrodului şi a 

piesei de sudat, capătul liber al electrodului care influenţează coeficientul de topire, 

polaritatea la sudare cu curent continuu, forma rostului, variaţia tensiunii reţelei, viteza de 

avansare a sârmei, lungime liberă, temperatura de preîncălzire, temperatura intre treceri, 

necesitatea tratamentului termic post-sudare, durata de trecere a curentului de sudare (timp 

de curent ), lungimea liberă a pieselor ; 

- parametrii tehnologici ai proceselor de sudură :  

 geometria rostului, numărul de treceri necesare pentru a umple rostul dintre 

componente;  

 diametrul electrodului, sârmei electrod; 

 poziţia în care se execută sudarea;  

 ordinea de sudare în lungul rostului; 

 preîncălzirea, post-încălzirea, temperatura mediului ambiant; 

 curentul de sudare, tensiunea arcului de sudare, polaritatea curentului; 

 materiale de sudare (de adaos) : electrozi refractari (din cărbune, din grafit, din 

wolfram), electrozi fuzibili (neînveliţi, înveliţi cu înveliş oxidant, acid, titanic, 

bazic, celulozic); 

 fluxuri cu diferite compoziţii şi granulaţii: flux cu sârmă, flux cu electrozi bandă; 

 sârme de sudare de diferite calităţi şi cu diferite diametre, pline şi tubulare;  

 gaze de protecţie folosite la sudarea diferitelor materiale. 

- documentaţia folosită : desene de montaj; desene de execuţie, specificaţii tip aferente 

procedurilor de sudare, fişe tehnologice, documentaţie de control al calităţii, fişe de 

înregistrare, fişe de control, documentele postului etc.;  

- aparate pentru controlul parametrilor de sudare : ampermetru, voltmetru, vitezometru 

pentru reglarea vitezei de avans a sârmei; 

- poziţia în care se execută sudura : suduri orizontale, suduri in jgheab, suduri verticale 

executate urcător şi coborâtor, suduri în cornişe, suduri pe plafon (peste cap); 

- dispozitive de poziţionare a pieselor:  

- bacuri, cleme de fixare;  

- suport de fixare a tablelor cu rost fix utilizând pene;  
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- dispozitiv de fixare cu şaibe şi şurub;  

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti.   

 

Cunoştinţe: 

 

- echipamente şi utilaje de sudare – tăiere subacvatică; 

- instrucţiuni specifice de lucru; 

- proceduri de sudură; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 

scopul/obiectul 

controlului nedistructiv 

 

1.1. Scopul / obiectul controlului 

nedistructiv este identificat cu 

atenţie pentru stabilirea 

particularităţilor care influenţează 

examinarea. 

1.2. Scopul / obiectul controlului 

nedistructiv este identificat 

identificându-se cu exactitate 

elementele constructive ale 

obiectului de examinat prin 

analizarea cu rigurozitate a acestuia 

şi a documentaţiei acestuia. 

Identificarea 

scopului/obiectului 

controlului nedistructiv se 

realizează cu atenţie şi 

seriozitate. 

2. Stabileşte metoda de 

inspecţie subacvatică   

2.1. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită în 

conformitate cu cerinţa 

beneficiarului, corelată cu analiza 

specialistului în domeniu. 

2.2. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită în 

conformitate cu aparatura de 

examinare şi parametrii tehnici de 

execuţie a controlului. 

2.3. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită prin 

corelarea corectă a cerinţelor 

documentaţiei tehnice cu 

performanţele echipamentelor 

disponibile aferente. 

2.4. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită după o 

analizare atentă şi responsabilă a 

metodelor de inspecţie pentru a 

stabili grupul optim de metode 

necesare pentru identificarea 

defectelor. 

2.5. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită după 

Stabilirea metodei de 

inspecţie este făcută cu  

responsabilitate şi eficienţă. 
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stabilirea tehnicilor de examinare 

cu discernământ. 

2.6. Metoda de inspecţie 

subacvatică este stabilită cu 

clarificarea limitelor şi 

particularităţilor 

specifice tehnicilor de examinare cu 

rigurozitate. 

3. Pregăteşte/ verifică 

echipamentele şi 

materialele necesare 

efectuării controlului 

nedistructiv 

 

 

3.1. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate selectând 

componentele sistemului de 

examinare corespunzător scopului 

examinării. 

3.2. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate cu 

rigurozitate, din punct de vedere al 

aspectului vizual al echipamentelor 

şi a funcţionării, la începutul 

fiecărei examinări, a principalelor 

funcţii ale aparatului. 

3.3. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate asigurând 

informarea asupra defectării 

echipamentului în timp 

util pentru a nu afecta derularea 

procesului de examinare. 

3.4. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate prin 

analizarea neconformităţilor 

identificate în vederea remedierii în 

funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice. 

3.5. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate cu 

comunicarea informaţiilor privind 

defectele majore identificate corect 

şefilor ierarhici şi serviciului de 

specialitate, pentru analiză şi 

remediere, conform procedurilor. 

3.6. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate prin 

identificarea/ marcarea 

echipamentelor defecte sau care nu 

prezintă siguranţă în exploatare 

conform procedurilor de izolare şi 

tratare a produsului neconform, 

pentru a fi date la reparat sau 

scoase din uz. 

3.7. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate prin 

alegerea cu atenţie a accesoriilor şi 

materialelor necesare sistemului 

Pregătirea / verificarea 

echipamentelor şi 

materialelor necesare 

efectuării controlului 

nedistructiv 

se realizează cu grijă, 

atenţie şi preocupare. 
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de examinare. 

3.8. Echipamentele şi materialele 

sunt pregătite/ verificate prin 

alegerea sistemului de etalonare în 

strictă concordanţă cu metoda de 

examinare. 

4. Verifică /curăţă 

suprafaţa de examinat 

4.1. Suprafaţa de examinat este 

verificată cu atenţie. 

4.2. Suprafaţa de examinat este 

verificată cu conştiinciozitate 

pentru alegerea metodei adecvate 

de  curăţare. 

4.3. Suprafaţa de examinat este 

verificată prin analizarea rugozităţii 

acesteia. 

4.4. Suprafaţa de examinat este 

verificată conform tehnologiilor de 

realizare a obiectului şi cerinţelor 

documentaţiei tehnice. 

4.5. Suprafaţa de examinat este 

curăţată corespunzător. 

4.6. Starea de curăţire a suprafeţei 

este examinată vizual şi dacă este 

cazul se impun corecţii. 

Verificarea/ curăţarea 

suprafeţei de examinat este 

executată cu răbdare şi 

rigurozitate. 

5. Efectuează controlul 

nedistructiv 

5.1. Controlul nedistructiv este 

executat în concordanţă cu cerinţele 

proiectantului, beneficiarului şi 

procedurilor de lucru. 

5.2. Controlul nedistructiv este 

executat calibrând baza de timp a 

defectoscopului conform 

procedurilor de lucru şi metodei 

validate. 

5.3. Controlul nedistructiv este 

executat calibrând  baza de timp a 

defectoscopului atât la începutul 

controlului cât şi pe parcurs. 

5.4. Controlul nedistructiv este 

executat pe mai multe direcţii, 

conform procedurii. 

5.5. Controlul nedistructiv este 

executat astfel încât să se 

evidenţieze cât mai multe 

discontinuităţi/defecte interne 

posibile. 

5.6. Indicaţiile înregistrate sunt 

evaluate cu încadrarea 

discontinuităţilor în criteriile de 

admisibilitate / respingere se face 

conform procedurilor. 

Efectuarea controlului 

nedistructiv este făcută cu 

atenţie şi seriozitate. 
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Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru lucrător subacvatic, scafandru salvator. 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape poluate/contaminate; 

 sisteme de ecluzare. 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării subacvatice; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, vizibilitate, 

prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu sau cu debit la 

cerere;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 
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siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice ; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- tehnologia prin care este realizat obiectul de examinat: 

 turnare; 

 forjare liberă sau în matriţă ; 

 extrudare 

 sudare; 

 aşchiere;  

 tratamente termice. 

- cerinţe ale documentaţiei tehnice: 

 specificaţii ale contractului cu beneficiarul; 

 cerinţe ale unui organism de supraveghere; 

 cerinţe ale procesului de fabricaţie 

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate, cu elemente IT, cu 

softuri proprii, alimentate la o sursă de 220V, portabile, alimentate cu baterii; gradul de 
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informatizare a echipamentelor de control cu ultrasunete; gradul de automatizare a 

examinării cu ultrasunete: echipamente semiautomate sau automate specializate (pentru 

controlul barelor, ţevilor, îmbinărilor sudate);  

- modalităţi de afişare a rezultatelor: osciloscoape, display-uri, prezentarea rezultatelor în 

variantele A, B, C, D şi P; 

- posibilităţi de reglare a parametrilor: reglare automată, reglare manuală, nivelul energiei, 

scala distanţelor, punctul de zero, poarta monitorului; 

- accesorii: cabluri, cuplanţi, dispozitive, instrumente de măsurare, dispozitive pentru 

examinarea în tandem, instalaţii de examinare în imersie; 

- efectuarea calibrării bazei de timp a defectoscopului se face funcţie de mărimea 

domeniului de lucru;  

- reglarea sensibilităţii se face în funcţie de starea suprafeţei de examinat: rugozitatea, 

acoperirea, gradul de curăţire; 

- evaluarea indicaţiilor se face prin raportare la blocurile de calibrare folosite, conform 

procedurii sau conform cerinţelor specificate de beneficiar; 

- evaluarea indicaţiilor se va face având in vedere aspectele concrete în care s-a făcut 

examinarea: tipul de cuplant, direcţiile şi volumul scanat, tipul de traductori folosiţi, 

unghiul şi modul de propagare a undelor. 

 

Cunoştinţe: 

- caracteristicile tehnice ale defectoscoapelor ultrasonice; 

- modalităţi de scanare; 

- cerinţe standard privind calibrarea; 

- modalităţi de ridicare a curbelor DAC si de utilizare a curbelor AVG; 

- criteriile de admisibilitate a discontinuităţilor; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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Executarea de lucrări mecanice cu scule acţionate hidraulic sau 

pneumatic 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 scopul/ 

obiectul lucrărilor 

mecanice 

 

1.1. Scopul / obiectul lucrărilor 

mecanice sunt identificate cu 

atenţie, stabilind corect 

particularităţile care influenţează 

lucrarea. 

1.2. Scopul / obiectul lucrărilor 

mecanice sunt identificate cu 

stabilirea  cu exactitate a 

elementelor constructive ale 

obiectului prin analizarea cu 

rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

Identificarea scopului/ 

obiectului lucrărilor 

mecanice se realizează cu 

atenţie şi seriozitate. 

2. Îşi însuşeşte 

tehnologia specifică de 

lucru 

2.1. Tehnologia specifică de lucru 

este însuşită în conformitate 

cu utilajele disponibile şi parametrii 

tehnici de execuţie a lucrării. 

2.2. Tehnologia specifică de lucru 

este însuşită prin corelarea corectă 

a cerinţelor documentaţiei 

tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile 

aferente. 

Tehnologia specifică de 

lucru este însuşită cu 

conştiiciozitate şi 

responsabilitate. 

3. Pregăteşte / verifică 

echipamentele şi sculele 

acţionate hidraulic sau 

pneumatic pentru lucru 

sub apă 

 

 

3.1. Echipamentele  şi sculele 

specifice  efectuării de lucrări 

mecanice sunt pregătire  / verificate 

cu atenţie, în funcţie de parametrii 

funcţionali şi de operaţia care 

trebuie executată. 

3.2. Echipamentele  şi sculele 

specifice efectuării de lucrări 

mecanice sunt pregătite cu 

verificarea riguroasă a stării 

exterioare şi a funcţionării 

echipamentelor, la începutul 

fiecărei lucrări. 

3.3. Echipamentele şi sculele 

specifice efectuării de lucrări 

Pregătirea / verificarea 

echipamentelor şi sculelor 

acţionate hidraulic sau 

pneumatic pentru lucru sub 

apă se realizează cu grijă, 

atenţie şi preocupare. 
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mecanice sunt pregătire  / verificate 

cu testarea parametrilor de lucru şi 

funcţionali ai maşinilor şi utilajelor. 

3.4. Echipamentele  şi sculele 

specifice  efectuării de lucrări 

mecanice sunt pregătire  / verificate 

cu informarea asupra defectării 

echipamentului în timp util pentru a 

nu afecta derularea lucrării. 

3.5. Echipamentele  şi sculele 

specifice  efectuării de lucrări 

mecanice sunt pregătire  / verificate 

cu alegerea cu atenţie a accesoriilor 

şi materialelor necesare. 

4. Execută lucrări 

mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau 

pneumatic 

4.1. Lucrările mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

sunt executate utilizând scule şi 

dispozitive autorizate pentru lucru 

sub apă. 

4.2. Lucrările mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

sunt executate în ordinea operaţiilor 

tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice, respectând 

procedurile de calitate. 

4.3. Lucrările mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

sunt executate prin utilizarea cu 

atenţie a echipamentelor, 

respectând normele specifice de 

securitatea muncii. 

4.4. Lucrările mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

sunt executate exercitând un bun 

control asupra sculelor. 

Executarea lucrărilor 

mecanice cu scule acţionate 

hidraulic sau pneumatic este 

realizată cu profesionalism, 

atenţie şi eficienţă. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 
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 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 sisteme de ecluzare; 

- scopul scufundării: în funcţie de natura lucrării; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, vizibilitate, 

prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu sau cu debit la 

cerere;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:   

a) pentru un scafandru în apă: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un 

medic sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 
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tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă până la adâncimea de 120 metri: un şef 

de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un 

operator barocameră, un medic; 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice;  
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire - la care sunt fixate burghie, se pot realiza sub apă găuri 

cu diametre de max. 50 mm; 

 unelte de curăţare cu perii rotative - sunt utilizate perii din sârmă de oţel în 

formă de cupă, pentru operaţii subacvatice de curăţare fină a suprafeţelor 

metalice de depuneri marine şi a îmbinărilor sudate pentru a fi verificate 

prin control nedistructiv (NDT); 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive - pentru tăierea diferitelor obiecte 

submerse cum ar fi conducte, cabluri, lanţuri, arbori, buloane etc. Abrazivul 

din care sunt fabricate discurile poate fi electrocorindon (pentru oţeluri 

speciale, inoxidabile şi fonte) sau carbură de siliciu (pentru metale 

neferoase). Grosimea metalului care poate fi taiat cu discul abraziv este de 

maximum 40-50 mm; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 
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 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de cufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Căutarea şi recuperarea de materiale, tehnică şi persoane în/din 

mediul acvatic la adâncimi mai mari de 60 metri  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Îşi însuşeşte 

tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi 

recuperare. 

 

1.1. Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi recuperare  

sunt însuşite în funcţie de 

adâncimea de lucru, particularităţile 

hidrografice şi posibilităţile tehnice 

de abordare a scufundării. 

1.2. Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi recuperare  

sunt însuşite avându-se în vedere 

toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

1.3. Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi recuperare  

sunt însuşite avându-se în vedere 

toate situaţiile posibile de risc şi 

pericol. 

1.4. Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi recuperare  

sunt însuşite cu identificarea şi 

analizarea posibilelor cauze ale 

unor evoluţii nedorite. 

1.5. Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi recuperare  

sunt însuşite cu stabilirea 

procedurilor de urgenţă. 

Tehnologia de lucru şi 

procedeele de căutare şi 

recuperare sunt însuşite cu 

atenţie şi responsabilitate. 

2. Îşi asigură 

echipamentele,  tehnica 

şi materialele specifice 

operaţiilor de căutare şi 

recuperare la adâncimi 

mai mari de 60 metri 

2.1. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate conform 

tehnologiilor de scufundare şi 

instrucţiunilor de lucru. 

2.2. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate 

corespunzătoare adâncimii de lucru. 

2.3. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate, adecvate şi 

autorizate pentru îndeplinirea 

obiectivului. 

2.4. Echipamentele şi tehnica 

Asigurarea cu echipamente, 

tehnică şi materiale 

specifice operaţiilor de 

căutare şi recuperare la 

adâncimi mai mari de 60 

metri este realizată cu 

meticulozitate şi 

conştiinciozitate. 
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specifice sunt asigurate cu 

verificarea şi pregătirea prealabilă. 

2.5. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate cu 

verificarea  amestecurilor de gaze, 

conform tehnologiei de scufundare 

stabilite. 

2.6. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate cu 

verificarea / pregătirea ansamblului 

de scufundare pentru activitate. 

2.7. Echipamentele şi tehnica 

specifice sunt asigurate cu 

verificarea / pregătirea barocamerei 

pentru decompresie şi tratament 

terapeutic. 

3. Execută scufundarea 

la adâncimi de peste 60 

metri, pentru căutare şi 

recuperare  

 

3.1. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată avându-se 

în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

3.2. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată prin 

metode şi procedee adecvate, 

funcţie de raionul de căutare, 

adâncime,  natura fundului apei, 

mărimea şi periculozitatea 

obiectelor căutate. 

3.3. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată pe etape, 

asigurând acoperirea integrală a 

zonei estimate pentru căutare. 

3.4. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată în 

colaborare permanentă cu membrii 

echipei de căutare şi ai echipei de 

suprafaţă pentru corelarea 

informaţiilor obţinute. 

3.5. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată cu 

identificarea / evaluarea în detaliu, 

înainte de recuperare, a stării 

subiectului recuperării şi a 

riscurilor posibile pentru scafandri 

şi mediu. 

3.6. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor 

tehnice adecvate obiectului 

recuperării şi locului în care acesta 

a fost identificat şi marcat. 

3.7. Scufundarea pentru căutare şi 

Executarea scufundării la 

adâncimi de peste 60 metri 

pentru căutare şi recuperare 

se face cu profesionalism, 

seriozitate şi 

responsabilitate.  
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recuperare este executată în mod 

unitar şi coerent asigurându-se, 

după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă/subacvatice. 

3.7. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată avându-se 

în vedere evitarea posibilelor 

pericole subacvatice. 

3.7. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată evitându-

se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice. 

3.7. Scufundarea pentru căutare şi 

recuperare este executată cu atenţie 

urmărindu-se conservarea 

obiectului, funcţie de fiecare 

situaţie concretă şi indicaţiile 

primite. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave. 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei : vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, vizibilitate, 

prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 
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- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu circuit deschis cu debit la 

cerere;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:  pentru o echipă de scafandri: 

un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice ; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- metode şi procedee de căutare folosite de scafandri în rade, pase şi acvatorii: 

 metoda căutării pe trasee (pase) marcate - constă în parcurgerea de către scafandri 

a unor trasee marcate cu saule diferite. Acestă metodă se poate aplica în bune 

condiţii şi în cazul unor condiţii nefavorabile ca: transparenţa redusă a apei, 
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configuraţia accidentală a fundului, fund mâlos. 

a) procedeul căutării circulare 

- a obiectivelor de volum mic 

- a obiectivelor de volum mare 

- altenative 

b) procedeul căutării prin scotocire 

- a acvatorilor delimitate 

- a acvatorilor mari 

c) procedeul căutării prin trainare 

- trainare directă 

- trainare progresivă 

 metoda căutării prin trainare de la suprafaţă - se foloseşte când transparenţa apei 

este mai mare de 5m şi nu există o densitate mare de alge sau mâl pe fundul apei 

care ar putea ascunde obiectul căutat; 

 metoda căutării instrumentale - se foloseşte în cazul în care nu se cunoaşte cu 

exactitate locul, în raioane cu întindere mare. 

- baza materială pentru poligoanele de căutare: saule, lesturi, balize, marcatori,etc; 

- caracterul încărcăturii care urmează a fi recuperată, posibilităţi de legare şi amarare; 

- măsuri speciale de securitate; 

- baloane de ridicare la suprafaţă; 

- parâme, lanţuri şi accesorii ale acestora: 

 parâme vegetale şi sintetice: 

 caracteristici ale parâmelor vegetale şi sintetice; 

 tipuri de parâme vegetale şi sintetice;    

 parâme metalice din sârmă de oţel: 

 grosimea parâmelor metalice;    

 tipuri de parâme metalice; 

 lanţuri; 

 accesorii: chei de împreunare, întinzătoare, cârlige, inele, ochiuri, zbiruri, boţuri, 

vinciuri spaniole; 

- macarale, palancuri şi vinciuri: 

 tipuri de macarale; 

 clasificarea palancurilor; 

 vinciuri ; 

- codul de semnalizare la operaţiunile de ridicare .       

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 
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- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- amestecuri de gaze; 

- instalaţii de ridicat de la bordul navei. 
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Salvarea personalului din submarine avariate  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Îşi însuşeşte 

tehnologia de lucru şi 

procedeele stabilite 

pentru salvarea 

personalului din 

submarine avariate 

 

1.1. Tehnologia de lucru şi 

procedeele pentru salvarea 

personalului din submarine avariate 

sunt însuşite în funcţie de 

adâncimea de intervenţie. 

1.2. Tehnologia de lucru şi 

procedeele pentru salvarea 

personalului din submarine avariate 

sunt însuşite în funcţie de 

mijloacele tehnice necesare avute la 

dispoziţie. 

1.3. Tehnologia de lucru şi 

procedeele pentru salvarea 

personalului din submarine avariate 

sunt însuşite cu responsabilitate, 

avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor. 

1.4. Tehnologia de lucru şi 

procedeele pentru salvarea 

personalului din submarine avariate 

sunt însuşite avându-se în vedere 

toate situaţiile posibile de risc şi 

pericol. 

Tehnologia de lucru şi 

procedeele stabilite pentru 

salvarea personalului din 

submarine avariate sunt 

însuşite cu atenţie şi 

responsabilitate. 

2. Îşi asigură 

echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de 

salvare a personalului 

din submarine avariate 

2.1. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate conform procedurilor 

tehnice specifice şi instrucţiunilor 

de lucru. 

2.2. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate corespunzător 

adâncimii de lucru. 

2.3. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

Asigurarea cu echipamente, 

şi tehnică specifice 

operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine 

avariate este realizată cu 

meticulozitate şi 

conştiinciozitate. 
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sunt asigurate adecvate şi autorizate 

pentru îndeplinirea obiectivului 

specific. 

2.4. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate cu identificarea şi 

analizarea posibilelor cauze ale 

unor evoluţii nedorite. 

2.5. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate cu stabilirea 

procedurilor de urgenţă. 

2.6. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate cu verificarea 

conformităţii amestecurilor de gaze 

cu tehnologia de scufundare aleasă. 

2.7. Echipamentele şi tehnica 

specifice operaţiilor de salvare a 

personalului din submarine avariate 

sunt asigurate cu verificarea şi 

pregătirea corespunzătoare a  

barocamerei pentru decompresie şi 

tratament terapeutic. 

3. Execută scufundarea 

la adâncimi de peste 60 

metri, pentru salvarea 

personalului din 

submarine avariat 

 

 

3.1. Scufundarea la adâncimi de 

peste 60 metri, pentru salvarea 

personalului din submarin.e avariat 

este executată prin metode şi 

procedee adecvate, funcţie de 

adâncime şi tehnologia de 

scufundare folosită. 

3.2. Scufundarea la adâncimi de 

peste 60 metri, pentru salvarea 

personalului din submarine avariat 

este executată în colaborare 

permanentă cu membrii echipei de 

scafandri şi ai echipei de suprafaţă 

pentru corelarea informaţiilor 

colectate. 

3.3. Scufundarea la adâncimi de 

peste 60 metri, pentru salvarea 

personalului din submarine avariat 

este executată cu identificarea şi 

evaluarea în detaliu, înainte de 

intervenţia propriu-zisă subiectului 

recuperării şi riscurile posibile 

pentru scafandri şi mediu. 

3.4. Salvarea este executată prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor 

Executarea scufundării la 

adâncimi de peste 60 metri 

se face cu profesionalism, 

seriozitate şi 

responsabilitate. 
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tehnice adecvate. 

3.5. Salvarea este executată în mod 

unitar şi coerent asigurându-se, 

după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă / 

subacvatice. 

3.6. Salvarea este executată 

avându-se în vedere evitarea 

posibilelor pericole subacvatice. 

3.7. Salvarea este executată 

evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave. 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei : vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatura, vizibilitate, 

prezenţa altor nave ; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 
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- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu circuit deschis cu debit la 

cerere;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, pumnal, lanternă subacvatică, ceas subacvatic, 

profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare autonome în mediul umed:  pentru o echipă de scafandri: 

un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice ; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 pericole sub apă şi pe fundul apei; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 riscuri proprii scufundărilor; 

 pericole create de obiecte. 

- baza materială pentru poligoanele de căutare: saule, lesturi, balize, marcatori,etc; 

- procedee de salvare a echipajului din submarine şi modul de asigurare a acestei salvări. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 
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- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- amestecuri de gaze; 

- metode de salvare; 

- măsuri speciale de securitate pe timpul pătrunderii în epave; 

- echipamentele individuale de salvare a submariniştilor; 

- elemente de cunoaştere a submarinului; 

- procedee de salvare a echipajului din submarine şi modul de asigurare a acestei salvări. 
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Planificarea activităţii de scufundare  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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 raionul şi 

condiţiile de scufundare 

 

1.1. Condiţiile de scufundare sunt 

identificate în funcţie de lucrările 

care urmează a fi executate. 

1.2. Raionul de scufundare este 

identificat avându-se în vedere 

toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

Identificarea raionului şi 

condiţiilor de scufundare se 

realizează cu atenţie şi 

seriozitate. 

2. Defineşte scopul şi 

obiectivele scufundării 

2.1. Scopul şi obiectivele 

scufundării sunt definite în funcţie 

de tipul lucrării de executat şi de 

particularităţile raionului. 

2.2. Scopul şi obiectivele 

scufundării sunt definite avându-se 

în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

Scopul şi obiectivele 

scufundării sunt definite cu 

claritate şi responsabilitate. 

3. Planifică activitatea de 

scufundare 

 

 

3.1. Activitatea de scufundare este  

planificată pe baza informaţiilor 

obţinute, concret pentru fiecare tip 

de scufundare.  

3.2. Activitatea de scufundare este 

planificată limitându-se pe cât 

posibil expunerea scafandrilor la 

riscuri şi accidente. 

3.3. Activitatea de scufundare este 

planificată pe baza posibilităţilor 

tehnice ale echipamentelor şi 

instalaţiilor. 

3.4. Activitatea de scufundare este 

planificată în funcţie de calificarea 

şi pregătirea scafandrilor, cu 

desemnarea numărului de scafandri. 

3.5. Activitatea de scufundare este  

planificată în funcţie de scop, 

obiective, condiţii de scufundare şi 

condiţii de folosire a scafandrilor. 

3.6. Activitatea de scufundare este 

planificată stabilind durata optimă 

Planificarea activităţii de 

scufundare se face cu 

responsabilitate şi 

rigurozitate. 
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în scopul creşterii eficienţei 

scafandrului. 

3.7. Activitatea de scufundare este  

planificată în funcţie de mijloacele 

de asistenţă în caz de accidente, 

avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor şi stabilind 

procedurile de urgenţă.  

3.8. Activitatea de scufundare este 

planificată cu responsabilitate, 

stabilind tehnologia de scufundare 

şi selecţionând tehnica şi 

echipamentele necesare. 

4. Întocmeşte planul 

scufundării 

4.1. Planul scufundării este întocmit 

cu rigurozitate, pe baza concluziilor 

din urma planificării. 

4.2. Planul scufundării este întocmit 

avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în 

securitate a activităţilor. 

4.3. Planul scufundării este întocmit 

pe baza tabelelor de decompresie, 

funcţie de durata de scufundare 

optimă stabilită. 

Întocmirea planului 

scufundării se face cu 

rigurozitate şi 

profesionalism. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile specifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 
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- scopul scufundării 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- uneltele şi instrumentele de lucru direct ale şefului de scufundare: 

 instalaţii de scufundare cu alimentare de la suprafaţă; 

 turelă de scufundare; 

 barocamera propriu-zisă; 

 staţiile de stocare a gazelor si a amestecurilor respiratorii; 

 tablouri de distribuţie pneumatice; 

 tablouri de analiză şi control a ambianţei barocamerei; 

 sisteme de transport gaze şi reducere a presiunii; 



  Pag 106 din 294 

 

 sisteme de televiziune cu circuit închis; 

 sisteme de comunicaţii de serviciu şi de urgenţă; 

 modulul de recuperare şi transfer gaze; 

 sisteme de regenerare a ambianţei din barocameră; 

 instalaţia de încălzire a barocamerei; 

 instalaţia de asigurare cu apă caldă şi apă rece; 

 instalaţia de iluminare; 

 aparatură de măsură şi control ai parametrilor; 

 tabele de decompresie; 

 tabele de tratament terapeutic al accidentelor de scufundare; 

 metodologia de lucru cu ansamblul de scufundare; 

 ambarcaţiuni; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, etc; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 
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asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 solicitare psihică extremă pe timpul conducerii activităţilor de scufundare; 

 expunerea la condiţii extreme de temperatură; 

 rău de mare;  

 înec; 

 intoxicaţii cu gaze inerte; 

 explozii; 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete ;   

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere ; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii;    

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane ;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti .   

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură : 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii.    

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic. 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare. 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante. 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice). 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
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  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri. 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile personalului care asigură desfaşurarea activităţilor de 

scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Organizarea activităţilor de scufundare  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Prelucrează planul de 

scufundare 

 

1.1. Planul de scufundare este 

prelucrat cu atenţie şi 

responsabilitate, atât scafandrilor 

cât şi personalului de asigurare a 

scufundărilor. 

1.2. Planul de scufundare este 

prelucrat evidenţiind îndatoririle şi 

responsabilităţile fiecăruia. 

Prelucrarea planului de 

scufundare este realizată cu 

atenţie şi responsabilitate. 

2. Instruieşte personalul 

participant 

2.1. Personalul participant este 

instruit în detaliu, pe baza normelor 

de securitate şi sănătate în muncă 

specifice activităţii care urmează a 

se desfăşura. 

2.2. Personalul participant este 

instruit verificându-se însuşirea  

îndatoririlor şi responsabilităţilor de 

către personalul participant. 

Instruirea personalului 

participant se face cu 

atenţie şi seriozitate. 

3. Selecţionează 

personalul care 

încadrează organizarea 

de scufundare 

 

 

3.1. Personalul care încadrează 

organizarea de scufundare este 

selecţionat în funcţie de scop, 

obiective şi condiţii de scufundare. 

3.2. Personalul care încadrează 

organizarea de scufundare este 

selecţionat în funcţie de nivelul de 

calificare şi pregătire. 

3.3. Personalul care încadrează 

organizarea de scufundare este 

selecţionat în funcţie de aptitudinea 

fizică, condiţia generală, semnele 

de oboseală şi disponibilitatea 

emoţională. 

Selecţia personalului care 

încadrează organizarea de 

scufundare 

se face cu responsabilitate 

şi rigurozitate. 

4. Completează registrul 

de scufundare 

4.1. Registrul de scufundare este 

completat conform instrucţiunilor 

în vigoare. 

4.2. Registrul de scufundare este 

completat în funcţie de tipul 

activităţilor şi personalul 

participant. 

Completarea registrului de 

scufundare se face cu 

atenţie şi responsabilitate. 
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5. Verifică aparatura şi 

echipamentele 

scafandrilor 

5.1. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate după ce 

scafandrii îşi verifică şi pregătesc 

personal echipamentul. 

5.2. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate în 

conformitate cu prevederile 

normelor în vigoare, fără 

simplificări sau modificări. 

5.3. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate în 

funcţie de necesităţi, avându-se în 

vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

5.4. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate 

corespunzătoare adâncimii de lucru. 

5.5. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate 

adecvate şi autorizate pentru 

activitate şi pentru îndeplinirea 

obiectivelor specifice. 

5.6. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate 

analizând amestecurile respiratorii 

să fie conforme cu tehnologia de 

scufundare stabilită. 

5.7. Aparatura şi echipamentele 

scafandrilor sunt verificate 

asigurând rezervele de aer şi 

amestec respirator corespunzătoare. 

Verificarea aparaturii şi 

echipamentelor scafandrilor 

se face cu atenţie şi 

rigurozitate. 

6. Conduce pregătirea 

instalaţiilor şi tehnicii de 

scufundare 

6.1. Pregătirea instalaţiilor şi 

tehnicii de scufundare este condusă 

în funcţie de necesităţi, avându-se 

în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

6.2. Pregătirea instalaţiilor şi 

tehnicii de scufundare este condusă 

corespunzător adâncimii de lucru. 

6.3. Instalaţiile şi tehnica de 

scufundare sunt adecvate şi 

autorizate pentru activitate şi pentru 

îndeplinirea obiectivelor specifice. 

6.4. Pregătirea instalaţiilor şi 

tehnicii de scufundare este condusă 

verificând respectarea check-list-

urilor operaţiunilor de pregătire. 

6.5. Pregătirea instalaţiilor şi 

tehnicii de scufundare este condusă 

urmărind ca instalaţiile şi tehnica 

Conducerea pregătirii 

instalaţiilor şi tehnicii de 

scufundare se face cu 

profesionalism şi 

responsabilitate. 



  Pag 111 din 294 

 

de scufundare să fie  operaţionale, 

sigure şi sub controlul unui 

personal pregătit. 

7. Verifică echipamentul 

de urgenţă şi 

ambarcaţiunea de 

asigurare şi intervenţie  

 

7.1. Echipamentul de urgenţă este 

verificat cu responsabilitate şi 

rigurozitate. 

7.2. Echipamentul de urgenţă este 

verificat, verificând funcţionarea 

echipamentului de comunicaţii.  

7.3. Echipamentul de urgenţă este 

verificat, verificând gradul de 

pregătire al barocamerelor pentru 

tratament terapeutic. 

7.4. Echipamentul de urgenţă este 

verificat, verificând existenţa 

personalului medical de specialitate 

în imediata apropiere a locului de 

scufundare. 

7.5. Ambarcaţiunea de asigurare şi 

intervenţie este verificată, echipată 

corespunzător şi pregătită pentru 

intervenţie rapidă. 

7.6. Personalul ambarcaţiunii de 

asigurare este instruit şi gata de 

intervenţie. 

7.7. Ambarcaţiunea de asigurare şi 

intervenţie este verificată, pregătită 

pentru recuperare şi transportul de 

urgenţă 

Verificarea echipamentului 

de urgenţă şi a 

ambarcaţiunii de asigurare 

şi intervenţie se face cu 

atenţie şi responsabilitate. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 



  Pag 112 din 294 

 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi etc; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- uneltele şi instrumentele de lucru direct ale şefului de scufundare: 

 instalaţii de scufundare cu alimentare de la suprafaţă; 

 turelă de scufundare; 

 barocamera propriu-zisă; 
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 staţiile de stocare a gazelor si a amestecurilor respiratorii; 

 tablouri de distribuţie pneumatice; 

 tablouri de analiză şi control a ambianţei barocamerei; 

 sisteme de transport gaze şi reducere a presiunii; 

 sisteme de televiziune cu circuit închis; 

 sisteme de comunicaţii de serviciu şi de urgenţă; 

 modulul de recuperare şi transfer gaze; 

 sisteme de regenerare a ambianţei din barocameră; 

 instalaţia de încălzire a barocamerei; 

 instalaţia de asigurare cu apă caldă şi apă rece; 

 instalaţia de iluminare; 

 aparatură de măsură şi control ai parametrilor; 

 tabele de decompresie; 

 tabele de tratament terapeutic al accidentelor de scufundare; 

 metodologia de lucru cu ansamblul de scufundare; 

 ambarcaţiuni; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, etc; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni. 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră. 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 
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operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării şi natura lucrării 

subacvatice; 

- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 solicitare psihică extremă pe timpul conducerii activităţilor de scufundare; 

 expunerea la condiţii extreme de temperatură; 

 rău de mare;  

 înec; 

 intoxicaţii cu gaze inerte; 

 explozii; 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete; 

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii; 

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti; 

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură: 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii; 

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic; 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare; 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante: 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe; 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
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 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice); 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri; 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile personalului care asigură desfaşurarea activităţilor de 

scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Conducerea activităţilor de scufundare 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Aprobă începerea  

scufundării  

 

1.1. Începerea scufundării este 

aprobată cu responsabilitate, în 

urma verificării îndeplinirii 

condiţiilor prevăzute în norme 

pentru folosirea scafandrilor la 

lucrări sub apă. 

1.2. Începerea scufundării este 

aprobată cu rigurozitate, în urma 

verificării amănunţite a scafandrilor 

şi a funcţionării aparaturii de 

scufundare. 

1.3. Începerea scufundării este 

aprobată asigurându-se că toate 

mijloacele pentru acţionare în caz 

de urgenţă pot fi puse imediat în 

folosinţă. 

Aprobarea începerii 

scufundării se face cu 

responsabilitate şi 

seriozitate. 

2. Menţine legătura cu 

echipa de scafandri 

2.1. Legătura cu echipa de 

scafandri este menţinută după caz, 

având în vedere necesităţile de 

comunicare. 

2.2. Legătura cu echipa de 

scafandri respectând indicaţiile din 

planul de scufundare. 

Menţinerea legăturii cu 

echipa de scafandri se face 

cu atenţie. 

3. Supraveghează modul 

de desfăşurare a 

scufundărilor 

 

3.1. Modul de desfăşurare a 

scufundărilor este supravegheat 

permanent, pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a activităţilor. 

3.2. Modul de desfăşurare a 

scufundărilor este supravegheat cu 

rigurozitate, urmărind activitatea 

scafandrilor pe timpul lucrului sub 

apă (când este posibil), prin 

semnale şi echipamente de 

comunicaţii. 

3.3. Modul de desfăşurare a 

scufundărilor este supravegheat cu 

luarea de decizii rapide şi corecte. 

3.4. Modul de desfăşurare a 

Supravegherea modului de 

desfăşurare a scufundărilor 

se face cu atenţie, 

responsabilitate şi 

seriozitate. 
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scufundărilor este supravegheat cu 

respectarea procedurilor în caz de 

urgenţă. 

4. Conduce decompresia 

scafandrilor 

4.1. Decompresia scafandrilor este 

condusă monitorizând permanent 

parametrii de decompresie. 

4.2. Decompresia scafandrilor este 

condusă conform reglementărilor în 

vigoare. 

4.3. Decompresia scafandrilor este  

condusă în funcţie de tipul, durata 

şi adâncimea scufundării, aplicând 

corect tabelele de decompresie 

corespunzătoare. 

4.4. Decompresia scafandrilor este 

condusă coordonând activitatea 

echipei de suprafaţă. 

Conducerea decompresiei 

scafandrilor se face cu 

atenţie, responsabilitate şi 

profesionalism. 

5. Coordonează 

intervenţia în caz de 

urgenţă 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată în funcţie de tipul 

şi gravitatea urgenţei. 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată cu promptitudine, 

interpretând corect semnalele 

transmise de scafandrul aflat în 

dificultate. 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată cu discernământ, în 

funcţie de factorii de risc ai 

mediului subacvatic. 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată cu luciditate şi 

realism în funcţie de gradul de 

complexitate al situaţiei. 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată cu promptitudine 

pentru evitarea agravării situaţiei 

existente. 

5.1. Intervenţia în caz de urgenţă 

este coordonată având la bază 

evaluarea gradului de risc al 

intervenţiei în funcţie de specificul 

situaţiei concrete. 

Coordonarea intervenţiei în 

caz de urgenţă se face cu cu 

luciditate, realism, 

promptitudine şi 

discernământ. 

6. Verifică întreţinerea 

echipamentelor şi 

tehnicii de scufundare 

6.1. Întreţinerea echipamentelor şi 

tehnicii de scufundare este 

verificată cu responsabilitate, după 

încheierea activităţilor de 

scufundare. 

6.2. Întreţinerea echipamentelor şi 

tehnicii de scufundare este 

verificată urmărind refacerea 

plinurilor şi  menţinerea în stare de 

operativitate a tehnicii de 

Verificarea întreţinerii 

echipamentelor şi tehnicii 

se execută cu atenţie şi 

rigurozitate. 
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scufundare pentru încă 4 ore după 

terminarea activităţilor . 

6.3. Întreţinerea echipamentelor şi 

tehnicii de scufundare este 

verificată cu atenţie , urmărind 

semnalarea şi identificarea 

eventualelor deficienţe sau 

neconformităţi în vederea 

remedierii acestora. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo, exceptând 

momentele când marea este agitată la un grad mai mare de 2; 

- activităţile de scufundare nu se desfăşoară în condiţii hidrometeorologice care pot pune in 

pericol siguranţa scafandrilor; 

- în cazul activităţilor de scufundare autonome executate în ape în care viteza curentului 

este mai mare de 0,5 m/s, se iau măsuri speciale pentru a se putea recupera scafandrul; 

- activitatea se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite; 

- înainte de fiecare scufundare, se vor prelucra scafandrilor măsurile spoecifice de securitate 

şi sănătate în muncă, în funcţie de activitatea ce trebuie îndeplinită. 

 

Gama de variabile: 

 

- atestarea scafandrilor: scafandru, scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 cercetarea mediului subacvatic; 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 
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 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi, etc ; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv ;  

- echipamentul individual se alege în funcţie de natura lucrărilor, condiţiile de lucru 

subacvatice, statura scafandrului şi efortul depus de acesta sub apă; 

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- uneltele şi instrumentele de lucru direct ale şefului de scufundare: 

 instalaţii de scufundare cu alimentare de la suprafaţă; 

 turelă de scufundare; 

 barocamera propriu-zisă; 

 staţiile de stocare a gazelor si a amestecurilor respiratorii; 

 tablouri de distribuţie pneumatice; 

 tablouri de analiză şi control a ambianţei barocamerei; 

 sisteme de transport gaze şi reducere a presiunii; 

 sisteme de televiziune cu circuit închis; 

 sisteme de comunicaţii de serviciu şi de urgenţă; 

 modulul de recuperare şi transfer gaze; 

 sisteme de regenerare a ambianţei din barocameră; 

 instalaţia de încălzire a barocamerei; 

 instalaţia de asigurare cu apă caldă şi apă rece; 

 instalaţia de iluminare; 

 aparatură de măsură şi control ai parametrilor; 

 tabele de decompresie; 

 tabele de tratament terapeutic al accidentelor de scufundare; 

 metodologia de lucru cu ansamblul de scufundare; 

 ambarcaţiuni; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 
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ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului etc; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră; 

 pentru scufundări unitare autonome reale:   

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical. 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali. 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 cauze naturale (atmosferice); 

 pericole la suprafaţă; 

 dificultăţi la locul de lucru; 

 solicitare psihică extremă pe timpul conducerii activităţilor de scufundare; 

 expunerea la condiţii extreme de temperatură; 

 rău de mare;  

 înec; 

 intoxicaţii cu gaze inerte; 

 explozii; 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete;   
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 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare; 

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii; 

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti; 

- defectoscoape: analogice sau digitale, normale sau miniaturizate; 

- echipamente de sudură: 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii; 

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic; 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire ; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare; 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante: 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe. 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice); 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri; 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile personalului care asigură desfaşurarea activităţilor de 

scufundare; 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 
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Executarea activităţilor de lucru cu barocamera  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Pregăteşte 

barocamera  

 

 

1.1. Barocamera este pregătită cu 

responsabilitate, înainte de 

începerea scufundării. 

1.2. Barocamera este pregătită 

respectând instrucţiunile prevăzute 

în cartea tehnică şi sarcinile primite 

de la şeful de scufundare. 

1.3. Barocamera este pregătită 

verificând echipamentul necesar 

conform instrucţiunilor de 

exploatare. 

1.4. Barocamera este pregătită 

asigurând alimentarea cu gaz şi 

amestec respirator conform check-

list-ului. 

1.5. Barocamera este pregătită cu 

instalaţiile electrice şi de 

comunicaţii în funcţiune. 

1.6. Barocamera este pregătită cu 

măştile de palier şi deversoarele în 

funcţiune. 

1.7. Barocamera este pregătită cu 

verificarea instalaţiilor de prevenire 

şi stingere a incendiilor. 

Pregătirea barocamerei se 

face cu atenţie şi 

responsabilitate. 

2. Menţine parametrii 

fizici ai ambianţei din 

barocameră 

2.1. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi prin 

ventilarea barocamerei, conform 

instrucţiunilor. 

2.2. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi prin 

regenerarea ambianţei. 

2.3. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi 

respectând instrucţiunile de 

exploatare şi sarcinile primite de la 

şeful de scufundare. 

2.4. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi 

Menţinerea parametrilor 

fizici ai ambianţei din 

barocameră se execută cu 

rigurozitate şi atenţie. 



  Pag 124 din 294 

 

înlocuind, după caz, filtrele şi 

materialele consumabile. 

2.5. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi prin 

injecţie de gaze, în limitele date 

prin tehnologia de exploatare.  

2.6. Parametrii fizici ai ambianţei 

din barocameră sunt menţinuţi prin 

pornirea instalaţiei de climatizare. 

3. Remediază defecţiuni 

 

3.1. Defecţiunile sunt remediate 

prin înlocuirea aparatelor sau a 

pieselor defecte. 

3.2. Defecţiunile sunt remediate 

prin verificarea şi reglarea 

comparativă cu instrumente etalon 

3.3. Defecţiunile sunt remediate 

conform procedeelor de lucru în 

caz de defecţiune a instalaţiilor. 

3.4. Defecţiunile sunt remediate 

prin corecţii şi etalonări periodice. 

Remedierea defecţiunilor se 

face cu promptitudine şi 

profesionalism. 

4. Execută întreţinerea şi 

igienizarea barocamerei 

4.1. Întreţinerea barocamerei este 

executată cu responsabilitate, după 

fiecare scufundare. 

4.2. Întreţinerea barocamerei este  

executată verificând starea de 

operativitatea instalaţiilor şi 

aparaturii. 

4.3. Întreţinerea barocamerei este  

executată iar eventualele deficienţe 

sunt semnalate şi remediate. 

4.4. Igienizarea barocamerei este 

executată prin spălare, degresare şi 

dezinfectare cu materiale specifice. 

4.5. Întreţinerea barocamerei este  

executată asigurând operativitatea 

completă şi imediată a acesteia. 

4.6. Întreţinerea barocamerei este 

executată urmărind refacerea 

plinurilor şi menţinerea în stare de 

operativitate a tehnicii de 

scufundare pentru încă 4 ore după 

terminarea activităţilor. 

Executarea întreţinerii şi 

igienizării barocamerei se 

face cu meticulozitate şi 

responsabilitate. 

5. Completează jurnalul 

operaţiunilor 

5.1. Jurnalul operaţiunilor este 

completat corect, conform 

instrucţiunilor în vigoare. 

5.2. Jurnalul operaţiunilor este 

completat în funcţie de tipul 

activităţilor şi parametrii 

scufundării. 

Completarea jurnalului 

operaţiunilor se face cu 

atenţie. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo; 
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- lucrul se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite, sub 

coordonarea şefului de scufundare. 

 

Gama de variabile: 

 

- uneltele şi instrumentele de lucru utilizate: 

 barocamera propriu-zisă; 

 staţiile de stocare a gazelor si a amestecurilor respiratorii; 

 tablouri de distribuţie pneumatică; 

 tablouri de analiză şi control a ambianţei barocamerei; 

 sisteme de transport gaze şi reducere a presiunii; 

 sisteme de televiziune cu circuit închis; 

 sisteme de comunicaţii de serviciu şi de urgenţă; 

 modulul de recuperare şi transfer gaze; 

 sisteme de regenerare a ambianţei din barocameră; 

 instalaţia de încălzire a barocamerei; 

 instalaţia de asigurare cu apă caldă şi apă rece; 

 instalaţia de iluminare; 

 recipiente cu gaze pentru etalonare; 

 analizoare de gaze; 

 higrometre; 

 termometre; 

 truse de chei; 

 aparatură de măsură şi control ai parametrilor; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate si temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 

natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv;  

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume de scafandru: umede, semiuscate, uscate; 
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- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte accesorii necesare la locul de muncă sunt: manualul scafandrului, tabele de 

decompresie şi tabele terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 

de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră. 

 pentru scufundări unitare autonome reale:  

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

a) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

b) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării şi natura lucrării 

subacvatice; 
- situaţii de risc: 

 solicitare psihică extremă pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare 

 expunerea la condiţii extreme de temperatură; 

 rău de mare;  

 înec; 
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 intoxicaţii cu gaze inerte; 

 explozii. 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de scufundare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- semne şi semnale sub apă; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze; 

- uneltele şi instrumentele de lucru utilizate; 

- analizoare de gaze; 

- tablouri pneumatice; 

- metodologii de lucru cu ansamblul de scufundare. 
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Executarea activităţilor de deservire a instalaţiilor şi tehnicii de 

scufundare 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

2/3 

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. Pregăteşte 

ansamblul de scufundare  

 

 

1.1. Ansamblul de scufundare este 

pregătit cu profesionalism, conform 

metodologiei de lucru. 

1.2. Ansamblul de scufundare este 

pregătit cu responsabilitate, în 

funcţie de tipul activităţii şi de 

tehnologia de scufundare. 

1.3. Ansamblul de scufundare este 

pregătit respectând instrucţiunile în 

vigoare, normele de securitate şi 

sănătate în muncă şi sarcinile 

primite de la şeful de scufundare. 

1.4. Ansamblul de scufundare este 

pregătit cu atenţie şi meticulozitate, 

verificând funcţionarea instalaţiilor 

componente. 

Pregătirea ansamblului de 

scufundare se realizează cu 

atenţie şi responsabilitate. 

2. Exploatează 

instalaţiile aferente 

ansamblului de 

scufundare 

2.1. Instalaţiile aferente 

ansamblului de scufundare sunt 

exploatate în scopul menţinerii 

parametrilor stabiliţi prin 

tehnologie. 

2.2. Instalaţiile aferente 

ansamblului de scufundare sunt 

exploatate în funcţie de situaţie, 

pentru asigurarea stocului de gaze. 

2.3. Instalaţiile aferente 

ansamblului de scufundare sunt 

exploatate urmărind funcţionarea în 

parametri a acestora. 

2.4. Instalaţiile aferente 

ansamblului de scufundare sunt 

exploatate respectând instrucţiunile 

în vigoare, normele de securitate şi 

sănătate în muncă şi sarcinile 

primite de la şeful de scufundare. 

2.5. Instalaţiile aferente 

ansamblului de scufundare sunt 

exploatate înlocuind, după caz, 

Exploatarea instalaţiilor 

aferente ansamblului de 

scufundare se face cu 

atenţie şi  profesionalism. 
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filtrele şi materialele consumabile. 

3. Execută manevra de 

alimentare cu gaze 

 

 

3.1. Manevra de alimentare cu gaze 

este executată prin cuplarea liniilor 

de gaze, conform procedurilor de 

lucru. 

3.2. Manevra de alimentare cu gaze 

este executată respectând traseele 

stabilite de către şeful de 

scufundare. 

3.3. Manevra de alimentare cu gaze 

este executată monitorizând 

permanent prezenţa presiunii de gaz 

în circuite. 

Excutarea manevra de 

alimentare cu gaze este 

realizată cu atenţie şi 

rigurozitate. 

4. Execută manevra de 

recuperare a 

amestecurilor respiratorii 

pe timpul decompresiei 

4.1. Manevra de recuperare a 

amestecurilor respiratorii pe timpul 

decompresiei este executată 

respectând procedura cu atenţie. 

4.2. Manevra de recuperare a 

amestecurilor respiratorii pe timpul 

decompresiei este executată 

transferând amestecul recuperat în 

recipienţii de stocaj. 

4.3. Manevra de recuperare a 

amestecurilor respiratorii pe timpul 

decompresiei este executată cu 

supravegherea permanentă şi 

eliminarea eventualelor pierderi de 

gaz din circuit. 

Executarea manevrei de 

recuperare a amestecurilor 

respiratorii pe timpul 

decompresiei este realizată 

cu atenţie şi promptitudine. 

5. Remediază defecţiuni 5.1. Defecţiunile sunt remediate 

prin înlocuirea aparatelor sau a 

pieselor defecte. 

5.2. Defecţiunile sunt remediate 

prin verificarea şi reglarea 

comparativă cu instrumente etalon. 

5.3. Defecţiunile sunt remediate 

conform procedeelor de lucru în 

caz de defecţiune a instalaţiilor. 

Remedierea defecţiunilor se 

face cu promptitudine şi 

profesionalism. 

6. Întreţine incintele 

hiperbare şi tehnica de 

scufundare 

6.1. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute  prin 

spălare, degresare şi dezinfectare cu 

materiale specifice. 

6.2. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute  cu 

responsabilitate, după fiecare 

scufundare. 

6.3. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute  

verificând starea de operativitate. 

6.4. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute,  

semnalând şi remediind eventualele 

deficienţe. 

Întreţinerea incintelor 

hiperbare şi a tehnicii de 

scufundare se face cu 

meticulozitate şi 

responsabilitate. 
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6.5. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute  

urmărind refacerea plinurilor şi  

menţinerea în stare de operativitate 

a tehnicii de scufundare pentru încă 

4 ore după terminarea activităţilor. 

6.6. Incintele hiperbare şi tehnica 

de scufundare sunt întreţinute  

pregătitu-le pentru o nouă 

scufundare. 

Contexte: 

 

- activitatea se desfăşoară în condiţii variate de timp,  anotimp şi meteo; 

- lucrul se efectuează în echipă, cu un anumit grad de autonomie; 

- activităţile sunt repetitive şi se execută pe baza unor proceduri clar definite, sub 

coordonarea şefului de scufundare. 

 

 Completarea jurnalului se 

face cu atenţie. 

Gama de variabile: 

 

- uneltele şi instrumentele de lucru: 

 barocamera propriu-zisă; 

 staţiile de stocare a gazelor si a amestecurilor respiratorii; 

 tablouri de distribuţie pneumatice; 

 sisteme de transport gaze şi reducere a presiunii; 

 sisteme de comunicaţii de serviciu şi de urgenţă; 

 modulul de recuperare şi transfer gaze; 

 sisteme de regenerare a ambianţei din barocameră; 

 instalaţia de încălzire a barocamerei; 

 instalaţia de încălzire costume cu apă caldă scafandri; 

 instalaţia de asigurare cu apă caldă şi apă rece; 

 instalaţia de iluminare; 

 truse de chei; 

 aparatură de măsură şi control ai parametrilor; 

 metodologia de lucru cu barocamerele; 

 compresoare; 

 surpresoare; 

 grup electrogen; 

 tablouri de alimentare cu energie electrică; 

- locaţia de scufundare: 

 ape cu vizibilitate şi temperaturi normale; 

 ape cu vizibilitate redusă; 

 ape curgătoare / staţionare; 

 ape cu temperaturi extreme (reci); 

 ape poluate/contaminate; 

 pătrundere în epave; 

 mediul uscat (barocameră); 

 sisteme de ecluzare; 

 altitudine; 

- scopul scufundării: 

 scufundări în vederea executării de diferite lucrări subacvatice; 

 scufundări pentru antrenament, reale sau în simulatoare şi barocamere; 

- adâncimea de scufundare: în funcţie de pregătirea scafandrului, scopul scufundării şi 
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natura lucrării subacvatice; 

- palierele de decompresie: funcţie de adîncimea de scufundare, conform tabelelor de 

scufundare şi tehnologiei de scufundare folosită; 

- amestecurile respiratorii: aer sau amestecuri respiratorii sintetice, funcţie de tehnologia de 

scufundare folosită; 

- tipuri de lucrări: 

 operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul 

subacvatic; 

 culegerea şi înregistrarea de informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc.; 

 inspecţii tehnice la corpul navei; 

 lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic; 

 verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor imerse; 

 sudură tăiere subacvatică; 

 control nedistructiv structuri imerse; 

 lucrări subacvatice de construcţii şi montaj; 

 demolări cu explozivi etc; 

- condiţiile  de la suprafaţa apei: anotimp, vânt, valuri, maree, curenţi, nori, temperatură, 

vizibilitate, prezenţa altor nave; 

- condiţiile subacvatice: natura fundului apei, valuri, curenţi, vizibilitate, temperatură, 

poluare, obstacole, etc.; 

- tipuri de scufundări: reale, simulate, unitare sau în saturaţie; 

- tipuri de echipamente de scufundare: individual şi colectiv;  

- echipamentul colectiv destinat executării unei lucrări cu scafandri, în funcţie de natura 

lucrării, poate cuprinde: o navă sau platformă de scufundare, o ambarcaţiune, 

compresoare, surpresoare, pompe de transfer, rezervoare de gaz comprimat, detentoare, 

tubulaturi şi armături, barocameră, turelă de scufundare sau minisubmarin, instalaţii de 

manevră; 

- tipuri de costume de scafandru: umede, semiuscate, uscate; 

- tipuri de aparate de respirat subacvatic: cu circuit deschis cu debit continuu, cu circuit 

deschis cu debit la cerere, cu circuit semiînchis, cu circuit închis;  

- accesoriile de scufundare, în funcţie de condiţiile de lucru, sunt: subveşmintele obişnuite 

sau subveşmintele încălzite pentru lucru în ape foarte reci, veste de salvare-compensare şi 

alte materiale ca centură de lestare, sistem de comunicaţie cu suprafaţa sau între scafandri, 

branşament de securitate, labe, vizor, computer de scufundare, pumnal, lanternă 

subacvatică, ceas subacvatic, profundimetru, busolă subacvatică, marcator, saulă de 

securitate etc.; 

- alte ustensile si echipamente necesare la locul de scufundare sunt: saulă cu lest, saula de 

siguranţă pentru doi scafandri, saula de siguranţă pentru un singur scafandru, saulă de 

siguranţă pentru scafandrul de securitate, echipament de marcare a saulelor, scule pentru 

gheaţă, termometru pentru măsurarea temperaturii aerului şi apei, trusă medicală de prim 

ajutor, pavilion de semnalizare a locului de scufundare, lumini de scufundare, compresor 

de înaltă presiune pentru scafandri, manualul scafandrului, tabele de decompresie şi tabele 

terapeutice de tratament; 

- organizarea de scufundare: 

 pentru scufundări unitare simulate:  

a) pentru scufundări cu aer: un şef de scufundare, un operator barocameră, un 

scafandru însoţitor (după caz), un medic sau un asistent medical; 

b) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată de maximum 12 ore, 

echipa de asigurare de la suprafaţă trebuie completată cu un analist pentru 

amestecuri respiratorii; 

c) pentru scufundări cu amestecuri sintetice, cu o durată mai mare de 12 ore: un şef 
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de scufundare, un analist, un medic şi 1-3 operatori barocameră; 

 pentru scufundări unitare autonome reale: 

a) pentru un scafandru: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, un medic 

sau un asistent medical; 

b) pentru o echipă de scafandri: un şef de scufundare, un scafandru de securitate, 

un medic sau un asistent medical; 

c) pentru scufundarea de antrenament cu aparat de respirat cu circuit închis: un şef 

de scufundare, un scafandru de securitate, un scafandru însoţitor echipat cu 

aparat de respirat cu circuit deschis, un medic sau un asistent medical; 

 pentru scufundări unitare cu alimentare de la suprafaţă în mediul umed: un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un tehnician, un medic sau asistent 

medical; 

 pentru scufundări unitare cu turela deschisă: un şef de şantier, un şef de 

scufundare, un scafandru de securitate, un medic sau asistent medical, 1÷2 

tehnicieni; 

 pentru scufundări unitare cu turela închisă:  

c) până la adâncimea de 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un 

scafandru de securitate, 2÷3 tehnicieni, un operator barocameră, un medic; 

d) peste 120 metri: un şef de şantier, un şef de scufundare, un scafandru de 

securitate, un medic, 3 operatori barocameră, 3 tehnicieni care să fie şi ajutori 

pentru operatorii de barocameră; 

 pentru scufundări în saturaţie simulată: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

 pentru scufundări în saturaţie reală: un şef de şantier, 3 şefi de scufundare, 3 

operatori barocameră, 3 ajutori operatori barocameră, 3 tehnicieni, un medic, 1÷3 

asistenţi medicali; 

- numărul de scafandri din echipă: funcţie de scopul scufundării  şi natura lucrării 

subacvatice; 

- situaţii de risc: 

 expunerea la condiţii extreme de temperatură; 

 intoxicaţii cu gaze inerte; 

 explozii; 

- scule, unelte şi instrumente acţionate manual utilizate sub apă: 

 scule şi unelte pentru tăiere sub apă: fierăstraie manuale, dălţi, pile, raşpele şi 

raşchete; 

 scule şi unelte pentru găurire şi alezare sub apă: maşini manuale de găurit, burghie, 

alezoare şi manivele pentru alezoare;    

 scule şi unelte pentru filetare sub apă: tarozi, filiere, manivele pentru tarozi şi 

portfiliere; 

 scule şi unelte pentru înşurubare sub apă: şurubelniţe, chei, capete de chei şi 

accesorii; 

 instrumente pentru măsurare sub apă: compase, calibre, şublere, rigle, echere, 

raportoare şi şabloane;  

 scule pentru trasare sub apă: ace de trasare şi punctatoare; 

 alte scule folosite la lucrări subacvatice: ciocane şi cleşti; 

- echipamente de sudură: 

 sursă de curent electric; 

 cabluri electrice;  

 electrozi; 

 portelectrozi; 

 accesorii;  
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- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări mecanice subacvatice pot fi de două tipuri: 

 unelte acţionate pneumatic; 

 unelte acţionate hidraulic; 

- uneltele acţionate pneumatic pot fi: 

 unelte pneumatice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de curăţare cu perii rotative; 

 unelte de tăiere cu discuri abrazive; 

 unelte de polizare - ce folosesc pietre de polizor; 

 unelte de înşurubare; 

 unelte pneumatice percutante sau rotopercutante; 

 ciocane percutoare sau picamere; 

 dălţi mecanice pentru curăţarea unor suprafeţe; 

- uneltele acţionate hidraulic pot fi: 

 unelte hidraulice rotative:  

 unelte de găurire; 

 unelte de polizare; 

 chei cu şocuri; 

 unelte pentru tăiere (fierăstraie mecanice); 

  unelte hidraulice perforatoare: 

 ciocane perforatoare; 

 ciocane vibratoare (dălţi mecanice); 

 foarfece-ghilotină pentru tăiat parâme metalice sau lanţuri; 

 alte unelte hidraulice: 

 brusch-cart-ul; 

 lance de apă de înaltă presiune; 

 lance de apă de joasă presiune; 

 cheia dinamometrică. 

 

Cunoştinţe: 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- uneltele şi instrumentele de lucru; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru operaţiuni de scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni de gaze şi amestecuri de gaze; 

- metodologii de lucru cu ansamblul de scufundare. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Disc_abraziv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polizor&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2m%C4%83
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Titlul calificării profesionale: Scafandru 

 

Descriere: 

Calificarea „scafandru” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează în sectorul Alte 

industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care execută lucrări în 

mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi recuperare de 

obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave, cercetare a mediului subacvatic, 

culegere şi înregistrare informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, 

fundul apei. 

Scafandrul este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 

metri, autonom, respirând prin intermediul unui aparat de respirat subacvatic format dintr-o 

rezervă de gaze comprimate stocată în butelii şi detentor. Acesta se poate mişca in orice direcţie si 

pe orice distanţă, nefiind legat fizic de suprafaţă printr-o furtun de alimentare cu aer. 

Scafandrul lucrează în echipă, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, 

având un anumit grad de autonomie în activitate. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „scafandru” este foarte solicitată pe 

piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor cerute de 

angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „scafandru”, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucru în mediul hiperbar şi rezistentă la solicitări 

fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Accesul la scufundări îl au numai persoanele care sunt apte din punct de vedere medical şi 

au efectuat o pregătire de specialitate în domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de 

scafandru. Vizita medicală se execută în conformitate cu  „Normele tehnice medicale şi 

metodologice privind expertiza medico-militară a personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

mediul hiperbar” si are valabilitate de un an. 

Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

 

Rute de progres:  

În urma unor cursuri de calificare, orice persoană specializată ca scafandru poate accesa 

una dintre calificările înrudite: scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru salvator. 

În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, scafandrul are 

posibilitatea să devină şef de scufundare, operator barocameră sau tehnician de scufundare. 

 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 
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Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

La absolvirea cursului, scafandrul este apt pentru o perioadă de un an pentru scufundări în 

categoria pentru care s-a pregătit. Pentru menţinerea categoriei de scufundare, anual, scafandrul 

trebuie să execute un număr minim de 50 ore de scufundare reale, în conformitate cu Ordinul 

comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 31.10.1995 şi al ministrului apărării 

naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

În cazul în care scafandrul nu a executat numărul minim de ore de scufundare reale este 

oprit de la scufundare. Pentru redobândirea calificării iniţiale, scafandrul urmează un curs de 

reciclare terminat cu examen, la terminarea căruia este declarat apt pentru scufundări pentru o 

perioadă de un an de zile. 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S1. Pregătirea echipamentului pentru scufundare 2/3  

 S2. Executarea scufundării 2/3  

 S3. Deplasarea în mediul acvatic 2/3  

 S4. Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane 

în/din mediul acvatic 

2/3  

 S5. Inspectarea structurilor imerse 2/3  

 S6. Acordarea de ajutor scafandrului aflat în 

dificultate 

2/3  

 S7. Scufundarea pentru verificarea tehnică a 

construcţiilor imersate, echipamentelor si 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

2/3  

 S8. Scufundarea pentru verificarea, controlul şi 

decolmatarea structurilor imerse 

2/3  

 S9. Executarea de lucrări subacvatice de construcţii 

şi montaj 

2/3  

 S10. Executarea de înlocuiri şi amplasări de 

cabluri, şine şi conducte cu trasee subacvatice 

2/3  

 S12. Executarea controlului nedistructiv al 

structurilor imerse 

2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



  Pag 139 din 294 

 

Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



  Pag 144 din 294 

 

Competenţa profesională: Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Inventariază componentele echipamentului de 

scufundare cu rigurozitate şi responsabilitate 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

2. Verifică starea componentelor echipamentului 

de scufundare cu atenţie şi responsabilitate, 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

3. Efectuează verificarea presiunii aerului din 

butelii şi proba de funcţionare a aparatului de 

respirat subacvatic cu seriozitate şi 

responsabilitate, permanent înainte de orice 

scufundare, cu ajutorul unui manometru care se 

montează la unul din robinetele buteliei sau cu 

manometrul care este montat la detentor, 

asigurându-se că detentorul permite o respiraţie 

uşoară. 

4. Se echipează cu echipamentul de scufundare cu 

rigurozitate şi responsabilitate, respectând 

algoritmul echipării, ajustând componentele pe 

corp şi asigurându-se că are asupra sa toate 

componentele echipamentului de scufundare. 

5. Anunţă echiparea şefului de scufundare  cu 

seriozitate, după finalizarea operaţiunilor de 

echipare şi pregătire pentru scufundare, în vederea 

obţinerii acordului pentru iniţierea scufundării. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea scufundării 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Iniţiază scufundarea cu atenț ie, cu aprobarea 

şefului de scufundare, prin metode adecvate, în 

funcţie de locul de executare a scufundării, în 

deplină siguranţă, respectând poziţia corectă şi 

regulile de intrare în apă, verificând funcţionarea 

echipamentului şi transmiţând rezultatul şefului de 

scufundare înainte de începerea coborârii sub apă. 

2. Echilibrează presiunea în urechi pe timpul 

coborârii sub apă cu seriozitate, permanent, 

executând manevre de compensare, respectând 

viteza de coborâre sub apă, acordându-se atenţie 

sporită echilibrării presiunii în vizor, menţinând 

permanent contact vizual şi comunicativ cu 

coechipierii de scufundare, întrerupându-se 

imersia în situaţia în care nu se realizează 

echilibrarea presiunii în urechi sau în cazul 

pierderii contactului cu restul echipei de scafandri. 

3. Comunică prin semne şi semnale cu partenerii 

de scufundare eficient, semnele şi semnalele sunt  

confirmate de către parteneri, coechipierii sunt 

supravegheaţi permanent pentru a recepţiona 

eventualele semne şi semnale. 

4. Reglează flotabilitatea permanent cu 

responsabilitate, funcţie de variaţia adâncimii şi de 

poziţia dorită, conform procedurilor specifice, 

utilizând corect echipamentul din dotare. 

5. Supraveghează coechipierii cu atenţie, 

menţinând contactul vizual şi acordând atenţie 

sporită eventualelor semne de pericol. 

6. Execută decompresia şi ieşirea la suprafaţă cu 

atenţie şi seriozitate, controlând permanent viteza 

de urcare, respectând palierele şi timpii de 

decompresie alocaţi conform adâncimii şi timpului 

de lucru sub apă şi respirând continuu, fără a 

efectua apnee voluntară. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 
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Competenţa profesională: Deplasarea în mediul acvatic  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Execută deplasarea sub apă pe o direcţie 

prestabilită cu atenţie, în funcţie de condiţiile de 

mediu şi de tipul scufundării, respectând direcţia 

prestabilită, folosind cu eficienţă echipamentul de 

scufundare, adaptând tipul de deplasare condiţiilor 

de mediu, având în vedere optimizarea 

consumului de gaz respirator, reglând flotabilitatea 

continuu  în funcţie de adâncimea dorită, cu 

monitorizarea permanentă a rezervei de gaz 

respirator, menţinând contactul cu restul echipei 

de scafandri şi evitând factorii de agresiune şi 

pericol ai mediului acvatic. 

2. Verifică direcţia de deplasare cu grijă şi 

eficienţă, în mod corect,  prin metode specifice, 

consultând direcţia indicată de busolă sau prin 

ieşire la suprafaţă şi orientare corectă în funcţie de 

reperele existente. 

3. Modifică direcţia de deplasare cu atenţie şi 

responsabilitate, utilizând eficient echipamentele 

şi accesoriile de scufundare, conform procedurilor 

specifice. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică raionul şi condiţiile de scufundare cu 

atenţie, în funcţie de lucrările care urmează a fi 

executate şi avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

2. Stabileşte procedeul de căutare subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de componenţa echipei 

de scafandri şi de autonomia acesteia, avându-se 

în vedere toate situaţiile posibile de risc şi pericol, 

în funcţie de raionul de căutare, natura fundului 

apei şi mărimea obiectelor căutate şi având în 

vedere eficientizarea căutării. 

3. Montează poligonul pregătit pentru căutare cu 

profesionalism şi responsabilitate în funcţie de 

raionul de căutare, natura fundului apei şi mărimea 

obiectelor căutate, conform procedurilor tehnice 

specifice şi instrucţiunilor de lucru. 

4. Efectuează căutarea sub apă cu rigurozitate şi 

eficienţă prin metode şi procedee adecvate, funcţie 

de raionul de căutare, natura fundului apei şi 

mărimea obiectelor căutate, aplicând metodele 

adecvate, pe etape, asigurând acoperirea integrală 

a zonei estimate pentru căutare şi în colaborare 

permanentă cu membrii echipei de căutare şi ai 

echipei de suprafaţă pentru corelarea informaţiilor 

colectate. 

5. Realizează recuperarea de obiecte/ persoane din 

mediul acvatic cu responsabilitate şi 

profesionalism, după identificarea şi evaluarea în 

detaliu a stării subiectului recuperării şi a 

posibilelor riscuri pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate subiectului recuperării şi locului în care 

acesta a fost identificat, în mod unitar şi coerent 

asigurându-se, după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă / subacvatice, prin corelarea 

cu alte operaţiuni şi lucrări efectuate sub apă, 

avându-se în vedere evitarea posibilelor pericole 

subacvatice, evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice şi urmărindu-se 

păstrarea integrităţii ansamblului din care au fost 

preluate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare, 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

Metode de evaluare 
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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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Inspectarea structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte procedeul de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de cerinţele inspecţiei, 

în funcţie de structurile imersate care urmează a fi 

inspectate, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă şi în funcţie de natura şi de condiţiile 

mediului acvatic. 

2. Inspectează  structurile imerse cu atenţie şi 

rigurozitate, pe baza documentaţiei tehnice 

disponibile, prin metode adecvate , în concordanţă 

cu procedeul stabilit, având în vedere toate 

informaţiile utile pentru realizarea inspecţiei, 

înlăturând eventualele obstacole care împiedică 

inspecţia, cu prelevarea atentă a eventualelor 

mostre şi având în vedere evitarea riscurilor 

potenţiale şi asigurarea autonomiei proprii în 

mediul subacvatic. 

3. Întocmeşte raportul de inspecţie cu seriozitate şi 

profesionalism împreună cu persoanele abilitate, 

în funcţie de tipul inspecţiei, prin menţionarea 

tuturor informaţiilor relevante pentru activitatea de 

inspecţie subacvatică, în forma de redactare a 

stabilită conform solicitărilor beneficiarului 

inspecţiei, cu includerea de informaţii consistente 

şi suficiente pentru analize ulterioare şi prin 

prezentarea de informaţii relevante, clare şi unitare 

în raport cu obiectivul inspectat. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- tehnică de filmare-fotografiere subacvatică; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică situaţia critică cu promptitudine, 

interpretând corect semnalele transmise de 

scafandrul aflat în dificultate şi cu discernământ, 

în funcţie de factorii de risc ai mediului 

subacvatic. 

2. Stabileşte măsurile de adoptat cu luciditate şi 

realism, având la bază evaluarea gradului de risc 

al intervenţiei în funcţie de specificul situaţiei 

concrete, având în vedere păstrarea gradului de 

siguranţă şi autonomie proprie, în funcţie de 

gradul de complexitate al situaţiei şi cu 

promptitudine pentru evitarea agravării situaţiei 

existente. 

3. Intervine în ajutorarea coechipierului cu 

promptitudine, stăpânire de sine şi discernământ, 

în funcţie de pericolul subacvatic, aplicând 

metodele şi tehnicile de salvare potrivite, în 

funcţie de condiţiile de mediu şi situaţia concretă a 

scafandrului aflat în pericol, utilizând corect 

echipamentul de salvare şi de prim ajutor şi 

solicitând ajutor după caz, prin metode specifice 

de comunicare. 

4. Conduce la suprafaţă scafandrul în dificultate cu 

atenţie, menţinând contact vizual permanent cu 

acesta, evitând agravarea situaţiei critice concrete, 

asigurând funcţiile vitale ale scafandrului în 

dificultate., utilizând corect şi eficient 

echipamentul din dotare şi respectând viteza de 

urcare la suprafaţă. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor imersate, 

echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, înlăturarea unor obstacole, fără 

punere la uscat 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte metoda de verificare cu atenţie şi 

seriozitate, în funcţie de cerinţele verificării 

tehnice, de adâncime şi de natura şi condiţiile 

mediului acvatic şi de obiectivul care urmează a fi 

verificat, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

2. Execută verificarea subacvatică a construcţiilor 

imersate, echipamentelor şi instalaţiilor 

hidromecanice şi hidrotehnice cu grijă şi 

meticulozitate, conform indicaţiilor din proiectul 

de execuţie şi planului stabilit, utilizând 

materialele, echipamentele şi accesoriile necesare, 

prin metode adecvate, în funcţie de tipul 

construcţiilor imersate, echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice şi 

identificând detaliile corect şi complet. 

3. Menţine legătura cu echipa de suprafaţă 

permanent cu atenţie, având în vedere necesităţile 

de comunicare şi respectând indicaţiile din planul 

de scufundare. 

4. Realizează înlăturarea de obstacole atenţie şi 

meticulozitate, în funcţie de necesităţi, avându-se 

în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor în siguranţă, în funcţie de 

cerinţele verificării tehnice, în funcţie de 

adâncime, natura şi condiţiile mediului acvatic şi 

de uneltele şi sculele avute la dispoziţie, 

respectând indicaţiile şefului de scufundare şi 

menţinând permanent legătura cu echipa de 

suprafaţă. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor 

imerse  
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Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte sculele, uneltele şi accesoriile cu 

responsabilitate, conform instrucţiunilor de lucru, 

în funcţie de activitatea care urmează a fi 

desfăşurată, în  conformitate cu tipul şi rolul 

funcţional al acestora şi în corelaţie cu mărimea şi 

forma geometrică a suprafeţei. 

2. Execută verificarea nivelului de colmatare cu 

răbdare şi atenţie, folosind metodele de verificare 

necesare, în funcţie de situaţia concretă, vizual sau 

cu ajutorul instrumentelor şi sculelor avute la 

dispoziţie, avându-se în vedere aspectele 

importante pentru efectuarea decolmatării şi 

identificând eventualele obstacole existente pe 

întreaga suprafaţă de interes. 

3. Execută decolmatarea cu atenţie, prin metode 

adecvate, conform instrucţiunilor de lucru, 

utilizând sculele şi uneltele. adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în toate zonele de interes prin 

manevrarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor 

se execută corect, cu mişcări sigure, cu respectarea 

NTSM specifice în tot timpul operaţiei. 

4. Verifică suprafeţele decolmatate cu preocupare 

şi responsabilitate, vizual, cu atenţie, ori de câte 

ori este nevoie, conform procedurii de control a 

calităţii, pentru ca acestea să respecte cerinţele de 

calitate prevăzute de documentaţia tehnică. 

5. Remediază eventualele neconformităţi, cu 

atenţie, profesionalism şi meticulozitate, ori de 

câte ori este nevoie, respectând instrucţiunile de 

lucru, în vederea realizării unor produse de 

calitate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări, 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 
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Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte echipamentele,  sculele şi materialele 

necesare activităţii cu minuţiozitate şi răbdare, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi montaj şi amplasarea 

acestora, conform procedurilor specifice de montaj 

indicate în documentaţia tehnică, pregătind 

subansamblele în vederea montării finale, în 

conformitate cu documentaţia tehnică, procedurile 

de lucru, tehnologia de execuţie şi succesiunea 

operaţiilor, identificând eventualele defecte de 

conformitate prin verificare vizuală în vederea 

distribuirii la posturile de muncă în vederea 

asamblării. 

2. Transportă materialele, sculele şi ansamblele 

/subansamblele sub apă către posturile de lucru cu 

atenţie, după identificarea corespunzătoare a 

acestora, respectând procedurile specifice 

referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în 

transport şi utilizând corect echipamentul de 

scufundare pe timpul transportului. 

3. Execută lucrări subacvatice de construcţii şi 

montaj cu profesionalism şi meticulozitate, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi amplasarea acestora, 

utilizând sculele şi uneltele adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, după proceduri 

specifice, în conformitate cu cerinţele de calitate 

impuse de normele de asigurare a calităţii, 

aplicând cu responsabilitate etapele prevăzute, 

respectând procedurile de calitate şi verificând 

caracteristicilor execuţiei, permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, în corelaţie cu tipul 

construcţiei. 

4. Verifică calitatea lucrării de construcţie sau 

montaj cu atenţie şi rigurozitate, conform 

documentaţiei, în conformitate cu cerinţelor de 

calitate prevăzute, prin control manual şi vizual. 

5. Remediază neconformităţile de montare cu 

atenţie, conform procedurilor de lucru, în funcţie 

de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile 

tehnice urmărite, până la încadrarea în parametrii 

de funcţionare. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi conducte cu 

trasee subacvatice  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică / verifică traseul subacvatic cu atenţie 

şi rigurozitate, executând cartografierea şantierului 

de lucru, prin vizualizare directă ţinând cont de 

existenţa traseelor tehnologice şi având în vedere 

toate aspectele utile pentru realizarea lucrării, 

conform proiectului de execuţie. 

2. Pregăteşte locul de desfăşurare a activităţii cu 

atenţie şi conştiinciozitate, conform prevederilor 

din proiectul de execuţie, prin operaţii tehnologice 

în vederea pregătirii materialelor pentru execuţia 

lucrării, respectând documentaţia tehnică şi 

procedurile de calitate, prin trasarea / marcarea 

poziţiilor după analizarea cu discernământ a 

documentaţiei tehnice  şi îndepărtarea eventualelor 

obstacole şi asigurând materialele şi sculele 

necesare desfăşurării activităţii. 

3. Execută lucrări subacvatice de înlocuiri şi 

amplasări de cabluri, şine şi conducte cu trasee 

subacvatice cu responsabilitate şi rigurozitate 

conform indicaţiilor din proiectul de execuţie, 

caracteristicile şi calitatea execuţiei fiind verificate 

cu responsabilitate permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, utilizând echipamentele şi 

accesoriile specifice, respectând ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice şi procedurile de calitate, în 

poziţia indicată în proiect. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul controlului 

nedistructiv cu atenţie şi seriozitate, pentru 

stabilirea particularităţilor care influenţează 

examinarea şi identificându-se cu exactitate 

elementele constructive ale obiectului de examinat 

prin analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Stabileşte metoda de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate şi eficienţă, în conformitate cu 

cerinţa beneficiarului, corelată cu analiza 

specialistului în domeniu, în conformitate cu 

aparatura de examinare şi parametrii tehnici de 

execuţie a controlului, prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente, după o 

analizare atentă şi responsabilă a metodelor de 

inspecţie pentru a stabili grupul optim de metode 

necesare pentru identificarea defectelor, după 

stabilirea cu discernământ a tehnicilor de 

examinare şi clarificarea limitelor şi 

particularităţilor specifice tehnicilor de examinare 

cu rigurozitate. 

3. Pregăteşte/ verifică echipamentele şi materialele 

necesare efectuării controlului nedistructiv cu 

grijă, atenţie şi preocupare, selectând 

componentele sistemului de examinare 

corespunzător scopului examinării, pregătind/ 

verificând cu rigurozitate, din punct de vedere al 

aspectului vizual al echipamentelor şi a 

funcţionării, la începutul fiecărei examinări, 

principalele funcţii ale aparatului, prin alegerea cu 

atenţie a accesoriilor şi materialelor necesare 

sistemului de examinare, prin alegerea sistemului 

de etalonare în strictă concordanţă cu metoda de 

examinare, asigurând informarea asupra defectării 

echipamentului în timp util pentru a nu afecta 

derularea procesului de examinare, prin analizarea 

neconformităţilor identificate în vederea 

remedierii în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, comunicând informaţiile 

privind defectele majore identificate corect şefilor 

ierarhici şi serviciului de specialitate, pentru 

analiză şi remediere, conform procedurilor şi 

identificând/ marcând echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare conform 

procedurilor de izolare şi tratare a produsului 

neconform, pentru a fi date la reparat sau scoase 

din uz. 

4. Verifică /curăţă suprafaţa de examinat cu 

atenţie, răbdare şi rigurozitate, pentru alegerea 

metodei adecvate de  curăţare, conform 

- caracteristicile tehnice ale defectoscoapelor 

ultrasonice; 

- modalităţi de scanare; 

- cerinţe standard privind calibrarea; 

- modalităţi de ridicare a curbelor DAC si de 

utilizare a curbelor AVG; 

- criteriile de admisibilitate a 

discontinuităţilor; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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tehnologiilor de realizare a obiectului şi cerinţelor 

documentaţiei tehnice, examinînd şi analizând 

rugozitatea acesteia şi curăț ând-o corespunzător. 

5. Efectuează controlul nedistructiv cu atenţie şi 

seriozitate, în concordanţă cu cerinţele 

proiectantului, beneficiarului şi procedurilor de 

lucru, calibrând baza de timp a defectoscopului 

conform procedurilor de lucru şi metodei validate, 

atât la începutul controlului cât şi pe parcurs, 

astfel încât să se evidenţieze cât mai multe 

discontinuităţi/defecte interne posibile, pe mai 

multe direcţii, conform procedurii, cu încadrarea 

discontinuităţilor în criteriile de admisibilitate / 

respingere se face conform procedurilor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru greu 

 

Descriere: 

Calificarea „scafandru greu” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează în sectorul 

Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care execută lucrări 

în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi recuperare de 

obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave, cercetare a mediului subacvatic, 

culegere şi înregistrare informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, 

fundul apei. 

Scafandrul greu este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 

40 metri, utilizând echipamentul tip scafandru greu, asistat de către o echipă de la suprafaţă. 

Scafandrul se află într-un costum etanş, purtând pe umeri o cască rigidă alimentată de la suprafaţă 

cu amestec respirator (de obicei aer proaspăt) printr-un furtun de alimentare numit şi ombilical. 

Amestecul respirator este livrat in mod continuu, surplusul de gaz faţă de gazul consumat de către 

scafandru fiind evacuat către mediul acvatic exterior. 

Scafandrul lucrează în echipă, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, 

având un anumit grad de autonomie în activitate. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „scafandru greu” este foarte 

solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor 

cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „scafandru greu”, orice persoană interesată trebuie să fie 

sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucru în mediul hiperbar şi rezistentă la 

solicitări fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Accesul la scufundări îl au numai persoanele care sunt apte din punct de vedere medical şi 

au efectuat o pregătire de specialitate în domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de 

scafandru. Vizita medicală se execută în conformitate cu  „Normele tehnice medicale şi 

metodologice privind expertiza medico-militară a personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

mediul hiperbar” si are valabilitate de un an. 

Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

 

Rute de progres:  

În urma unor cursuri de calificare, orice persoană specializată ca scafandru greu poate 

accesa una dintre calificările înrudite: scafandru greu, scafandru lucrător subacvatic, scafandru 

salvator. În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, scafandrul are 

posibilitatea să devină şef de scufundare, operator barocameră sau tehnician de scufundare. 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 
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Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

La absolvirea cursului, scafandrul este apt pentru o perioadă de un an pentru scufundări în 

categoria pentru care s-a pregătit. Pentru menţinerea categoriei de scufundare, anual, scafandrul 

trebuie să execute un număr minim de 50 ore de scufundare reale, în conformitate cu Ordinul 

comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 31.10.1995 şi al ministrului apărării 

naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

În cazul în care scafandrul nu a executat numărul minim de ore de scufundare reale este 

oprit de la scufundare. Pentru redobândirea calificării iniţiale, scafandrul urmează un curs de 

reciclare terminat cu examen, la terminarea căruia este declarat apt pentru scufundări pentru o 

perioadă de un an de zile. 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru greu 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S1. Pregătirea echipamentului pentru scufundare 2/3  

 S2. Executarea scufundării 2/3  

 S3. Deplasarea în mediul acvatic 2/3  

 S4. Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane 

în/din mediul acvatic 

2/3  

 S5. Inspectarea structurilor imerse 2/3  

 S6. Acordarea de ajutor scafandrului aflat în 

dificultate 

2/3  

 S7. Scufundarea pentru verificarea tehnică a 

construcţiilor imersate, echipamentelor si 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

2/3  

 S8. Scufundarea pentru verificarea, controlul şi 

decolmatarea structurilor imerse 

2/3  

 S9. Executarea de lucrări subacvatice de construcţii 

şi montaj 

2/3  

 S10. Executarea de înlocuiri şi amplasări de 

cabluri, şine şi conducte cu trasee subacvatice 

2/3  

 S12. Executarea controlului nedistructiv al 

structurilor imerse 

2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Inventariază componentele echipamentului de 

scufundare cu rigurozitate şi responsabilitate 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

2. Verifică starea componentelor echipamentului 

de scufundare cu atenţie şi responsabilitate, 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

3. Efectuează verificarea presiunii aerului din 

butelii şi proba de funcţionare a aparatului de 

respirat subacvatic cu seriozitate şi 

responsabilitate, permanent înainte de orice 

scufundare, cu ajutorul unui manometru care se 

montează la unul din robinetele buteliei sau cu 

manometrul care este montat la detentor, 

asigurându-se că detentorul permite o respiraţie 

uşoară. 

4. Se echipează cu echipamentul de scufundare cu 

rigurozitate şi responsabilitate, respectând 

algoritmul echipării, ajustând componentele pe 

corp şi asigurându-se că are asupra sa toate 

componentele echipamentului de scufundare. 

5. Anunţă echiparea şefului de scufundare  cu 

seriozitate, după finalizarea operaţiunilor de 

echipare şi pregătire pentru scufundare, în vederea 

obţinerii acordului pentru iniţierea scufundării. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea scufundării 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Iniţiază scufundarea cu atenţie, cu aprobarea 

şefului de scufundare, prin metode adecvate, în 

funcţie de locul de executare a scufundării, în 

deplină siguranţă, respectând poziţia corectă şi 

regulile de intrare în apă, verificând funcţionarea 

echipamentului şi transmiţând rezultatul şefului de 

scufundare înainte de începerea coborârii sub apă. 

2. Echilibrează presiunea în urechi pe timpul 

coborârii sub apă cu seriozitate, permanent, 

executând manevre de compensare, respectând 

viteza de coborâre sub apă, acordându-se atenţie 

sporită echilibrării presiunii în vizor, menţinând 

permanent contact vizual şi comunicativ cu 

coechipierii de scufundare, întrerupându-se 

imersia în situaţia în care nu se realizează 

echilibrarea presiunii în urechi sau în cazul 

pierderii contactului cu restul echipei de scafandri. 

3. Comunică prin semne şi semnale cu partenerii 

de scufundare eficient, semnele şi semnalele sunt  

confirmate de către parteneri, coechipierii sunt 

supravegheaţi permanent pentru a recepţiona 

eventualele semne şi semnale. 

4. Reglează flotabilitatea permanent cu 

responsabilitate, funcţie de variaţia adâncimii şi de 

poziţia dorită, conform procedurilor specifice, 

utilizând corect echipamentul din dotare. 

5. Supraveghează coechipierii cu atenţie, 

menţinând contactul vizual şi acordând atenţie 

sporită eventualelor semne de pericol. 

6. Execută decompresia şi ieşirea la suprafaţă cu 

atenţie şi seriozitate, controlând permanent viteza 

de urcare, respectând palierele şi timpii de 

decompresie alocaţi conform adâncimii şi timpului 

de lucru sub apă şi respirând continuu, fără a 

efectua apnee voluntară. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 
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Competenţa profesională: Deplasarea în mediul acvatic  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Execută deplasarea sub apă pe o direcţie 

prestabilită cu atenţie, în funcţie de condiţiile de 

mediu şi de tipul scufundării, respectând direcţia 

prestabilită, folosind cu eficienţă echipamentul de 

scufundare, adaptând tipul de deplasare condiţiilor 

de mediu, având în vedere optimizarea 

consumului de gaz respirator, reglând flotabilitatea 

continuu  în funcţie de adâncimea dorită, cu 

monitorizarea permanentă a rezervei de gaz 

respirator, menţinând contactul cu restul echipei 

de scafandri şi evitând factorii de agresiune şi 

pericol ai mediului acvatic. 

2. Verifică direcţia de deplasare cu grijă şi 

eficienţă, în mod corect,  prin metode specifice, 

consultând direcţia indicată de busolă sau prin 

ieşire la suprafaţă şi orientare corectă în funcţie de 

reperele existente. 

3. Modifică direcţia de deplasare cu atenţie şi 

responsabilitate, utilizând eficient echipamentele 

şi accesoriile de scufundare, conform procedurilor 

specifice. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică raionul şi condiţiile de scufundare cu 

atenţie, în funcţie de lucrările care urmează a fi 

executate şi avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

2. Stabileşte procedeul de căutare subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de componenţa echipei 

de scafandri şi de autonomia acesteia, avându-se 

în vedere toate situaţiile posibile de risc şi pericol, 

în funcţie de raionul de căutare, natura fundului 

apei şi mărimea obiectelor căutate şi având în 

vedere eficientizarea căutării. 

3. Montează poligonul pregătit pentru căutare cu 

profesionalism şi responsabilitate în funcţie de 

raionul de căutare, natura fundului apei şi mărimea 

obiectelor căutate, conform procedurilor tehnice 

specifice şi instrucţiunilor de lucru. 

4. Efectuează căutarea sub apă cu rigurozitate şi 

eficienţă prin metode şi procedee adecvate, funcţie 

de raionul de căutare, natura fundului apei şi 

mărimea obiectelor căutate, aplicând metodele 

adecvate, pe etape, asigurând acoperirea integrală 

a zonei estimate pentru căutare şi în colaborare 

permanentă cu membrii echipei de căutare şi ai 

echipei de suprafaţă pentru corelarea informaţiilor 

colectate. 

5. Realizează recuperarea de obiecte/ persoane din 

mediul acvatic cu responsabilitate şi 

profesionalism, după identificarea şi evaluarea în 

detaliu a stării subiectului recuperării şi a 

posibilelor riscuri pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate subiectului recuperării şi locului în care 

acesta a fost identificat, în mod unitar şi coerent 

asigurându-se, după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă / subacvatice, prin corelarea 

cu alte operaţiuni şi lucrări efectuate sub apă, 

avându-se în vedere evitarea posibilelor pericole 

subacvatice, evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice şi urmărindu-se 

păstrarea integrităţii ansamblului din care au fost 

preluate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare, 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

Metode de evaluare 
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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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Inspectarea structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte procedeul de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de cerinţele inspecţiei, 

în funcţie de structurile imersate care urmează a fi 

inspectate, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă şi în funcţie de natura şi de condiţiile 

mediului acvatic. 

2. Inspectează  structurile imerse cu atenţie şi 

rigurozitate, pe baza documentaţiei tehnice 

disponibile, prin metode adecvate , în concordanţă 

cu procedeul stabilit, având în vedere toate 

informaţiile utile pentru realizarea inspecţiei, 

înlăturând eventualele obstacole care împiedică 

inspecţia, cu prelevarea atentă a eventualelor 

mostre şi având în vedere evitarea riscurilor 

potenţiale şi asigurarea autonomiei proprii în 

mediul subacvatic. 

3. Întocmeşte raportul de inspecţie cu seriozitate şi 

profesionalism împreună cu persoanele abilitate, 

în funcţie de tipul inspecţiei, prin menţionarea 

tuturor informaţiilor relevante pentru activitatea de 

inspecţie subacvatică, în forma de redactare a 

stabilită conform solicitărilor beneficiarului 

inspecţiei, cu includerea de informaţii consistente 

şi suficiente pentru analize ulterioare şi prin 

prezentarea de informaţii relevante, clare şi unitare 

în raport cu obiectivul inspectat. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- tehnică de filmare-fotografiere subacvatică; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică situaţia critică cu promptitudine, 

interpretând corect semnalele transmise de 

scafandrul aflat în dificultate şi cu discernământ, 

în funcţie de factorii de risc ai mediului 

subacvatic. 

2. Stabileşte măsurile de adoptat cu luciditate şi 

realism, având la bază evaluarea gradului de risc 

al intervenţiei în funcţie de specificul situaţiei 

concrete, având în vedere păstrarea gradului de 

siguranţă şi autonomie proprie, în funcţie de 

gradul de complexitate al situaţiei şi cu 

promptitudine pentru evitarea agravării situaţiei 

existente. 

3. Intervine în ajutorarea coechipierului cu 

promptitudine, stăpânire de sine şi discernământ, 

în funcţie de pericolul subacvatic, aplicând 

metodele şi tehnicile de salvare potrivite, în 

funcţie de condiţiile de mediu şi situaţia concretă a 

scafandrului aflat în pericol, utilizând corect 

echipamentul de salvare şi de prim ajutor şi 

solicitând ajutor după caz, prin metode specifice 

de comunicare. 

4. Conduce la suprafaţă scafandrul în dificultate cu 

atenţie, menţinând contact vizual permanent cu 

acesta, evitând agravarea situaţiei critice concrete, 

asigurând funcţiile vitale ale scafandrului în 

dificultate., utilizând corect şi eficient 

echipamentul din dotare şi respectând viteza de 

urcare la suprafaţă. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor imersate, 

echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, înlăturarea unor obstacole, fără 

punere la uscat 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte metoda de verificare cu atenţie şi 

seriozitate, în funcţie de cerinţele verificării 

tehnice, de adâncime şi de natura şi condiţiile 

mediului acvatic şi de obiectivul care urmează a fi 

verificat, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

2. Execută verificarea subacvatică a construcţiilor 

imersate, echipamentelor şi instalaţiilor 

hidromecanice şi hidrotehnice cu grijă şi 

meticulozitate, conform indicaţiilor din proiectul 

de execuţie şi planului stabilit, utilizând 

materialele, echipamentele şi accesoriile necesare, 

prin metode adecvate, în funcţie de tipul 

construcţiilor imersate, echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice şi 

identificând detaliile corect şi complet. 

3. Menţine legătura cu echipa de suprafaţă 

permanent cu atenţie, având în vedere necesităţile 

de comunicare şi respectând indicaţiile din planul 

de scufundare. 

4. Realizează înlăturarea de obstacole atenţie şi 

meticulozitate, în funcţie de necesităţi, avându-se 

în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor în siguranţă, în funcţie de 

cerinţele verificării tehnice, în funcţie de 

adâncime, natura şi condiţiile mediului acvatic şi 

de uneltele şi sculele avute la dispoziţie, 

respectând indicaţiile şefului de scufundare şi 

menţinând permanent legătura cu echipa de 

suprafaţă. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor 

imerse  
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Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte sculele, uneltele şi accesoriile cu 

responsabilitate, conform instrucţiunilor de lucru, 

în funcţie de activitatea care urmează a fi 

desfăşurată, în  conformitate cu tipul şi rolul 

funcţional al acestora şi în corelaţie cu mărimea şi 

forma geometrică a suprafeţei. 

2. Execută verificarea nivelului de colmatare cu 

răbdare şi atenţie, folosind metodele de verificare 

necesare, în funcţie de situaţia concretă, vizual sau 

cu ajutorul instrumentelor şi sculelor avute la 

dispoziţie, avându-se în vedere aspectele 

importante pentru efectuarea decolmatării şi 

identificând eventualele obstacole existente pe 

întreaga suprafaţă de interes. 

3. Execută decolmatarea cu atenţie, prin metode 

adecvate, conform instrucţiunilor de lucru, 

utilizând sculele şi uneltele. adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în toate zonele de interes prin 

manevrarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor 

se execută corect, cu mişcări sigure, cu respectarea 

NTSM specifice în tot timpul operaţiei. 

4. Verifică suprafeţele decolmatate cu preocupare 

şi responsabilitate, vizual, cu atenţie, ori de câte 

ori este nevoie, conform procedurii de control a 

calităţii, pentru ca acestea să respecte cerinţele de 

calitate prevăzute de documentaţia tehnică. 

5. Remediază eventualele neconformităţi, cu 

atenţie, profesionalism şi meticulozitate, ori de 

câte ori este nevoie, respectând instrucţiunile de 

lucru, în vederea realizării unor produse de 

calitate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări, 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  
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Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte echipamentele,  sculele şi materialele 

necesare activităţii cu minuţiozitate şi răbdare, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi montaj şi amplasarea 

acestora, conform procedurilor specifice de montaj 

indicate în documentaţia tehnică, pregătind 

subansamblele în vederea montării finale, în 

conformitate cu documentaţia tehnică, procedurile 

de lucru, tehnologia de execuţie şi succesiunea 

operaţiilor, identificând eventualele defecte de 

conformitate prin verificare vizuală în vederea 

distribuirii la posturile de muncă în vederea 

asamblării. 

2. Transportă materialele, sculele şi ansamblele 

/subansamblele sub apă către posturile de lucru cu 

atenţie, după identificarea corespunzătoare a 

acestora, respectând procedurile specifice 

referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în 

transport şi utilizând corect echipamentul de 

scufundare pe timpul transportului. 

3. Execută lucrări subacvatice de construcţii şi 

montaj cu profesionalism şi meticulozitate, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi amplasarea acestora, 

utilizând sculele şi uneltele adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, după proceduri 

specifice, în conformitate cu cerinţele de calitate 

impuse de normele de asigurare a calităţii, 

aplicând cu responsabilitate etapele prevăzute, 

respectând procedurile de calitate şi verificând 

caracteristicilor execuţiei, permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, în corelaţie cu tipul 

construcţiei. 

4. Verifică calitatea lucrării de construcţie sau 

montaj cu atenţie şi rigurozitate, conform 

documentaţiei, în conformitate cu cerinţelor de 

calitate prevăzute, prin control manual şi vizual. 

5. Remediază neconformităţile de montare cu 

atenţie, conform procedurilor de lucru, în funcţie 

de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile 

tehnice urmărite, până la încadrarea în parametrii 

de funcţionare. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi conducte cu 

trasee subacvatice  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică / verifică traseul subacvatic cu atenţie 

şi rigurozitate, executând cartografierea şantierului 

de lucru, prin vizualizare directă ţinând cont de 

existenţa traseelor tehnologice şi având în vedere 

toate aspectele utile pentru realizarea lucrării, 

conform proiectului de execuţie. 

2. Pregăteşte locul de desfăşurare a activităţii cu 

atenţie şi conştiinciozitate, conform prevederilor 

din proiectul de execuţie, prin operaţii tehnologice 

în vederea pregătirii materialelor pentru execuţia 

lucrării, respectând documentaţia tehnică şi 

procedurile de calitate, prin trasarea / marcarea 

poziţiilor după analizarea cu discernământ a 

documentaţiei tehnice  şi îndepărtarea eventualelor 

obstacole şi asigurând materialele şi sculele 

necesare desfăşurării activităţii. 

3. Execută lucrări subacvatice de înlocuiri şi 

amplasări de cabluri, şine şi conducte cu trasee 

subacvatice cu responsabilitate şi rigurozitate 

conform indicaţiilor din proiectul de execuţie, 

caracteristicile şi calitatea execuţiei fiind verificate 

cu responsabilitate permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, utilizând echipamentele şi 

accesoriile specifice, respectând ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice şi procedurile de calitate, în 

poziţia indicată în proiect. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul controlului 

nedistructiv cu atenţie şi seriozitate, pentru 

stabilirea particularităţilor care influenţează 

examinarea şi identificându-se cu exactitate 

elementele constructive ale obiectului de examinat 

prin analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Stabileşte metoda de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate şi eficienţă, în conformitate cu 

cerinţa beneficiarului, corelată cu analiza 

specialistului în domeniu, în conformitate cu 

aparatura de examinare şi parametrii tehnici de 

execuţie a controlului, prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente, după o 

analizare atentă şi responsabilă a metodelor de 

inspecţie pentru a stabili grupul optim de metode 

necesare pentru identificarea defectelor, după 

stabilirea cu discernământ a tehnicilor de 

examinare şi clarificarea limitelor şi 

particularităţilor specifice tehnicilor de examinare 

cu rigurozitate. 

3. Pregăteşte/ verifică echipamentele şi materialele 

necesare efectuării controlului nedistructiv cu 

grijă, atenţie şi preocupare, selectând 

componentele sistemului de examinare 

corespunzător scopului examinării, pregătind/ 

verificând cu rigurozitate, din punct de vedere al 

aspectului vizual al echipamentelor şi a 

funcţionării, la începutul fiecărei examinări, 

principalele funcţii ale aparatului, prin alegerea cu 

atenţie a accesoriilor şi materialelor necesare 

sistemului de examinare, prin alegerea sistemului 

de etalonare în strictă concordanţă cu metoda de 

examinare, asigurând informarea asupra defectării 

echipamentului în timp util pentru a nu afecta 

derularea procesului de examinare, prin analizarea 

neconformităţilor identificate în vederea 

remedierii în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, comunicând informaţiile 

privind defectele majore identificate corect şefilor 

ierarhici şi serviciului de specialitate, pentru 

analiză şi remediere, conform procedurilor şi 

identificând/ marcând echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare conform 

procedurilor de izolare şi tratare a produsului 

neconform, pentru a fi date la reparat sau scoase 

din uz. 

4. Verifică /curăţă suprafaţa de examinat cu 

atenţie, răbdare şi rigurozitate, pentru alegerea 

metodei adecvate de  curăţare, conform 

- caracteristicile tehnice ale defectoscoapelor 

ultrasonice; 

- modalităţi de scanare; 

- cerinţe standard privind calibrarea; 

- modalităţi de ridicare a curbelor DAC si de 

utilizare a curbelor AVG; 

- criteriile de admisibilitate a 

discontinuităţilor; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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tehnologiilor de realizare a obiectului şi cerinţelor 

documentaţiei tehnice, examinând şi analizând 

rugozitatea acesteia şi curăţând-o corespunzător. 

5. Efectuează controlul nedistructiv cu atenţie şi 

seriozitate, în concordanţă cu cerinţele 

proiectantului, beneficiarului şi procedurilor de 

lucru, calibrând baza de timp a defectoscopului 

conform procedurilor de lucru şi metodei validate, 

atât la începutul controlului cât şi pe parcurs, 

astfel încât să se evidenţieze cât mai multe 

discontinuităţi/defecte interne posibile, pe mai 

multe direcţii, conform procedurii, cu încadrarea 

discontinuităţilor în criteriile de admisibilitate / 

respingere se face conform procedurilor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru lucrător subacvatic 

 

Descriere: 

Calificarea „scafandru lucrător subacvatic” nivel 2 este practicată de persoanele care 

lucrează în sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite 

care execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de 

căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave,  

cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: 

construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, 

execută lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, 

control nedistructiv structuri imerse şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

Scafandrul lucrător subacvatic este atestat să execute scufundări cu aer comprimat sau 

amestecuri respiratorii sintetice până la adâncimea de 60 metri, autonom sau cu alimentare de la 

suprafaţă.  

Scafandrul lucrează în echipă, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare directă, 

având un anumit grad de autonomie în activitate. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „scafandru lucrător subacvatic” 

este foarte solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea 

activităţilor cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „scafandru lucrător subacvatic”, orice persoană interesată 

trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucru în mediul hiperbar şi 

rezistentă la solicitări fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Accesul la scufundări îl au numai persoanele care sunt apte din punct de vedere medical şi 

au efectuat o pregătire de specialitate în domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de 

scafandru. Vizita medicală se execută în conformitate cu  „Normele tehnice medicale şi 

metodologice privind expertiza medico-militară a personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

mediul hiperbar” si are valabilitate de un an. 

Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

 

Rute de progres:  

În urma unor cursuri de calificare, orice persoană specializată ca scafandru lucrător 

subacvatic poate accesa calificarea de scafandru salvator. În urma acumulării de experienţă în 

domeniu şi prin continuarea studiilor, scafandrul are posibilitatea să devină şef de scufundare, 

operator barocameră sau tehnician de scufundare. 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 



  Pag 190 din 294 

 

Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

La absolvirea cursului, scafandrul lucrător subacvatic este apt pentru o perioadă de un an 

pentru scufundări în categoria pentru care s-a pregătit. Pentru menţinerea categoriei de 

scufundare, anual, scafandrul lucrător subacvatic trebuie să execute un număr minim de 50 ore de 

scufundare reale, dintre care minim 10 ore la adâncimi cuprinse între 40-60 metri, în conformitate 

cu Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 31.10.1995 şi al 

ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

În cazul în care scafandrul nu a executat numărul minim de ore de scufundare reale este 

oprit de la scufundare. Pentru redobândirea calificării iniţiale, scafandrul urmează un curs de 

reciclare terminat cu examen, la terminarea căruia este declarat apt pentru scufundări pentru o 

perioadă de un an de zile. 



  Pag 191 din 294 

 

Titlul calificării profesionale: Scafandru lucrător subacvatic 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S1. Pregătirea echipamentului pentru scufundare 2/3  

 S2. Executarea scufundării 2/3  

 S3. Deplasarea în mediul acvatic 2/3  

 S4. Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane 

în/din mediul acvatic 

2/3  

 S5. Inspectarea structurilor imerse 2/3  

 S6. Acordarea de ajutor scafandrului aflat în 

dificultate 

2/3  

 S7. Scufundarea pentru verificarea tehnică a 

construcţiilor imersate, echipamentelor si 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

2/3  

 S8. Scufundarea pentru verificarea, controlul şi 

decolmatarea structurilor imerse 

2/3  

 S9. Executarea de lucrări subacvatice de construcţii 

şi montaj 

2/3  

 S10. Executarea de înlocuiri şi amplasări de 

cabluri, şine şi conducte cu trasee subacvatice 

2/3  

 S11. Tăierea şi sudarea subacvatică 2/3  

 S12. Executarea controlului nedistructiv al 

structurilor imerse 

2/3  

 S13. Executarea de lucrări mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



  Pag 196 din 294 

 

Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF  

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Inventariază componentele echipamentului de 

scufundare cu rigurozitate şi responsabilitate 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

2. Verifică starea componentelor echipamentului 

de scufundare cu atenţie şi responsabilitate, 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

3. Efectuează verificarea presiunii aerului din 

butelii şi proba de funcţionare a aparatului de 

respirat subacvatic cu seriozitate şi 

responsabilitate, permanent înainte de orice 

scufundare, cu ajutorul unui manometru care se 

montează la unul din robinetele buteliei sau cu 

manometrul care este montat la detentor, 

asigurându-se că detentorul permite o respiraţie 

uşoară. 

4. Se echipează cu echipamentul de scufundare cu 

rigurozitate şi responsabilitate, respectând 

algoritmul echipării, ajustând componentele pe 

corp şi asigurându-se că are asupra sa toate 

componentele echipamentului de scufundare. 

5. Anunţă echiparea şefului de scufundare  cu 

seriozitate, după finalizarea operaţiunilor de 

echipare şi pregătire pentru scufundare, în vederea 

obţinerii acordului pentru iniţierea scufundării. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea scufundării 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Iniţiază scufundarea cu atenţie, cu aprobarea 

şefului de scufundare, prin metode adecvate, în 

funcţie de locul de executare a scufundării, în 

deplină siguranţă, respectând poziţia corectă şi 

regulile de intrare în apă, verificând funcţionarea 

echipamentului şi transmiţând rezultatul şefului de 

scufundare înainte de începerea coborârii sub apă. 

2. Echilibrează presiunea în urechi pe timpul 

coborârii sub apă cu seriozitate, permanent, 

executând manevre de compensare, respectând 

viteza de coborâre sub apă, acordându-se atenţie 

sporită echilibrării presiunii în vizor, menţinând 

permanent contact vizual şi comunicativ cu 

coechipierii de scufundare, întrerupându-se 

imersia în situaţia în care nu se realizează 

echilibrarea presiunii în urechi sau în cazul 

pierderii contactului cu restul echipei de scafandri. 

3. Comunică prin semne şi semnale cu partenerii 

de scufundare eficient, semnele şi semnalele sunt  

confirmate de către parteneri, coechipierii sunt 

supravegheaţi permanent pentru a recepţiona 

eventualele semne şi semnale. 

4. Reglează flotabilitatea permanent cu 

responsabilitate, funcţie de variaţia adâncimii şi de 

poziţia dorită, conform procedurilor specifice, 

utilizând corect echipamentul din dotare. 

5. Supraveghează coechipierii cu atenţie, 

menţinând contactul vizual şi acordând atenţie 

sporită eventualelor semne de pericol. 

6. Execută decompresia şi ieşirea la suprafaţă cu 

atenţie şi seriozitate, controlând permanent viteza 

de urcare, respectând palierele şi timpii de 

decompresie alocaţi conform adâncimii şi timpului 

de lucru sub apă şi respirând continuu, fără a 

efectua apnee voluntară. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 
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Competenţa profesională: Deplasarea în mediul acvatic  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Execută deplasarea sub apă pe o direcţie 

prestabilită cu atenţie, în funcţie de condiţiile de 

mediu şi de tipul scufundării, respectând direcţia 

prestabilită, folosind cu eficienţă echipamentul de 

scufundare, adaptând tipul de deplasare condiţiilor 

de mediu, având în vedere optimizarea 

consumului de gaz respirator, reglând flotabilitatea 

continuu  în funcţie de adâncimea dorită, cu 

monitorizarea permanentă a rezervei de gaz 

respirator, menţinând contactul cu restul echipei 

de scafandri şi evitând factorii de agresiune şi 

pericol ai mediului acvatic. 

2. Verifică direcţia de deplasare cu grijă şi 

eficienţă, în mod corect,  prin metode specifice, 

consultând direcţia indicată de busolă sau prin 

ieşire la suprafaţă şi orientare corectă în funcţie de 

reperele existente. 

3. Modifică direcţia de deplasare cu atenţie şi 

responsabilitate, utilizând eficient echipamentele 

şi accesoriile de scufundare, conform procedurilor 

specifice. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică raionul şi condiţiile de scufundare cu 

atenţie, în funcţie de lucrările care urmează a fi 

executate şi avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

2. Stabileşte procedeul de căutare subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de componenţa echipei 

de scafandri şi de autonomia acesteia, avându-se 

în vedere toate situaţiile posibile de risc şi pericol, 

în funcţie de raionul de căutare, natura fundului 

apei şi mărimea obiectelor căutate şi având în 

vedere eficientizarea căutării. 

3. Montează poligonul pregătit pentru căutare cu 

profesionalism şi responsabilitate în funcţie de 

raionul de căutare, natura fundului apei şi mărimea 

obiectelor căutate, conform procedurilor tehnice 

specifice şi instrucţiunilor de lucru. 

4. Efectuează căutarea sub apă cu rigurozitate şi 

eficienţă prin metode şi procedee adecvate, funcţie 

de raionul de căutare, natura fundului apei şi 

mărimea obiectelor căutate, aplicând metodele 

adecvate, pe etape, asigurând acoperirea integrală 

a zonei estimate pentru căutare şi în colaborare 

permanentă cu membrii echipei de căutare şi ai 

echipei de suprafaţă pentru corelarea informaţiilor 

colectate. 

5. Realizează recuperarea de obiecte/ persoane din 

mediul acvatic cu responsabilitate şi 

profesionalism, după identificarea şi evaluarea în 

detaliu a stării subiectului recuperării şi a 

posibilelor riscuri pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate subiectului recuperării şi locului în care 

acesta a fost identificat, în mod unitar şi coerent 

asigurându-se, după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă / subacvatice, prin corelarea 

cu alte operaţiuni şi lucrări efectuate sub apă, 

avându-se în vedere evitarea posibilelor pericole 

subacvatice, evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice şi urmărindu-se 

păstrarea integrităţii ansamblului din care au fost 

preluate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare, 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

Metode de evaluare 
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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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Inspectarea structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte procedeul de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de cerinţele inspecţiei, 

în funcţie de structurile imersate care urmează a fi 

inspectate, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă şi în funcţie de natura şi de condiţiile 

mediului acvatic. 

2. Inspectează  structurile imerse cu atenţie şi 

rigurozitate, pe baza documentaţiei tehnice 

disponibile, prin metode adecvate , în concordanţă 

cu procedeul stabilit, având în vedere toate 

informaţiile utile pentru realizarea inspecţiei, 

înlăturând eventualele obstacole care împiedică 

inspecţia, cu prelevarea atentă a eventualelor 

mostre şi având în vedere evitarea riscurilor 

potenţiale şi asigurarea autonomiei proprii în 

mediul subacvatic. 

3. Întocmeşte raportul de inspecţie cu seriozitate şi 

profesionalism împreună cu persoanele abilitate, 

în funcţie de tipul inspecţiei, prin menţionarea 

tuturor informaţiilor relevante pentru activitatea de 

inspecţie subacvatică, în forma de redactare 

stabilită conform solicitărilor beneficiarului 

inspecţiei, cu includerea de informaţii consistente 

şi suficiente pentru analize ulterioare şi prin 

prezentarea de informaţii relevante, clare şi unitare 

în raport cu obiectivul inspectat. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- tehnică de filmare-fotografiere subacvatică; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică situaţia critică cu promptitudine, 

interpretând corect semnalele transmise de 

scafandrul aflat în dificultate şi cu discernământ, 

în funcţie de factorii de risc ai mediului 

subacvatic. 

2. Stabileşte măsurile de adoptat cu luciditate şi 

realism, având la bază evaluarea gradului de risc 

al intervenţiei în funcţie de specificul situaţiei 

concrete, având în vedere păstrarea gradului de 

siguranţă şi autonomie proprie, în funcţie de 

gradul de complexitate al situaţiei şi cu 

promptitudine pentru evitarea agravării situaţiei 

existente. 

3. Intervine în ajutorarea coechipierului cu 

promptitudine, stăpânire de sine şi discernământ, 

în funcţie de pericolul subacvatic, aplicând 

metodele şi tehnicile de salvare potrivite, în 

funcţie de condiţiile de mediu şi situaţia concretă a 

scafandrului aflat în pericol, utilizând corect 

echipamentul de salvare şi de prim ajutor şi 

solicitând ajutor după caz, prin metode specifice 

de comunicare. 

4. Conduce la suprafaţă scafandrul în dificultate cu 

atenţie, menţinând contact vizual permanent cu 

acesta, evitând agravarea situaţiei critice concrete, 

asigurând funcţiile vitale ale scafandrului în 

dificultate., utilizând corect şi eficient 

echipamentul din dotare şi respectând viteza de 

urcare la suprafaţă. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor imersate, 

echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, înlăturarea unor obstacole, fără 

punere la uscat 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte metoda de verificare cu atenţie şi 

seriozitate, în funcţie de cerinţele verificării 

tehnice, de adâncime şi de natura şi condiţiile 

mediului acvatic şi de obiectivul care urmează a fi 

verificat, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

2. Execută verificarea subacvatică a construcţiilor 

imersate, echipamentelor şi instalaţiilor 

hidromecanice şi hidrotehnice cu grijă şi 

meticulozitate, conform indicaţiilor din proiectul 

de execuţie şi planului stabilit, utilizând 

materialele, echipamentele şi accesoriile necesare, 

prin metode adecvate, în funcţie de tipul 

construcţiilor imersate, echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice şi 

identificând detaliile corect şi complet. 

3. Menţine legătura cu echipa de suprafaţă 

permanent cu atenţie, având în vedere necesităţile 

de comunicare şi respectând indicaţiile din planul 

de scufundare. 

4. Realizează înlăturarea de obstacole atenţie şi 

meticulozitate, în funcţie de necesităţi, avându-se 

în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor în siguranţă, în funcţie de 

cerinţele verificării tehnice, în funcţie de 

adâncime, natura şi condiţiile mediului acvatic şi 

de uneltele şi sculele avute la dispoziţie, 

respectând indicaţiile şefului de scufundare şi 

menţinând permanent legătura cu echipa de 

suprafaţă. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor 

imerse  
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Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte sculele, uneltele şi accesoriile cu 

responsabilitate, conform instrucţiunilor de lucru, 

în funcţie de activitatea care urmează a fi 

desfăşurată, în  conformitate cu tipul şi rolul 

funcţional al acestora şi în corelaţie cu mărimea şi 

forma geometrică a suprafeţei. 

2. Execută verificarea nivelului de colmatare cu 

răbdare şi atenţie, folosind metodele de verificare 

necesare, în funcţie de situaţia concretă, vizual sau 

cu ajutorul instrumentelor şi sculelor avute la 

dispoziţie, avându-se în vedere aspectele 

importante pentru efectuarea decolmatării şi 

identificând eventualele obstacole existente pe 

întreaga suprafaţă de interes. 

3. Execută decolmatarea cu atenţie, prin metode 

adecvate, conform instrucţiunilor de lucru, 

utilizând sculele şi uneltele. adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în toate zonele de interes prin 

manevrarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor 

se execută corect, cu mişcări sigure, cu respectarea 

NTSM specifice în tot timpul operaţiei. 

4. Verifică suprafeţele decolmatate cu preocupare 

şi responsabilitate, vizual, cu atenţie, ori de câte 

ori este nevoie, conform procedurii de control a 

calităţii, pentru ca acestea să respecte cerinţele de 

calitate prevăzute de documentaţia tehnică. 

5. Remediază eventualele neconformităţi, cu 

atenţie, profesionalism şi meticulozitate, ori de 

câte ori este nevoie, respectând instrucţiunile de 

lucru, în vederea realizării unor produse de 

calitate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări, 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



  Pag 209 din 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 
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Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte echipamentele,  sculele şi materialele 

necesare activităţii cu minuţiozitate şi răbdare, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi montaj şi amplasarea 

acestora, conform procedurilor specifice de montaj 

indicate în documentaţia tehnică, pregătind 

subansamblele în vederea montării finale, în 

conformitate cu documentaţia tehnică, procedurile 

de lucru, tehnologia de execuţie şi succesiunea 

operaţiilor, identificând eventualele defecte de 

conformitate prin verificare vizuală în vederea 

distribuirii la posturile de muncă în vederea 

asamblării. 

2. Transportă materialele, sculele şi ansamblele 

/subansamblele sub apă către posturile de lucru cu 

atenţie, după identificarea corespunzătoare a 

acestora, respectând procedurile specifice 

referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în 

transport şi utilizând corect echipamentul de 

scufundare pe timpul transportului. 

3. Execută lucrări subacvatice de construcţii şi 

montaj cu profesionalism şi meticulozitate, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi amplasarea acestora, 

utilizând sculele şi uneltele adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, după proceduri 

specifice, în conformitate cu cerinţele de calitate 

impuse de normele de asigurare a calităţii, 

aplicând cu responsabilitate etapele prevăzute, 

respectând procedurile de calitate şi verificând 

caracteristicilor execuţiei, permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, în corelaţie cu tipul 

construcţiei. 

4. Verifică calitatea lucrării de construcţie sau 

montaj cu atenţie şi rigurozitate, conform 

documentaţiei, în conformitate cu cerinţelor de 

calitate prevăzute, prin control manual şi vizual. 

5. Remediază neconformităţile de montare cu 

atenţie, conform procedurilor de lucru, în funcţie 

de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile 

tehnice urmărite, până la încadrarea în parametrii 

de funcţionare. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi conducte cu 

trasee subacvatice  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică / verifică traseul subacvatic cu atenţie 

şi rigurozitate, executând cartografierea şantierului 

de lucru, prin vizualizare directă ţinând cont de 

existenţa traseelor tehnologice şi având în vedere 

toate aspectele utile pentru realizarea lucrării, 

conform proiectului de execuţie. 

2. Pregăteşte locul de desfăşurare a activităţii cu 

atenţie şi conştiinciozitate, conform prevederilor 

din proiectul de execuţie, prin operaţii tehnologice 

în vederea pregătirii materialelor pentru execuţia 

lucrării, respectând documentaţia tehnică şi 

procedurile de calitate, prin trasarea / marcarea 

poziţiilor după analizarea cu discernământ a 

documentaţiei tehnice  şi îndepărtarea eventualelor 

obstacole şi asigurând materialele şi sculele 

necesare desfăşurării activităţii. 

3. Execută lucrări subacvatice de înlocuiri şi 

amplasări de cabluri, şine şi conducte cu trasee 

subacvatice cu responsabilitate şi rigurozitate 

conform indicaţiilor din proiectul de execuţie, 

caracteristicile şi calitatea execuţiei fiind verificate 

cu responsabilitate permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, utilizând echipamentele şi 

accesoriile specifice, respectând ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice şi procedurile de calitate, în 

poziţia indicată în proiect. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

Competenţa profesională:  Tăierea şi sudarea subacvatică  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică cu atenţie şi responsabilitate, pe baza 

unui studiu temeinic al documentaţiei specifice a 

procesului de sudare pentru a identifica sarcinile 

de lucru, analizând echipamentul de sudare 

propriu în scopul utilizării eficiente a acestuia, 

având în vedere toate aspectele importante pentru 

realizarea lucrării, identificând cu precizie şi 

respectând parametrii regimului de sudare/tăiere, 

ţinând seama de adâncimea de lucru şi clasa 

sudurii, cu respectarea parametrilor tehnologici 

prevăzuţi în documentaţie şi cu utilizarea 

materialelor de bază şi de adaos prevăzute de 

documentaţia tehnică, respectând condiţiile de 

calitate prevăzute de documentaţie, pentru a 

asigura execuţia lucrării în condiţii de calitate şi 

securitate. 

2. Identifică / asigură echipamentele  şi materialele 

specifice necesare la tăiere/ sudare cu atenţie şi 

discernământ, conform documentaţiei specifice, în 

funcţie de procedeul de sudură, sursa de curent 

folosită, funcţie de material, tipul, dimensiunile şi 

configuraţia pieselor care se sudează, în funcţie 

materialele de sudură şi procedeul de sudură 

folosit, conform standardelor in vigoare, pentru 

realizarea sudurii în condiţii de calitate, 

identificând materialele, conform documentaţiei, 

ţinând seama de proprietăţile mecanice şi chimice 

ale acestora, în conformitate cu prevederile 

tehnologiei de sudare, pentru a asigura 

conformitatea lucrărilor, alegând şi verificând 

electrozii, conform documentaţiei şi materialului 

de bază ce trebuie sudat/tăiat. 

3. Pregăteşte / verifică sculele şi echipamentele 

pentru lucru sub apă cu rigurozitate şi 

responsabilitate, din punct de vedere al omologării 

pentru lucru sub apă, identificând  şi analizând 

eventualele neconformităţi, în vederea remedierii 

rapide,  în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, pentru a preveni 

incidentele, cu identificarea defectelor grave, 

comunicate corect şefilor ierarhici şi serviciului de 

specialitate, pentru analiză şi remediere, conform 

procedurilor, sculele şi echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare sunt 

identificate/marcate conform procedurilor de 

izolare şi tratare a produsului neconform, pentru a 

fi date la reparat . 

4. Pregăteşte piesele în vederea sudării cu  

seriozitate şi rigurozitate, prin curăţarea locului de 

îmbinare a sudurii cu îndemânare, prin procedee 

- echipamente şi utilaje de sudare – tăiere 

subacvatică; 

- instrucţiuni specifice de lucru; 

- proceduri de sudură; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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specifice, în scopul eliminării oxizilor, ruginii, 

petelor de grăsime şi vegetaţiei subacvatic, 

efectuând rosturile de sudare, conform 

specificaţiilor prevăzute în standardele de 

specialitate, pentru a asigura calitatea lucrării şi a 

evita riscurile, prin poziţionarea acestora, în aşa 

fel încât dimensiunile rostului să fie aceleaşi pe 

toată lungimea cusăturii, în scopul asigurării 

calităţii execuţiei, prin verificarea formei şi 

dimensiunilor rostului, utilizând instrumente 

corespunzătoare, prin rezolvarea corectă a 

neconformităţilor identificate, în colaborare cu 

echipa de lucru. 

5. Execută tăiere / sudarea subacvatică cu atenţie 

şi corectitudine, utilizând echipamentele, în 

condiţii de securitate maximă, pentru a se evita 

accidentele de muncă sau deteriorarea acestora, 

prin aşezarea / reglarea ansamblului/ 

subansamblului care se sudează cu precizie, în 

poziţia optimă executării sudurii, utilizând 

dispozitive corespunzătoare, în vederea încadrării 

în timpul de lucru prevăzut în documentaţie, prin 

executarea cu îndemânare a depunerii cusăturii 

metalice, a materialului de adaos, în conformitate 

cu ordinea prevăzută de procedura de lucru, prin 

aplicarea cordonului de sudură, în poziţia exactă 

indicată de fişa tehnologică din post, prin 

executarea operaţiei de sudare, ţinând seama de 

regimul de sudură ales, de geometria pieselor care 

se sudează, grosimea pieselor şi materialul din 

care sunt realizate acestea, respectând parametrii 

procesului de sudură ales conform documentaţiei 

specifice,  în condiţii de calitate şi în timpul 

prevăzut, prin executarea operaţiei de sudare, 

ţinând seama de influenţa poziţiei electrodului 

asupra cusăturii, de grosimea materialului de 

sudat, de tipul acestuia, de ciclul termic de sudare 

şi influenţa acestuia asupra calităţii sudurii, pentru 

a realiza calitatea cerută în condiţii de securitate, 

prin curăţarea şi îndepărtarea completă a zgurii 

dintre straturi cu îndemânare şi cu grijă după 

fiecare rând depus, folosind scule adecvate, 

luându-se măsuri speciale pentru prevenirea 

acumulărilor explozive de gaze, în cazul executării 

sudurii/tăierii în spaţii închise. 

6. Controlează calitatea cordonului de sudură 

realizat cu responsabilitate, cu aplicarea 

prevederilor din documentaţia specifică privind 

calitatea materialelor, a proprietăţilor mecanice şi 

chimice, a eventualelor defecte ascunse ale 

materialului care intră în compoziţia pieselor ce se 

sudează, cu verificarea modului de pregătire a 
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sudurii, în conformitate cu documentaţia specifică, 

în timpul sudurii  prin verificarea cusăturii sudate 

după fiecare trecere, poziţia si aspectul, conform 

fişei de control, prin verificarea vizuală a modului 

de realizare a cordonului de sudură, de curăţire de 

zgură a sudurilor, prin verificarea cordonului de 

sudură realizat dimensional, folosind instrumente 

specifice, conform documentaţiei, prin verificarea 

îmbinărilor sudate prin încercări nedistructive, 

analize metalografice, analize spectrale, analize cu 

radiaţii, realizate de personal specializat, în raport 

cu prevederile din documentaţia de calitate 

specifică postului, piesele supuse caracteristicilor 

de securitate-reglementare identificate cu precizie 

şi verificate conform fişei de control. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul controlului 

nedistructiv cu atenţie şi seriozitate, pentru 

stabilirea particularităţilor care influenţează 

examinarea şi identificându-se cu exactitate 

elementele constructive ale obiectului de examinat 

- caracteristicile tehnice ale defectoscoapelor 

ultrasonice; 

- modalităţi de scanare; 

- cerinţe standard privind calibrarea; 

- modalităţi de ridicare a curbelor DAC si de 
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prin analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Stabileşte metoda de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate şi eficienţă, în conformitate cu 

cerinţa beneficiarului, corelată cu analiza 

specialistului în domeniu, în conformitate cu 

aparatura de examinare şi parametrii tehnici de 

execuţie a controlului, prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente, după o 

analizare atentă şi responsabilă a metodelor de 

inspecţie pentru a stabili grupul optim de metode 

necesare pentru identificarea defectelor, după 

stabilirea cu discernământ a tehnicilor de 

examinare şi clarificarea limitelor şi 

particularităţilor specifice tehnicilor de examinare 

cu rigurozitate. 

3. Pregăteşte/ verifică echipamentele şi materialele 

necesare efectuării controlului nedistructiv cu 

grijă, atenţie şi preocupare, selectând 

componentele sistemului de examinare 

corespunzător scopului examinării, pregătind/ 

verificând cu rigurozitate, din punct de vedere al 

aspectului vizual al echipamentelor şi a 

funcţionării, la începutul fiecărei examinări, 

principalele funcţii ale aparatului, prin alegerea cu 

atenţie a accesoriilor şi materialelor necesare 

sistemului de examinare, prin alegerea sistemului 

de etalonare în strictă concordanţă cu metoda de 

examinare, asigurând informarea asupra defectării 

echipamentului în timp util pentru a nu afecta 

derularea procesului de examinare, prin analizarea 

neconformităţilor identificate în vederea 

remedierii în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, comunicând informaţiile 

privind defectele majore identificate corect şefilor 

ierarhici şi serviciului de specialitate, pentru 

analiză şi remediere, conform procedurilor şi 

identificând/ marcând echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare conform 

procedurilor de izolare şi tratare a produsului 

neconform, pentru a fi date la reparat sau scoase 

din uz. 

4. Verifică /curăţă suprafaţa de examinat cu 

atenţie, răbdare şi rigurozitate, pentru alegerea 

metodei adecvate de  curăţare, conform 

tehnologiilor de realizare a obiectului şi cerinţelor 

documentaţiei tehnice, examinînd şi analizând 

rugozitatea acesteia şi curăţând-o corespunzător. 

5. Efectuează controlul nedistructiv cu atenţie şi 

seriozitate, în concordanţă cu cerinţele 

proiectantului, beneficiarului şi procedurilor de 

utilizare a curbelor AVG; 

- criteriile de admisibilitate a 

discontinuităţilor; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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lucru, calibrând baza de timp a defectoscopului 

conform procedurilor de lucru şi metodei validate, 

atât la începutul controlului cât şi pe parcurs, 

astfel încât să se evidenţieze cât mai multe 

discontinuităţi/defecte interne posibile, pe mai 

multe direcţii, conform procedurii, cu încadrarea 

discontinuităţilor în criteriile de admisibilitate / 

respingere se face conform procedurilor 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea de lucrări mecanice cu scule acţionate hidraulic sau 

pneumatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul lucrărilor mecanice cu 

atenţie şi seriozitate, stabilind corect 

particularităţile care influenţează lucrarea şi 

elementele constructive ale obiectului prin 

analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Îşi însuşeşte tehnologia specifică de lucru cu 

conştiiciozitate şi responsabilitate, în conformitate 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de cufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 
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cu utilajele disponibile şi parametrii tehnici de 

execuţie a lucrării şi prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente. 

3. Pregăteşte / verifică echipamentele şi sculele 

acţionate hidraulic sau pneumatic pentru lucru sub 

apă cu grijă, atenţie şi preocupare, în funcţie de 

parametrii funcţionali şi de operaţia care trebuie 

executată, cu verificarea riguroasă a stării 

exterioare şi a funcţionării echipamentelor, la 

începutul fiecărei lucrări, testând parametrii de 

lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor, 

informându-se asupra defectării echipamentului în 

timp util pentru a nu afecta derularea lucrării şi  

alegând cu atenţie a accesoriile şi materialele 

necesare. 

4. Execută lucrări mecanice cu scule acţionate 

hidraulic sau pneumatic cu profesionalism, atenţie 

şi eficienţă, utilizând scule şi dispozitive 

autorizate pentru lucru sub apă, în ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice, respectând procedurile de 

calitate, prin utilizarea cu atenţie a 

echipamentelor, respectând normele specifice de 

securitatea muncii şi exercitând un bun control 

asupra sculelor. 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări 

mecanice subacvatice. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru salvator 

 

Descriere: 

Calificarea „scafandru salvator” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează în 

sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care 

execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi 

recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave,  cercetează 

mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări 

subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control 

nedistructiv structuri imerse şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

Scafandrul salvator este atestat să execute scufundări cu amestecuri respiratorii la 

adâncimi de peste 60 metri, cu alimentare de la suprafaţă sau cu ansamblul de scufundare.  

Scafandrul salvator lucrează în echipă, pe baza unor proceduri stricte, sub coordonare 

directă, având un anumit grad de autonomie în activitate. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „scafandru salvator” este foarte 

solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor 

cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „scafandru salvator”, orice persoană interesată trebuie să fie 

sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucru în mediul hiperbar şi rezistentă la 

solicitări fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Accesul la scufundări îl au numai persoanele care sunt apte din punct de vedere medical şi 

au efectuat o pregătire de specialitate în domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de 

scafandru. Vizita medicală se execută în conformitate cu  „Normele tehnice medicale şi 

metodologice privind expertiza medico-militară a personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

mediul hiperbar” si are valabilitate de un an. 

Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, scafandrul are 

posibilitatea să devină şef de scufundare, operator barocameră sau tehnician de scufundare. 

 

 

 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 
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Calificarea scafandrilor pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se face 

prin cursuri şi antrenamente organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA, conform 

H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi 

brevetarea scafandrilor şi Ordinului comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

La absolvirea cursului, scafandrul salvator este apt pentru o perioadă de un an pentru 

scufundări în categoria pentru care s-a pregătit. Pentru menţinerea categoriei de scufundare, anual, 

scafandrul lucrător subacvatic trebuie să execute un număr minim de d0 ore de scufundare reale la 

adâncimi cuprinse între 40-60 metri şi cel puţin o scufundare în sistem la adâncimi de peste 60 

metri, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 363 din 

31.10.1995 şi al ministrului apărării naţionale nr. M 29 din 24.10.1995. 

În cazul în care scafandrul nu a executat numărul minim de ore de scufundare reale este 

oprit de la scufundare. Pentru redobândirea calificării iniţiale, scafandrul urmează un curs de 

reciclare terminat cu examen, la terminarea căruia este declarat apt pentru scufundări pentru o 

perioadă de un an de zile. 
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Titlul calificării profesionale: Scafandru salvator 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S1. Pregătirea echipamentului pentru scufundare 2/3  

 S2. Executarea scufundării 2/3  

 S3. Deplasarea în mediul acvatic 2/3  

 S4. Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane 

în/din mediul acvatic 

2/3  

 S5. Inspectarea structurilor imerse 2/3  

 S6. Acordarea de ajutor scafandrului aflat în 

dificultate 

2/3  

 S7. Scufundarea pentru verificarea tehnică a 

construcţiilor imersate, echipamentelor si 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, 

înlăturarea unor obstacole, fără punere la uscat 

2/3  

 S8. Scufundarea pentru verificarea, controlul şi 

decolmatarea structurilor imerse 

2/3  

 S9. Executarea de lucrări subacvatice de construcţii 

şi montaj 

2/3  

 S10. Executarea de înlocuiri şi amplasări de 

cabluri, şine şi conducte cu trasee subacvatice 

2/3  

 S11. Tăierea şi sudarea subacvatică 2/3  

 S12. Executarea controlului nedistructiv al 

structurilor imerse 

2/3  

 S13. Executarea de lucrări mecanice cu scule 

acţionate hidraulic sau pneumatic 

2/3  

 S14. Căutarea şi recuperarea de materiale, tehnică 2/3  
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şi persoane în/din mediul acvatic la adâncimi mai 

mari de 60 metri 

 S15. Salvarea personalului din submarine avariate 2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea echipamentului pentru scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Inventariază componentele echipamentului de 

scufundare cu rigurozitate şi responsabilitate 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

2. Verifică starea componentelor echipamentului 

de scufundare cu atenţie şi responsabilitate, 

conform normelor şi tehnologiilor specifice, în 

funcţie de tipul scufundării, adâncimea de 

scufundare şi scopul acesteia. 

3. Efectuează verificarea presiunii aerului din 

butelii şi proba de funcţionare a aparatului de 

respirat subacvatic cu seriozitate şi 

responsabilitate, permanent înainte de orice 

scufundare, cu ajutorul unui manometru care se 

montează la unul din robinetele buteliei sau cu 

manometrul care este montat la detentor, 

asigurându-se că detentorul permite o respiraţie 

uşoară. 

4. Se echipează cu echipamentul de scufundare cu 

rigurozitate şi responsabilitate, respectând 

algoritmul echipării, ajustând componentele pe 

corp şi asigurându-se că are asupra sa toate 

componentele echipamentului de scufundare. 

5. Anunţă echiparea şefului de scufundare  cu 

seriozitate, după finalizarea operaţiunilor de 

echipare şi pregătire pentru scufundare, în vederea 

obţinerii acordului pentru iniţierea scufundării. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea scufundării 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Iniţiază scufundarea cu atenţie, cu aprobarea 

şefului de scufundare, prin metode adecvate, în 

funcţie de locul de executare a scufundării, în 

deplină siguranţă, respectând poziţia corectă şi 

regulile de intrare în apă, verificând funcţionarea 

echipamentului şi transmiţând rezultatul şefului de 

scufundare înainte de începerea coborârii sub apă. 

2. Echilibrează presiunea în urechi pe timpul 

coborârii sub apă cu seriozitate, permanent, 

executând manevre de compensare, respectând 

viteza de coborâre sub apă, acordându-se atenţie 

sporită echilibrării presiunii în vizor, menţinând 

permanent contact vizual şi comunicativ cu 

coechipierii de scufundare, întrerupându-se 

imersia în situaţia în care nu se realizează 

echilibrarea presiunii în urechi sau în cazul 

pierderii contactului cu restul echipei de scafandri. 

3. Comunică prin semne şi semnale cu partenerii 

de scufundare eficient, semnele şi semnalele sunt  

confirmate de către parteneri, coechipierii sunt 

supravegheaţi permanent pentru a recepţiona 

eventualele semne şi semnale. 

4. Reglează flotabilitatea permanent cu 

responsabilitate, funcţie de variaţia adâncimii şi de 

poziţia dorită, conform procedurilor specifice, 

utilizând corect echipamentul din dotare. 

5. Supraveghează coechipierii cu atenţie, 

menţinând contactul vizual şi acordând atenţie 

sporită eventualelor semne de pericol. 

6. Execută decompresia şi ieşirea la suprafaţă cu 

atenţie şi seriozitate, controlând permanent viteza 

de urcare, respectând palierele şi timpii de 

decompresie alocaţi conform adâncimii şi timpului 

de lucru sub apă şi respirând continuu, fără a 

efectua apnee voluntară. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 



  Pag 233 din 294 

 

Competenţa profesională: Deplasarea în mediul acvatic  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Execută deplasarea sub apă pe o direcţie 

prestabilită cu atenţie, în funcţie de condiţiile de 

mediu şi de tipul scufundării, respectând direcţia 

prestabilită, folosind cu eficienţă echipamentul de 

scufundare, adaptând tipul de deplasare condiţiilor 

de mediu, având în vedere optimizarea 

consumului de gaz respirator, reglând flotabilitatea 

continuu  în funcţie de adâncimea dorită, cu 

monitorizarea permanentă a rezervei de gaz 

respirator, menţinând contactul cu restul echipei 

de scafandri şi evitând factorii de agresiune şi 

pericol ai mediului acvatic. 

2. Verifică direcţia de deplasare cu grijă şi 

eficienţă, în mod corect,  prin metode specifice, 

consultând direcţia indicată de busolă sau prin 

ieşire la suprafaţă şi orientare corectă în funcţie de 

reperele existente. 

3. Modifică direcţia de deplasare cu atenţie şi 

responsabilitate, utilizând eficient echipamentele 

şi accesoriile de scufundare, conform procedurilor 

specifice. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Căutarea şi recuperarea de obiecte şi persoane în/din mediul acvatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică raionul şi condiţiile de scufundare cu 

atenţie, în funcţie de lucrările care urmează a fi 

executate şi avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în siguranţă  a 

activităţilor. 

2. Stabileşte procedeul de căutare subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de componenţa echipei 

de scafandri şi de autonomia acesteia, avându-se 

în vedere toate situaţiile posibile de risc şi pericol, 

în funcţie de raionul de căutare, natura fundului 

apei şi mărimea obiectelor căutate şi având în 

vedere eficientizarea căutării. 

3. Montează poligonul pregătit pentru căutare cu 

profesionalism şi responsabilitate în funcţie de 

raionul de căutare, natura fundului apei şi mărimea 

obiectelor căutate, conform procedurilor tehnice 

specifice şi instrucţiunilor de lucru. 

4. Efectuează căutarea sub apă cu rigurozitate şi 

eficienţă prin metode şi procedee adecvate, funcţie 

de raionul de căutare, natura fundului apei şi 

mărimea obiectelor căutate, aplicând metodele 

adecvate, pe etape, asigurând acoperirea integrală 

a zonei estimate pentru căutare şi în colaborare 

permanentă cu membrii echipei de căutare şi ai 

echipei de suprafaţă pentru corelarea informaţiilor 

colectate. 

5. Realizează recuperarea de obiecte/ persoane din 

mediul acvatic cu responsabilitate şi 

profesionalism, după identificarea şi evaluarea în 

detaliu a stării subiectului recuperării şi a 

posibilelor riscuri pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate subiectului recuperării şi locului în care 

acesta a fost identificat, în mod unitar şi coerent 

asigurându-se, după caz, colaborarea cu membrii 

echipelor de suprafaţă / subacvatice, prin corelarea 

cu alte operaţiuni şi lucrări efectuate sub apă, 

avându-se în vedere evitarea posibilelor pericole 

subacvatice, evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice şi urmărindu-se 

păstrarea integrităţii ansamblului din care au fost 

preluate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare, 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

Metode de evaluare 
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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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Inspectarea structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte procedeul de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate, în funcţie de cerinţele inspecţiei, 

în funcţie de structurile imersate care urmează a fi 

inspectate, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă şi în funcţie de natura şi de condiţiile 

mediului acvatic. 

2. Inspectează  structurile imerse cu atenţie şi 

rigurozitate, pe baza documentaţiei tehnice 

disponibile, prin metode adecvate , în concordanţă 

cu procedeul stabilit, având în vedere toate 

informaţiile utile pentru realizarea inspecţiei, 

înlăturând eventualele obstacole care împiedică 

inspecţia, cu prelevarea atentă a eventualelor 

mostre şi având în vedere evitarea riscurilor 

potenţiale şi asigurarea autonomiei proprii în 

mediul subacvatic. 

3. Întocmeşte raportul de inspecţie cu seriozitate şi 

profesionalism împreună cu persoanele abilitate, 

în funcţie de tipul inspecţiei, prin menţionarea 

tuturor informaţiilor relevante pentru activitatea de 

inspecţie subacvatică, în forma de redactare a 

stabilită conform solicitărilor beneficiarului 

inspecţiei, cu includerea de informaţii consistente 

şi suficiente pentru analize ulterioare şi prin 

prezentarea de informaţii relevante, clare şi unitare 

în raport cu obiectivul inspectat. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- tehnică de filmare-fotografiere subacvatică; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Acordarea de ajutor scafandrului aflat în dificultate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică situaţia critică cu promptitudine, 

interpretând corect semnalele transmise de 

scafandrul aflat în dificultate şi cu discernământ, 

în funcţie de factorii de risc ai mediului 

subacvatic. 

2. Stabileşte măsurile de adoptat cu luciditate şi 

realism, având la bază evaluarea gradului de risc 

al intervenţiei în funcţie de specificul situaţiei 

concrete, având în vedere păstrarea gradului de 

siguranţă şi autonomie proprie, în funcţie de 

gradul de complexitate al situaţiei şi cu 

promptitudine pentru evitarea agravării situaţiei 

existente. 

3. Intervine în ajutorarea coechipierului cu 

promptitudine, stăpânire de sine şi discernământ, 

în funcţie de pericolul subacvatic, aplicând 

metodele şi tehnicile de salvare potrivite, în 

funcţie de condiţiile de mediu şi situaţia concretă a 

scafandrului aflat în pericol, utilizând corect 

echipamentul de salvare şi de prim ajutor şi 

solicitând ajutor după caz, prin metode specifice 

de comunicare. 

4. Conduce la suprafaţă scafandrul în dificultate cu 

atenţie, menţinând contact vizual permanent cu 

acesta, evitând agravarea situaţiei critice concrete, 

asigurând funcţiile vitale ale scafandrului în 

dificultate., utilizând corect şi eficient 

echipamentul din dotare şi respectând viteza de 

urcare la suprafaţă. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea tehnică a construcţiilor imersate, 

echipamentelor si instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice, înlăturarea unor obstacole, fără 

punere la uscat 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte metoda de verificare cu atenţie şi 

seriozitate, în funcţie de cerinţele verificării 

tehnice, de adâncime şi de natura şi condiţiile 

mediului acvatic şi de obiectivul care urmează a fi 

verificat, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă. 

2. Execută verificarea subacvatică a construcţiilor 

imersate, echipamentelor şi instalaţiilor 

hidromecanice şi hidrotehnice cu grijă şi 

meticulozitate, conform indicaţiilor din proiectul 

de execuţie şi planului stabilit, utilizând 

materialele, echipamentele şi accesoriile necesare, 

prin metode adecvate, în funcţie de tipul 

construcţiilor imersate, echipamentelor şi 

instalaţiilor hidromecanice şi hidrotehnice şi 

identificând detaliile corect şi complet. 

3. Menţine legătura cu echipa de suprafaţă 

permanent cu atenţie, având în vedere necesităţile 

de comunicare şi respectând indicaţiile din planul 

de scufundare. 

4. Realizează înlăturarea de obstacole atenţie şi 

meticulozitate, în funcţie de necesităţi, avându-se 

în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor în siguranţă, în funcţie de 

cerinţele verificării tehnice, în funcţie de 

adâncime, natura şi condiţiile mediului acvatic şi 

de uneltele şi sculele avute la dispoziţie, 

respectând indicaţiile şefului de scufundare şi 

menţinând permanent legătura cu echipa de 

suprafaţă. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Scufundarea pentru verificarea, controlul şi decolmatarea structurilor 

imerse  
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Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte sculele, uneltele şi accesoriile cu 

responsabilitate, conform instrucţiunilor de lucru, 

în funcţie de activitatea care urmează a fi 

desfăşurată, în  conformitate cu tipul şi rolul 

funcţional al acestora şi în corelaţie cu mărimea şi 

forma geometrică a suprafeţei. 

2. Execută verificarea nivelului de colmatare cu 

răbdare şi atenţie, folosind metodele de verificare 

necesare, în funcţie de situaţia concretă, vizual sau 

cu ajutorul instrumentelor şi sculelor avute la 

dispoziţie, avându-se în vedere aspectele 

importante pentru efectuarea decolmatării şi 

identificând eventualele obstacole existente pe 

întreaga suprafaţă de interes. 

3. Execută decolmatarea cu atenţie, prin metode 

adecvate, conform instrucţiunilor de lucru, 

utilizând sculele şi uneltele. adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în toate zonele de interes prin 

manevrarea corespunzătoare a sculelor şi utilajelor 

se execută corect, cu mişcări sigure, cu respectarea 

NTSM specifice în tot timpul operaţiei. 

4. Verifică suprafeţele decolmatate cu preocupare 

şi responsabilitate, vizual, cu atenţie, ori de câte 

ori este nevoie, conform procedurii de control a 

calităţii, pentru ca acestea să respecte cerinţele de 

calitate prevăzute de documentaţia tehnică. 

5. Remediază eventualele neconformităţi, cu 

atenţie, profesionalism şi meticulozitate, ori de 

câte ori este nevoie, respectând instrucţiunile de 

lucru, în vederea realizării unor produse de 

calitate. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări, 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Executarea de lucrări subacvatice de construcţii şi montaj 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 
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Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte echipamentele,  sculele şi materialele 

necesare activităţii cu minuţiozitate şi răbdare, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi montaj şi amplasarea 

acestora, conform procedurilor specifice de montaj 

indicate în documentaţia tehnică, pregătind 

subansamblele în vederea montării finale, în 

conformitate cu documentaţia tehnică, procedurile 

de lucru, tehnologia de execuţie şi succesiunea 

operaţiilor, identificând eventualele defecte de 

conformitate prin verificare vizuală în vederea 

distribuirii la posturile de muncă în vederea 

asamblării. 

2. Transportă materialele, sculele şi ansamblele 

/subansamblele sub apă către posturile de lucru cu 

atenţie, după identificarea corespunzătoare a 

acestora, respectând procedurile specifice 

referitoare la manipularea, traseul şi securitatea în 

transport şi utilizând corect echipamentul de 

scufundare pe timpul transportului. 

3. Execută lucrări subacvatice de construcţii şi 

montaj cu profesionalism şi meticulozitate, 

conform proiectului de execuţie, în funcţie de tipul 

elementelor de construcţie şi amplasarea acestora, 

utilizând sculele şi uneltele adecvate în funcţie de 

procedeele utilizate, în conformitate cu 

documentaţia tehnologică, după proceduri 

specifice, în conformitate cu cerinţele de calitate 

impuse de normele de asigurare a calităţii, 

aplicând cu responsabilitate etapele prevăzute, 

respectând procedurile de calitate şi verificând 

caracteristicilor execuţiei, permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, în corelaţie cu tipul 

construcţiei. 

4. Verifică calitatea lucrării de construcţie sau 

montaj cu atenţie şi rigurozitate, conform 

documentaţiei, în conformitate cu cerinţelor de 

calitate prevăzute, prin control manual şi vizual. 

5. Remediază neconformităţile de montare cu 

atenţie, conform procedurilor de lucru, în funcţie 

de tipul de lucrări efectuate şi caracteristicile 

tehnice urmărite, până la încadrarea în parametrii 

de funcţionare. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională: Executarea de înlocuiri şi amplasări de cabluri, şine şi conducte cu 

trasee subacvatice  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică / verifică traseul subacvatic cu atenţie 

şi rigurozitate, executând cartografierea şantierului 

de lucru, prin vizualizare directă ţinând cont de 

existenţa traseelor tehnologice şi având în vedere 

toate aspectele utile pentru realizarea lucrării, 

conform proiectului de execuţie. 

2. Pregăteşte locul de desfăşurare a activităţii cu 

atenţie şi conştiinciozitate, conform prevederilor 

din proiectul de execuţie, prin operaţii tehnologice 

în vederea pregătirii materialelor pentru execuţia 

lucrării, respectând documentaţia tehnică şi 

procedurile de calitate, prin trasarea / marcarea 

poziţiilor după analizarea cu discernământ a 

documentaţiei tehnice  şi îndepărtarea eventualelor 

obstacole şi asigurând materialele şi sculele 

necesare desfăşurării activităţii. 

3. Execută lucrări subacvatice de înlocuiri şi 

amplasări de cabluri, şine şi conducte cu trasee 

subacvatice cu responsabilitate şi rigurozitate 

conform indicaţiilor din proiectul de execuţie, 

caracteristicile şi calitatea execuţiei fiind verificate 

cu responsabilitate permanent pe parcursul 

derulării lucrărilor, utilizând echipamentele şi 

accesoriile specifice, respectând ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice şi procedurile de calitate, în 

poziţia indicată în proiect. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

Competenţa profesională:  Tăierea şi sudarea subacvatică  

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  
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Deprinderi Cunoştinţe 

1. Stabileşte tehnologia de tăiere/sudare 

subacvatică cu atenţie şi responsabilitate, pe baza 

unui studiu temeinic al documentaţiei specifice a 

procesului de sudare pentru a identifica sarcinile 

de lucru, analizând echipamentul de sudare 

propriu în scopul utilizării eficiente a acestuia, 

având în vedere toate aspectele importante pentru 

realizarea lucrării, identificând cu precizie şi 

respectând parametrii regimului de sudare/tăiere, 

ţinând seama de adâncimea de lucru şi clasa 

sudurii, cu respectarea parametrilor tehnologici 

prevăzuţi în documentaţie şi cu utilizarea 

materialelor de bază şi de adaos prevăzute de 

documentaţia tehnică, respectând condiţiile de 

calitate prevăzute de documentaţie, pentru a 

asigura execuţia lucrării în condiţii de calitate şi 

securitate. 

2. Identifică / asigură echipamentele  şi materialele 

specifice necesare la tăiere/ sudare cu atenţie şi 

discernământ, conform documentaţiei specifice, în 

funcţie de procedeul de sudură, sursa de curent 

folosită, funcţie de material, tipul, dimensiunile şi 

configuraţia pieselor care se sudează, în funcţie 

materialele de sudură şi procedeul de sudură 

folosit, conform standardelor in vigoare, pentru 

realizarea sudurii în condiţii de calitate, 

identificând materialele, conform documentaţiei, 

ţinând seama de proprietăţile mecanice şi chimice 

ale acestora, în conformitate cu prevederile 

tehnologiei de sudare, pentru a asigura 

conformitatea lucrărilor, alegând şi verificând 

electrozii, conform documentaţiei şi materialului 

de bază ce trebuie sudat/tăiat. 

3. Pregăteşte / verifică sculele şi echipamentele 

pentru lucru sub apă cu rigurozitate şi 

responsabilitate, din punct de vedere al omologării 

pentru lucru sub apă, identificând  şi analizând 

eventualele neconformităţi, în vederea remedierii 

rapide,  în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, pentru a preveni 

incidentele, cu identificarea defectelor grave, 

comunicate corect şefilor ierarhici şi serviciului de 

specialitate, pentru analiză şi remediere, conform 

procedurilor, sculele şi echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare sunt 

identificate/marcate conform procedurilor de 

izolare şi tratare a produsului neconform, pentru a 

fi date la reparat . 

4. Pregăteşte piesele în vederea sudării cu  

seriozitate şi rigurozitate, prin curăţarea locului de 

îmbinare a sudurii cu îndemânare, prin procedee 

- echipamente şi utilaje de sudare – tăiere 

subacvatică; 

- instrucţiuni specifice de lucru; 

- proceduri de sudură; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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specifice, în scopul eliminării oxizilor, ruginii, 

petelor de grăsime şi vegetaţiei subacvatic, 

efectuând rosturile de sudare, conform 

specificaţiilor prevăzute în standardele de 

specialitate, pentru a asigura calitatea lucrării şi a 

evita riscurile, prin poziţionarea acestora, în aşa 

fel încât dimensiunile rostului să fie aceleaşi pe 

toată lungimea cusăturii, în scopul asigurării 

calităţii execuţiei, prin verificarea formei şi 

dimensiunilor rostului, utilizând instrumente 

corespunzătoare, prin rezolvarea corectă a 

neconformităţilor identificate, în colaborare cu 

echipa de lucru. 

5. Execută tăiere / sudarea subacvatică cu atenţie 

şi corectitudine, utilizând echipamentele, în 

condiţii de securitate maximă, pentru a se evita 

accidentele de muncă sau deteriorarea acestora, 

prin aşezarea / reglarea ansamblului/ 

subansamblului care se sudează cu precizie, în 

poziţia optimă executării sudurii, utilizând 

dispozitive corespunzătoare, în vederea încadrării 

în timpul de lucru prevăzut în documentaţie, prin 

executarea cu îndemânare a depunerii cusăturii 

metalice, a materialului de adaos, în conformitate 

cu ordinea prevăzută de procedura de lucru, prin 

aplicarea cordonului de sudură, în poziţia exactă 

indicată de fişa tehnologică din post, prin 

executarea operaţiei de sudare, ţinând seama de 

regimul de sudură ales, de geometria pieselor care 

se sudează, grosimea pieselor şi materialul din 

care sunt realizate acestea, respectând parametrii 

procesului de sudură ales conform documentaţiei 

specifice,  în condiţii de calitate şi în timpul 

prevăzut, prin executarea operaţiei de sudare, 

ţinând seama de influenţa poziţiei electrodului 

asupra cusăturii, de grosimea materialului de 

sudat, de tipul acestuia, de ciclul termic de sudare 

şi influenţa acestuia asupra calităţii sudurii, pentru 

a realiza calitatea cerută în condiţii de securitate, 

prin curăţarea şi îndepărtarea completă a zgurii 

dintre straturi cu îndemânare şi cu grijă după 

fiecare rând depus, folosind scule adecvate, 

luându-se măsuri speciale pentru prevenirea 

acumulărilor explozive de gaze, în cazul executării 

sudurii/tăierii în spaţii închise. 

6. Controlează calitatea cordonului de sudură 

realizat cu responsabilitate, cu aplicarea 

prevederilor din documentaţia specifică privind 

calitatea materialelor, a proprietăţilor mecanice şi 

chimice, a eventualelor defecte ascunse ale 

materialului care intră în compoziţia pieselor ce se 

sudează, cu verificarea modului de pregătire a 
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sudurii, în conformitate cu documentaţia specifică, 

în timpul sudurii  prin verificarea cusăturii sudate 

după fiecare trecere, poziţia si aspectul, conform 

fişei de control, prin verificarea vizuală a modului 

de realizare a cordonului de sudură, de curăţire de 

zgură a sudurilor, prin verificarea cordonului de 

sudură realizat dimensional, folosind instrumente 

specifice, conform documentaţiei, prin verificarea 

îmbinărilor sudate prin încercări nedistructive, 

analize metalografice, analize spectrale, analize cu 

radiaţii, realizate de personal specializat, în raport 

cu prevederile din documentaţia de calitate 

specifică postului, piesele supuse caracteristicilor 

de securitate-reglementare identificate cu precizie 

şi verificate conform fişei de control. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea controlului nedistructiv al structurilor imerse 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul controlului 

nedistructiv cu atenţie şi seriozitate, pentru 

stabilirea particularităţilor care influenţează 

examinarea şi identificându-se cu exactitate 

elementele constructive ale obiectului de examinat 

- caracteristicile tehnice ale defectoscoapelor 

ultrasonice; 

- modalităţi de scanare; 

- cerinţe standard privind calibrarea; 

- modalităţi de ridicare a curbelor DAC si de 



  Pag 248 din 294 

 

prin analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Stabileşte metoda de inspecţie subacvatică cu 

responsabilitate şi eficienţă, în conformitate cu 

cerinţa beneficiarului, corelată cu analiza 

specialistului în domeniu, în conformitate cu 

aparatura de examinare şi parametrii tehnici de 

execuţie a controlului, prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente, după o 

analizare atentă şi responsabilă a metodelor de 

inspecţie pentru a stabili grupul optim de metode 

necesare pentru identificarea defectelor, după 

stabilirea cu discernământ a tehnicilor de 

examinare şi clarificarea limitelor şi 

particularităţilor specifice tehnicilor de examinare 

cu rigurozitate. 

3. Pregăteşte/ verifică echipamentele şi materialele 

necesare efectuării controlului nedistructiv cu 

grijă, atenţie şi preocupare, selectând 

componentele sistemului de examinare 

corespunzător scopului examinării, pregătind/ 

verificând cu rigurozitate, din punct de vedere al 

aspectului vizual al echipamentelor şi a 

funcţionării, la începutul fiecărei examinări, 

principalele funcţii ale aparatului, prin alegerea cu 

atenţie a accesoriilor şi materialelor necesare 

sistemului de examinare, prin alegerea sistemului 

de etalonare în strictă concordanţă cu metoda de 

examinare, asigurând informarea asupra defectării 

echipamentului în timp util pentru a nu afecta 

derularea procesului de examinare, prin analizarea 

neconformităţilor identificate în vederea 

remedierii în funcţie de gravitate, conform 

documentaţiei specifice, comunicând informaţiile 

privind defectele majore identificate corect şefilor 

ierarhici şi serviciului de specialitate, pentru 

analiză şi remediere, conform procedurilor şi 

identificând/ marcând echipamentele defecte sau 

care nu prezintă siguranţă în exploatare conform 

procedurilor de izolare şi tratare a produsului 

neconform, pentru a fi date la reparat sau scoase 

din uz. 

4. Verifică /curăţă suprafaţa de examinat cu 

atenţie, răbdare şi rigurozitate, pentru alegerea 

metodei adecvate de  curăţare, conform 

tehnologiilor de realizare a obiectului şi cerinţelor 

documentaţiei tehnice, examinând şi analizând 

rugozitatea acesteia şi curăţând-o corespunzător. 

5. Efectuează controlul nedistructiv cu atenţie şi 

seriozitate, în concordanţă cu cerinţele 

proiectantului, beneficiarului şi procedurilor de 

utilizare a curbelor AVG; 

- criteriile de admisibilitate a 

discontinuităţilor; 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor. 
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lucru, calibrând baza de timp a defectoscopului 

conform procedurilor de lucru şi metodei validate, 

atât la începutul controlului cât şi pe parcurs, 

astfel încât să se evidenţieze cât mai multe 

discontinuităţi/defecte interne posibile, pe mai 

multe direcţii, conform procedurii, cu încadrarea 

discontinuităţilor în criteriile de admisibilitate / 

respingere se face conform procedurilor 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa profesională:  Executarea de lucrări mecanice cu scule acţionate hidraulic sau 

pneumatic 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică scopul/obiectul lucrărilor mecanice cu 

atenţie şi seriozitate, stabilind corect 

particularităţile care influenţează lucrarea şi 

elementele constructive ale obiectului prin 

analizarea cu rigurozitate a acestuia şi a 

documentaţiei acestuia. 

2. Îşi însuşeşte tehnologia specifică de lucru cu 

conştiiciozitate şi responsabilitate, în conformitate 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de cufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 
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cu utilajele disponibile şi parametrii tehnici de 

execuţie a lucrării şi prin corelarea corectă a 

cerinţelor documentaţiei tehnice cu performanţele 

echipamentelor disponibile aferente. 

3. Pregăteşte / verifică echipamentele şi sculele 

acţionate hidraulic sau pneumatic pentru lucru sub 

apă cu grijă, atenţie şi preocupare, în funcţie de 

parametrii funcţionali şi de operaţia care trebuie 

executată, cu verificarea riguroasă a stării 

exterioare şi a funcţionării echipamentelor, la 

începutul fiecărei lucrări, testând parametrii de 

lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor, 

informându-se asupra defectării echipamentului în 

timp util pentru a nu afecta derularea lucrării şi  

alegând cu atenţie a accesoriile şi materialele 

necesare. 

4. Execută lucrări mecanice cu scule acţionate 

hidraulic sau pneumatic cu profesionalism, atenţie 

şi eficienţă, utilizând scule şi dispozitive 

autorizate pentru lucru sub apă, în ordinea 

operaţiilor tehnologice stabilită conform 

documentaţiei tehnice, respectând procedurile de 

calitate, prin utilizarea cu atenţie a 

echipamentelor, respectând normele specifice de 

securitatea muncii şi exercitând un bun control 

asupra sculelor. 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- uneltele utilizate la efectuarea de lucrări 

mecanice subacvatice. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Căutarea şi recuperarea de materiale, tehnică şi persoane în/din 

mediul acvatic la adâncimi mai mari de 60 metri 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologia de lucru şi procedeele 

de căutare şi recuperare cu atenţie şi 

responsabilitate, în funcţie de adâncimea de lucru, 

particularităţile hidrografice şi posibilităţile 

tehnice de abordare a scufundării, avându-se în 

vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea în siguranţă  a activităţilor şi toate 

situaţiile posibile de risc şi pericol, cu identificarea 

şi analizarea posibilelor cauze ale unor evoluţii 

nedorite şi stabilirea procedurilor de urgenţă. 

2. Îşi asigură echipamentele,  tehnica şi 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 
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materialele specifice operaţiilor de căutare şi 

recuperare la adâncimi mai mari de 60 metri cu 

meticulozitate şi conştiinciozitate, conform 

tehnologiilor de scufundare şi instrucţiunilor de 

lucru, corespunzătoare adâncimii de lucru, 

adecvate şi autorizate pentru îndeplinirea 

obiectivului, cu verificarea şi pregătirea prealabilă, 

cu verificarea  amestecurilor de gaze, conform 

tehnologiei de scufundare stabilite, cu verificarea / 

pregătirea ansamblului de scufundare pentru 

activitate şi verificarea / pregătirea barocamerei 

pentru decompresie şi tratament terapeutic. 

3. Execută scufundarea la adâncimi de peste 60 

metri, pentru căutare şi recuperare cu 

profesionalism, seriozitate şi responsabilitate, 

avându-se în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea în siguranţă  a activităţilor, 

prin metode şi procedee adecvate, funcţie de 

raionul de căutare, adâncime,  natura fundului 

apei, mărimea şi periculozitatea obiectelor căutate, 

pe etape, asigurând acoperirea integrală a zonei 

estimate pentru căutare, în colaborare permanentă 

cu membrii echipei de căutare şi ai echipei de 

suprafaţă pentru corelarea informaţiilor obţinute, 

cu identificarea / evaluarea în detaliu, înainte de 

recuperare, a stării subiectului recuperării şi a 

riscurilor posibile pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate obiectului recuperării şi locului în care 

acesta a fost identificat şi marcat, în mod unitar şi 

coerent asigurându-se, după caz, colaborarea cu 

membrii echipelor de suprafaţă/subacvatice, 

avându-se în vedere evitarea posibilelor pericole 

subacvatice, evitându-se distrugerea / afectarea 

ecosistemelor subacvatice şi urmărindu-se 

conservarea obiectului, funcţie de fiecare situaţie 

concretă şi indicaţiile primite. 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- amestecuri de gaze; 

- instalaţii de ridicat de la bordul navei. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Salvarea personalului din submarine avariate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologia de lucru şi procedeele 

stabilite pentru salvarea personalului din 

submarine avariate cu atenţie şi responsabilitate, 

în funcţie de adâncimea de intervenţie şi de 

mijloacele tehnice necesare avute la dispoziţie, 

avându-se în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor şi 

toate situaţiile posibile de risc şi pericol. 

2. Îşi asigură echipamentele şi tehnica specifice 

operaţiilor de salvare a personalului din submarine 

avariate cu meticulozitate şi conştiinciozitate, 

conform procedurilor tehnice specifice şi 

instrucţiunilor de lucru, corespunzător adâncimii 

de lucru, adecvate şi autorizate pentru îndeplinirea 

obiectivului specific, cu identificarea şi analizarea 

posibilelor cauze ale unor evoluţii nedorite, cu 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 
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stabilirea procedurilor de urgenţă, cu verificarea 

conformităţii amestecurilor de gaze cu tehnologia 

de scufundare aleasă şi cu verificarea şi pregătirea 

corespunzătoare a  barocamerei pentru 

decompresie şi tratament terapeutic. 

3. Execută scufundarea la adâncimi de peste 60 

metri, pentru salvarea personalului din submarine 

avariat cu profesionalism, seriozitate şi 

responsabilitate, prin metode şi procedee adecvate, 

funcţie de adâncime şi tehnologia de scufundare 

folosită, în colaborare permanentă cu membrii 

echipei de scafandri şi ai echipei de suprafaţă 

pentru corelarea informaţiilor colectate, cu 

identificarea şi evaluarea în detaliu, înainte de 

intervenţia propriu-zisă subiectului recuperării şi 

riscurile posibile pentru scafandri şi mediu, prin 

utilizarea metodelor şi mijloacelor tehnice 

adecvate, în mod unitar şi coerent asigurându-se, 

după caz, colaborarea cu membrii echipelor de 

suprafaţă / subacvatice, avându-se în vedere 

evitarea posibilelor pericole subacvatice şi 

evitându-se distrugerea / afectarea ecosistemelor 

subacvatice. 

 

 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- amestecuri de gaze; 

- metode de salvare; 

- măsuri speciale de securitate pe timpul 

pătrunderii în epave; 

- echipamentele individuale de salvare a 

submariniştilor; 

- elemente de cunoaştere a submarinului; 

- procedee de salvare a echipajului din 

submarine şi modul de asigurare a acestei 

salvări. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Şef de scufundare 

 

Descriere: 

Calificarea „şef de scufundare” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează în 

sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care 

execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi 

recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave,  cercetează 

mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări 

subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control 

nedistructiv structuri imerse şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

Şeful de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să planifice, să 

organizeze şi să conducă activităţile de scufundare şi răspunde direct de executarea scufundării şi 

lucrului sub apă. 

Şeful de scufundare lucrează în echipă, pe baza unor proceduri stricte, având un anumit 

grad de autonomie în activitate. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „şef de scufundare” este foarte 

solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor 

cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Şeful de scufundare poate fi oricare scafandru brevetat cu experienţă în activitatea de 

scufundare şi care a fost admis la îndeplinirea atribuţiunilor specifice printr-un curs terminat cu 

examen. La fiecare doi se execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către 

Centrul de Scafandri Constanţa.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Şeful de scufundare este persoana (un scafandru cu experienţă în activitatea de 

scufundare) instruită şi atestată prin examen să organizeze şi să conducă activităţile de 

scufundare. 

Atestarea şefilor de scufundare pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se 

face prin cursuri organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA.  

 

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, scafandrul are 

posibilitatea să devină operator barocameră sau tehnician de scufundare. 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 

Atestarea şefilor de scufundare pentru diferite categorii de scufundări şi lucrări sub apă se 

face prin cursuri organizate de CENTRUL DE SCAFANDRI CONSTANŢA 

Centrul de Scafandri, conform H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, 

antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, funcţionează ca unitate militară 

bugetară şi ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor 

subacvatice cu scafandri şi desfăşoară următoarele activităţi: 
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 pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi 

atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune; 

 formarea şi atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei 

Ministerului Sănătăţii; 

 cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor 

tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă; 

 verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, 

deprinderilor şi cunoştinţelor; 

 executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni. 
La fiecare doi se execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către Centrul 

de Scafandri Constanţa. 
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Titlul calificării profesionale: Şef de scufundare 
 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S16. Planificarea activităţii de scufundare 2/3  

 S17. Organizarea activităţilor de scufundare 2/3  

 S18. Conducerea activităţilor de scufundare 2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



  Pag 260 din 294 

 

Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Planificarea activităţii de scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică raionul şi condiţiile de scufundare cu 

atenţie şi seriozitate, în funcţie de lucrările care 

urmează a fi executate şi avându-se în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea în 

siguranţă  a activităţilor. 

2. Defineşte scopul şi obiectivele scufundării cu 

claritate şi responsabilitate, în funcţie de tipul 

lucrării de executat şi de particularităţile raionului 

şi avându-se în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

3. Planifică activitatea de scufundare cu 

responsabilitate şi rigurozitate, pe baza 

informaţiilor obţinute, concret pentru fiecare tip de 

scufundare, limitându-se pe cât posibil expunerea 

scafandrilor la riscuri şi accidente, pe baza 

posibilităţilor tehnice ale echipamentelor şi 

instalaţiilor, în funcţie de calificarea şi pregătirea 

scafandrilor, cu desemnarea numărului de 

scafandri, în funcţie de scop, obiective, condiţii de 

scufundare şi condiţii de folosire a scafandrilor, 

stabilind durata optimă în scopul creşterii 

eficienţei scafandrului, în funcţie de mijloacele de 

asistenţă în caz de accidente, avându-se în vedere 

toate aspectele relevante pentru desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor şi stabilind procedurile de 

urgenţă, stabilind tehnologia de scufundare şi 

selecţionând tehnica şi echipamentele necesare. 

4. Întocmeşte planul scufundării cu rigurozitate şi 

profesionalism, pe baza concluziilor din urma 

planificării, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea în securitate a 

activităţilor, pe baza tabelelor de decompresie, 

funcţie de durata de scufundare optimă stabilită. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile 

personalului care asigură desfăşurarea 

activităţilor de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională:  Organizarea activităţilor de scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Prelucrează planul de scufundare cu atenţie şi 

responsabilitate, atât scafandrilor cât şi 

personalului de asigurare a scufundărilor, 

evidenţiind îndatoririle şi responsabilităţile 

fiecăruia. 

2. Instruieşte personalul participant cu atenţie şi 

seriozitate, în detaliu, pe baza normelor de 

securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii 

care urmează a se desfăşura şi verificând însuşirea  

îndatoririlor şi responsabilităţilor de către 

personalul participant. 

3. Selecţionează personalul care încadrează 

organizarea de scufundare cu responsabilitate şi 

rigurozitate în funcţie de scop, obiective şi condiţii 

de scufundare, de nivelul de calificare şi pregătire, 

aptitudinea fizică, condiţia generală, semnele de 

oboseală şi disponibilitatea emoţională. 

4. Completează registrul de scufundare cu atenţie 

şi responsabilitate, conform instrucţiunilor în 

vigoare, în funcţie de tipul activităţilor şi 

personalul participant. 

5. Verifică aparatura şi echipamentele scafandrilor 

cu atenţie şi rigurozitate, după ce scafandrii îşi 

verifică şi pregătesc personal echipamentul, în 

conformitate cu prevederile normelor în vigoare, 

fără simplificări sau modificări, în funcţie de 

necesităţi, avându-se în vedere toate aspectele 

relevante pentru desfăşurarea activităţilor în 

siguranţă, corespunzătoare adâncimii de lucru, 

adecvate şi autorizate pentru activitate şi pentru 

îndeplinirea obiectivelor specifice, analizând 

amestecurile respiratorii să fie conforme cu 

tehnologia de scufundare stabilită şi asigurând 

rezervele de aer şi amestec respirator 

corespunzătoare. 

6. Conduce pregătirea instalaţiilor şi tehnicii de 

scufundare cu profesionalism şi responsabilitate, 

în funcţie de necesităţi, avându-se în vedere toate 

aspectele relevante pentru desfăşurarea 

activităţilor în siguranţă, corespunzător adâncimii 

de lucru, adecvate şi autorizate pentru activitate şi 

pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, 

verificând respectarea check-list-urilor 

operaţiunilor de pregătire şi urmărind ca 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile 

personalului care asigură desfăşurarea 

activităţilor de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 
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instalaţiile şi tehnica de scufundare să fie  

operaţionale, sigure şi sub controlul unui personal 

pregătit. 

7. Verifică echipamentul de urgenţă şi 

ambarcaţiunea de asigurare şi intervenţie cu 

atenţie şi responsabilitate, verificând funcţionarea 

echipamentului de comunicaţii şi gradul de 

pregătire al barocamerelor pentru tratament 

terapeutic, verificând existenţa personalului 

medical de specialitate în imediata apropiere a 

locului de scufundare, urmărind ca ambarcaţiunea 

de asigurare şi intervenţie să fie echipată 

corespunzător şi pregătită pentru intervenţie 

rapidă, pregătită pentru recuperare şi transportul 

de urgenţă iar personalul acesteia să fie instruit şi 

gata de intervenţie. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Conducerea activităţilor de scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aprobă începerea scufundării cu 

responsabilitate şi seriozitate, în urma verificării 

îndeplinirii condiţiilor prevăzute în norme pentru 

folosirea scafandrilor la lucrări sub apă, în urma 

verificării amănunţite a scafandrilor şi a 

funcţionării aparaturii de scufundare şi 

asigurându-se că toate mijloacele pentru acţionare 

în caz de urgenţă pot fi puse imediat în folosinţă. 

2. Menţine legătura cu echipa de scafandri cu 

atenţie, după caz, având în vedere necesităţile de 

comunicare şi respectând indicaţiile din planul de 

scufundare. 

3. Supraveghează modul de desfăşurare a 

scufundărilor cu atenţie, responsabilitate şi 

seriozitate, permanent, pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a activităţilor, urmărind activitatea 

scafandrilor pe timpul lucrului sub apă (când este 

posibil), prin semnale şi echipamente de 

comunicaţii, cu luarea de decizii rapide şi corecte 

şi cu respectarea procedurilor în caz de urgenţă. 

4. Conduce decompresia scafandrilor cu atenţie, 

responsabilitate şi profesionalism, monitorizând 

permanent parametrii de decompresie, conform 

reglementărilor în vigoare, în funcţie de tipul, 

durata şi adâncimea scufundării, aplicând corect 

tabelele de decompresie corespunzătoare şi 

coordonând activitatea echipei de suprafaţă. 

5. Coordonează intervenţia în caz de urgenţă cu 

promptitudine, în funcţie de tipul şi gravitatea 

urgenţei, interpretând corect semnalele transmise 

de scafandrul aflat în dificultate, în funcţie de 

factorii de risc ai mediului subacvatic, în funcţie 

de gradul de complexitate al situaţiei, pentru 

evitarea agravării situaţiei existente şi având la 

bază evaluarea gradului de risc al intervenţiei în 

funcţie de specificul situaţiei concrete. 

6. Verifică întreţinerea echipamentelor şi tehnicii 

de scufundare cu atenţie şi rigurozitate, după 

încheierea activităţilor de scufundare, urmărind 

refacerea plinurilor şi  menţinerea în stare de 

operativitate a tehnicii de scufundare pentru încă 4 

ore după terminarea activităţilor şi urmărind 

semnalarea şi identificarea eventualelor deficienţe 

sau neconformităţi în vederea remedierii acestora. 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- atribuţiunile şi responsabilităţile 

personalului care asigură desfăşurarea 

activităţilor de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- modalităţi de intrare în apă; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- reguli obligatorii de respectat pe timpul 

scufundării; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- metode şi procedee de căutare subacvatică; 

- poligoane de căutare; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze. 
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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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pag 271 din 294 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

 

 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

 

OPERATOR  BAROCAMERĂ 

 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

 

Sector: Alte industrii şi servicii 

 

Versiunea: 00 

 

Data aprobării: 15.02.2011 

Data propusă pentru revizuire: 31.11.2014 

 

 

Echipa de redactare:  

 

Nicuşor Chiripuci, instructor scafandru, Centrul de Scafandri (Unitatea Militară 02145), 

Constanţa  

Emil Avram, inginer, Laboratorul Hiperbar, Centrul de Scafandri (Unitatea Militară 02145), 

Constanţa 

Marian Smarandache, comandantul Cursului de Pregătire Scafandri (Unitatea Militară 02145) 

 

 

Verificator sectorial: Gabriel Şerbănoiu, ofiţer activ, Statul Major al Forţelor Navale, Bucureşti 

 

Comisia de validare:  

 

Valentin Bejan, ofiţer activ, Statul Major General, Bucureşti 

 

 

 

 

 

Denumirea documentului electronic: Q_Operator barocameră_00 

 

 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine echipei de redactare şi 

experţilor care au verificat şi validat informaţiile. 



  Pag 272 din 294 

 

Titlul calificării profesionale: Operator barocameră 

 

Descriere: 

Calificarea „Operator barocameră” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează în 

sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care 

execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi 

recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave,  cercetează 

mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări 

subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control 

nedistructiv structuri imerse şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

 Operatorul barocameră este persoana instruită şi atestată prin examen să conducă 

activităţile de lucru cu barocamera şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor interioare şi 

exterioare ale acesteia. Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor 

de scufundare.  

 Operatorul barocameră încadrează organizările de scufundare care se execută la adâncimi 

mai mari de 12 metri, atunci când este obligatorie existenţa unei barocamere pregătită pentru 

tratament la adâncimea la care se execută activităţile de scufundare 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „Operator barocameră” este 

solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor 

cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „Operator barocameră”, orice persoană interesată trebuie să 

fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, rezistentă la solicitări fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

 Operatorul barocameră trebuie să fie atestat pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice 

ocupaţiei prin curs terminat cu examen la Centrul de Scafandri Constanţa. La fiecare doi se 

execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către Centrul de Scafandri Constanţa. 

 

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, operatorul 

barocameră are posibilitatea să devină tehnician de scufundare. 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 

Atestarea operatorilor barocameră se face prin cursuri organizate de CENTRUL DE 

SCAFANDRI CONSTANŢA 

Centrul de Scafandri, conform H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, 

antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, funcţionează ca unitate militară 

bugetară şi ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor 

subacvatice cu scafandri şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi 

atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune; 
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 formarea şi atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei 

Ministerului Sănătăţii; 

 cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor 

tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă; 

 verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, 

deprinderilor şi cunoştinţelor; 

 executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni. 
La fiecare doi se execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către Centrul 

de Scafandri Constanţa. 
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Titlul calificării profesionale: Operator barocameră 
 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S19. Executarea activităţilor de lucru cu 

barocamera 

2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Executarea activităţilor de lucru cu barocamera 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte barocamera cu atenţie şi 

responsabilitate, înainte de începerea scufundării,  

respectând instrucţiunile prevăzute în cartea 

tehnică şi sarcinile primite de la şeful de 

scufundare, verificând echipamentul necesar 

conform instrucţiunilor de exploatare, cu 

instalaţiile electrice şi de comunicaţii în funcţiune, 

cu măştile de palier şi deversoarele în funcţiune, 

cu verificarea instalaţiilor de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi asigurând alimentarea cu gaz şi 

amestec respirator conform check-list-ului. 

2. Menţine parametrii fizici ai ambianţei din 

barocameră cu rigurozitate şi atenţie, prin 

ventilarea barocamerei, conform instrucţiunilor, 

prin regenerarea ambianţei, respectând 

instrucţiunile de exploatare şi sarcinile primite de 

la şeful de scufundare, înlocuind, după caz, filtrele 

şi materialele consumabile, prin injecţie de gaze, 

în limitele date prin tehnologia de exploatare sau 

prin pornirea instalaţiei de climatizare. 

3. Remediază defecţiuni cu promptitudine şi 

profesionalism, prin înlocuirea aparatelor sau a 

pieselor defecte, prin verificarea şi reglarea 

comparativă cu instrumente etalon, conform 

procedeelor de lucru în caz de defecţiune a 

instalaţiilor şi prin corecţii şi etalonări periodice. 

4. Execută întreţinerea şi igienizarea barocamerei 

cu meticulozitate şi responsabilitate, după fiecare 

scufundare, verificând starea de operativitatea 

instalaţiilor şi aparaturii, eventualele deficienţe 

fiind semnalate şi remediate, prin spălare, 

degresare şi dezinfectare cu materiale specifice, 

asigurând operativitatea completă şi imediată a 

acesteia, urmărind refacerea plinurilor şi 

menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de 

scufundare pentru încă 4 ore după terminarea 

activităţilor. 

5. Completează jurnalul operaţiunilor cu atenţie 

conform instrucţiunilor în vigoare şi în funcţie de 

tipul activităţilor şi parametrii scufundării. 

 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- noţiuni de teoria decompresiei; 

- tabele de decompresie; 

- accidente de scufundare; 

- prevenirea şi managementul accidentelor de 

scufundare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- semne şi semnale sub apă; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni despre gaze şi amestecuri de gaze; 

- uneltele şi instrumentele de lucru utilizate; 

- analizoare de gaze; 

- tablouri pneumatice; 

- metodologii de lucru cu ansamblul de 

scufundare. 

 

Metode de evaluare: 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 
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Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Tehnician de scufundare 

 

Descriere: 

Calificarea „Tehnician de scufundare” nivel 2 este practicată de persoanele care lucrează 

în sectorul Alte industrii şi servicii, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite care 

execută lucrări în mediul subacvatic, construcţii şi amenajări hidrotehnice, operaţiuni de căutare şi 

recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, ranfluări de nave,  cercetează 

mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, 

instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări 

subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control 

nedistructiv structuri imerse şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi 

barocamere. 

 Tehnicianul de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să deservească şi 

să exploateze instalaţiile din compunerea ansamblului de scufundare (compresoare, surpresoare, 

grup diesel-generator, caldarine, instalaţii de răcire, regenerare amestec respirator, stocare gaze, 

etc). Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare  

 Tehnicianul de scufundare încadrează organizările de scufundare care se execută la 

adâncimi mai mari de 12 metri, atunci când este obligatorie existenţa unei barocamere pregătită 

pentru tratament la adâncimea la care se execută activităţile de scufundare. 

 

 

Motivaţie:  
Datorită cererii de lucrări în mediul acvatic, calificarea „Tehnician de scufundare” este 

solicitată pe piaţa muncii fiind necesară forţă de muncă instruită pentru desfăşurarea activităţilor 

cerute de angajatorii din sectorul Alte industrii şi servicii. 

 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării „Tehnician de scufundare”, orice persoană interesată trebuie 

să fie sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, rezistentă la solicitări fizice şi psihice.  

 

 

Nivelul de studii minim necesar 

 Tehnicianul de scufundare trebuie să fie atestat pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice 

ocupaţiei prin curs terminat cu examen la Centrul de Scafandri Constanţa. La fiecare doi se 

execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către Centrul de Scafandri Constanţa. 

 

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniu şi prin continuarea studiilor, tehnicianul de 

scufundare are posibilitatea să devină tehnician de scufundare. 

 

 

Cerinţe legislative specifice: 

Atestarea tehnicienilor de scufundare se face prin cursuri organizate de CENTRUL DE 

SCAFANDRI CONSTANŢA. 

Centrul de Scafandri, conform H.G. nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregătirea, 

antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, funcţionează ca unitate militară 

bugetară şi ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor 

subacvatice cu scafandri şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi 

atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune; 
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 formarea şi atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei 

Ministerului Sănătăţii; 

 cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor 

tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă; 

 verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, 

deprinderilor şi cunoştinţelor; 

 executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni. 
La fiecare doi se execută reconfirmarea pentru îndeplinirea atribuţiunilor de către Centrul 

de Scafandri Constanţa. 
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Titlul calificării profesionale: Tehnician de scufundare 
 

Cod RNC:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Lista competenţelor profesionale 

Cod 

 

Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/EQF 

Credite 

 C1. Comunicare în limba oficială 2/3  

 C2. Comunicare în limbi străine 1/2  

 C3. Competenţe de  bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 

1/2  

 C4. Competenţe informatice 1/2  

 C5. Competenţa de a învăţa 2/3  

 C6. Competenţe sociale şi civice 2/3  

 C7. Competenţe antreprenoriale 3/4  

 C8. Competenţa de exprimare culturală 1/2  

 G1. Organizarea locului de muncă 2/3  

 G2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

2/3  

 G3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2/3  

 G4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate 2/3  

 G5. Întreţinerea echipamentelor de lucru 2/3  

 S20. Executarea activităţilor de deservire a 

instalaţiilor şi tehnicii de scufundare 

2/3  
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Competenţa profesională: Organizarea locului de muncă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică obiectivul activităţii şi particularităţile 

raionului de scufundare cu atenţie, pe baza 

indicaţiilor oferite de persoanele abilitate, în 

funcţie de tipul lucrării de executat şi etapa de 

lucru, având în vedere toate aspectele relevante 

pentru desfăşurarea activităţilor. 

2. Respectă organizarea de şantier cu stricteţe, 

dovedind disciplină şi responsabilitate, conform 

cerinţelor specifice şantierului şi regulamentului 

de ordine interioară al companiei, având în vedere 

tipul lucrărilor de executat şi caracteristicile 

acestora. 

3. Organizează spaţiul propriu de lucru cu grijă şi 

preocupare, în funcţie de amplasarea acestuia, 

urmărind dispunerea ordonată a mijloacelor de 

muncă din inventarul propriu, păstrând libere toate 

căile de acces, având în vedere necesităţile de 

desfăşurare ale celorlalţi membri ai echipei şi 

asigurând toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea în flux tehnologic a activităţilor. 

 

- Norme generale de sănătate şi securitate în 

muncă; 

- Norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- Instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- Prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tipuri de lucrări şi modul de organizare a 

spaţiului propriu de lucru în funcţie de  

activităţile specifice acestora; 

- modul în care se realizează organizarea de 

şantier şi cerinţe specifice de respectat; 

- condiţii necesare pentru desfăşurarea în flux 

tehnologic a activităţilor; 

- variante de amplasare a spaţiilor de lucru şi 

cerinţele de organizare specifice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 

muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de sănătate şi securitate în muncă pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor 

specifice, în corelaţie cu specificul lucrărilor de 

executat şi particularităţile locului de muncă, 

având în vedere toate aspectele relevante pentru 

desfăşurarea activităţilor şi urmărind semnificaţia 

mijloacelor de semnalizare şi avertizare utilizate în 

sectorul de activitate. 

2. Utilizează corect echipamentul individual de 

lucru şi protecţie, în scopul pentru care a fost 

primit, în corelaţie cu specificul locului de muncă 

şi riscurile potenţiale, conform prevederilor 

producătorului şi procedurii specifice de la locul 

de muncă. 

3. Aplică în mod disciplinat şi responsabil 

prevederile legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă, permanent, pe întreaga 

derulare a activităţilor, conform procedurilor 

specifice pe lucrarea de executat, pentru 

asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă. 

4. Respectă cu responsabilitate prevederile legale 

referitoare la situaţiile de urgenţă conform 

cerinţelor formulate în instructaje, în corelaţie cu 

specificul locurilor în care se desfăşoară 

activităţile şi conform procedurilor interne 

specifice. 

5. Intervine în caz de accident cu luciditate şi 

stăpânire de sine, conform responsabilităţilor 

precizate în planul de acţiune în situaţii de 

urgenţă, prin modalităţi adecvate situaţiei concrete 

şi tipului de accident produs, conform procedurilor 

interne ale companiei, evitând agravarea situaţiei 

deja create şi accidentarea altor persoane şi 

acordând sprijin personalului abilitat, în funcţie de 

solicitări. 

 

- norme generale şi specifice de sănătate şi 

securitate în muncă; 

- tipuri de lucrări, contexte de realizare şi 

riscuri potenţiale; 

- mijloace de semnalizare şi avertizare 

utilizate pe şantierele de construcţii; 

- tipuri de echipamente individuale de lucru şi 

de protecţie şi cerinţe generale de utilizare; 

- prevederi legale privind acţiunea în situaţii 

de urgenţă; 

- tipuri de situaţii de urgenţă; 

- tipuri de servicii specializate şi persoane 

abilitate pentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă şi accidente de muncă; 

- modalităţi de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 

- tipuri de accidente şi modalităţi de 

intervenţie; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- instrucţiuni privind planificarea 

scufundărilor; 

- prevederi ale Regulamentului de ordine 

interioară, de protecţie a muncii şi PSI cu 

privire la desfăşurarea activităţii; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind  Test scris 
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cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte cu seriozitate şi conştiinciozitate 

normele de protecţie a mediului pe baza 

informaţiilor primite în cadrul instructajelor, în 

corelaţie cu specificul sectorului de activitate, 

având în vedere particularităţile locului de muncă 

şi ale zonei geografice. 

2. Acţionează permanent, cu atenţie şi preocupare, 

pentru prevenirea incidentelor/ accidentelor de 

mediu, conform procedurilor interne ale 

companiei, în funcţie de particularităţile locului de 

muncă. 

3. Gestionează cu responsabilitate, permanent, 

deşeurile rezultate din activitate conform 

cerinţelor cuprinse în procedurile de mediu ale 

companiei, utilizând echipamente special destinate 

şi evitând poluarea mediului ambiant. 

 

- 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; 

- procedurile interne ale companiei 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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Asigurarea calităţii lucrărilor executate 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Îşi însuşeşte tehnologiile de lucru cu 

conştiinciozitate şi perseverenţă, pe baza 

indicaţiilor din fişele tehnologice specifice 

lucrărilor, pe faze de derulare a activităţii la locul 

de muncă, în funcţie de tipul activităţii 

desfăşurate. 

2. Aplică procedurile tehnice de execuţie cu 

stricteţe, în funcţie de specificul activităţii  şi tipul 

lucrării de executat, pe întreaga derulare a 

activităţilor, conform tehnologiilor specifice, în 

funcţie de fiecare material pus în operă şi 

caracteristicile lucrării. 

3. Verifică lucrările executate din punct de vedere 

calitativ cu exigenţă, atenţie şi responsabilitate, pe 

faze de lucru, conform tehnologiei de execuţie, 

prin compararea caracteristicilor tehnice ale 

lucrărilor realizate cu indicaţiile din proiectul de 

execuţie, prin metode adecvate în funcţie de tipul 

lucrării executate şi caracteristicile tehnice 

urmărite, utilizând corect dispozitivele de 

măsurare şi control specifice. 

4. Remediază deficienţele constatate ori de câte ori 

este nevoie pe parcursul derulării lucrărilor, prin 

metode adecvate, în funcţie de tipul acestora. 

 

- tehnologii specifice de lucru; 

- tipuri de lucrări specifice ocupaţiei şi 

activităţi presupuse de acestea; 

- proceduri tehnice de lucru; 

- metode de verificare a calităţii execuţiei, 

dispozitive de măsurare şi control şi modul 

de utilizare al acestora;  

- tipuri de deficienţe întâlnite în lucrările 

subacvatice; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- terminologie de specialitate. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea echipamentelor de lucru 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Verifică permanent, cu atenţie, conform 

procedurilor companiei, starea echipamentelor de 

lucru având în vedere cerinţele de utilizare ale 

acestora, pentru menţinerea siguranţei în 

întrebuinţare pe parcursul executării lucrărilor. 

2. Aplică procedurile de întreţinere a 

echipamentelor de lucru cu responsabilitate şi 

atenţie, în funcţie de tipul acestora, în condiţii de 

siguranţă, în locuri special amenajate, conform 

prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor 

producătorilor,  pentru menţinerea duratei normale 

de lucru. 

3. Informează în mod clar, corect şi la obiect 

personalul abilitat asupra deteriorării/defectării 

echipamentelor de lucru, conform procedurilor 

interne ale companiei şi atribuţiilor de la locul de 

muncă, pentru asigurarea continuităţii procesului 

de muncă, informarea fiind făcută cu 

promptitudine şi responsabilitate. 

 

- tipuri de echipamente de lucru şi cerinţe 

privind utilizarea acestora; 

- proceduri de întreţinere a echipamentelor de 

lucru; 

- condiţii pentru aplicarea procedurilor de 

întreţinere a echipamentelor; 

- scopul întreţinerii echipamentelor de lucru şi 

consecinţe ale  utilizării unor echipamente 

neconforme; 

- persoane abilitate să preia informaţiile 

privind deteriorarea/defectarea 

echipamentelor de lucru; 

- terminologie de specialitate. 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Executarea activităţilor de deservire a instalaţiilor şi tehnicii de 

scufundare 

Cod:  

Nivel: 2/3 CNC/EQF 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte ansamblul de scufundare  cu atenţie, 

profesionalism şi responsabilitate, conform 

metodologiei de lucru,  în funcţie de tipul 

activităţii şi de tehnologia de scufundare, 

respectând instrucţiunile în vigoare, normele de 

securitate şi sănătate în muncă şi sarcinile primite 

de la şeful de scufundare şi verificând 

funcţionarea instalaţiilor componente. 

2. Exploatează instalaţiile aferente ansamblului de 

scufundare cu atenţie şi  profesionalism, în scopul 

menţinerii parametrilor stabiliţi prin tehnologie, în 

funcţie de situaţie, pentru asigurarea stocului de 

gaze, urmărind funcţionarea în parametri a 

acestora, respectând instrucţiunile în vigoare, 

normele de securitate şi sănătate în muncă şi 

sarcinile primite de la şeful de scufundare şi 

înlocuind, după caz, filtrele şi materialele 

consumabile. 

3. Execută manevra de alimentare cu gaze cu 

atenţie şi rigurozitate, prin cuplarea liniilor de 

gaze, conform procedurilor de lucru, respectând 

traseele stabilite de către şeful de scufundare şi 

monitorizând permanent prezenţa presiunii de gaz 

în circuite. 

4. Execută manevra de recuperare a amestecurilor 

respiratorii pe timpul decompresiei cu atenţie şi 

promptitudine, respectând procedura cu atenţie, 

transferând amestecul recuperat în recipienţii de 

stocaj, cu supravegherea permanentă şi eliminarea 

eventualelor pierderi de gaz din circuit. 

5. Remediază defecţiuni cu promptitudine şi 

profesionalism, prin înlocuirea aparatelor sau a 

pieselor defecte, prin verificarea şi reglarea 

comparativă cu instrumente etalon, conform 

procedeelor de lucru în caz de defecţiune a 

instalaţiilor. 

6. Întreţine incintele hiperbare şi tehnica de 

scufundare cu meticulozitate şi responsabilitate, 

prin spălare, degresare şi dezinfectare cu materiale 

specifice, după fiecare scufundare, verificând 

starea de operativitate, semnalând şi remediind 

eventualele deficienţe, urmărind refacerea 

plinurilor şi  menţinerea în stare de operativitate a 

- terminologie de specialitate; 

- tehnică şi echipamente de scufundare; 

- uneltele şi instrumentele de lucru; 

- norme privind pregătirea, organizarea şi 

protecţia muncii în activitatea de scufundare; 

- principii generale privind planificarea 

operaţiunilor de scufundare; 

- noţiuni de fizica scufundării; 

- accidente de scufundare; 

- baza materială pentru operaţiuni de 

scufundare; 

- proceduri de urgenţă; 

- măsuri speciale de siguranţă / limitări; 

- condiţii de lucru sub apă; 

- semne şi semnale sub apă; 

- metode de acordare a primului ajutor; 

- tehnologii de scufundare; 

- noţiuni de gaze şi amestecuri de gaze; 

- metodologii de lucru cu ansamblul de 

scufundare 
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tehnicii de scufundare pentru încă 4 ore după 

terminarea activităţilor şi pregătitu-le pentru o 

nouă scufundare. 

 

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 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

  

 


