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Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru ocupa ia
Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor grup COR 7242
Ocupa ia este înscris în COR cu codul de înregistrare 724206
În vederea asigur rii cerin ei esen iale “securitate la incendiu”, legisla ia în vigoare impune,
pentru anumite tipuri de construc ii, dotarea cu instala ii de limitare i stingere a incendiilor.
Proiectarea, instalarea i mentenan a sistemelor i instala iilor noi de stingere a incendiilor
cu ap sau substan e speciale, în construc ii i instala ii, indiferent de specific, forma de proprietate
i destina ia acestora, precum i la extinderea, schimbarea de destina ie, modernizarea sau refacerea
celor existente, se realizeaz în conformitate cu prevederile legisla iei în domeniu.
Ocupa ia “Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor” este
solicitat pe pia a muncii, în vederea asigur rii unei calit i corespunz toare a lucr rilor de instalare
i mentenan a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor, cu personal calificat i
care de ine competen a necesar în acest sens.
Totodat , ocupa ia este necesar în vederea atest rii operatorilor economici care efectueaz
lucr ri de instalare i mentenan a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor.
Exercitarea ocupa iei se face cu respectarea cadrului legislativ general i specific, precum i
cu respectarea reglement rilor i standardelor specifice.
“Tehnicianul pentru sisteme /i instala,ii de limitare /i stingere a incendiilor” nu are
competen,e pentru sistemele /i instala,iile de limitare /i stingere a incendiilor care con,in
anumite gaze fluorurate cu efect de ser'.
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Lista unit',ilor de competen,'
Unit',i de competen,' cheie
Titlul unit',ii 1: Comunicare în limba oficial'
Titlul unit',ii 2: Comunicare în limbi str'ine
Titlul unit',ii 3: Competen,e de baz' în matematic', /tiin,', tehnologie
Titlul unit',ii 4: Competen,e informatice
Titlul unit',ii 5: Competen,a de a înv',a
Titlul unit',ii 6: Competen,e sociale /i civice
Titlul unit',ii 7: Competen,e antreprenoriale
Titlul unit',ii 8: Competen,e de exprimare cultural'

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

Unit',i de competen,' specifice
Titlul unit',ii 1: Organizarea activit',ii de instalare a sistemelor /i instala,iilor de
limitare /i stingere a incendiilor
Titlul unit',ii 2: Instalarea sistemelor /i instala,iilor de limitare /i stingere a
incendiilor
Titlul unit',ii 3: Punerea în func,iune a sistemelor /i instala,iilor de limitare /i
stingere a incendiilor
Titlul unit',ii 4: Efectuarea verific'rii curente de stare a sistemelor /i instala,iilor
de limitare /i stingere a incendiilor
Titlul unit',ii 5: Asigurarea mentenan,ei sistemelor /i instala,iilor de limitare /i
stingere a incendiilor
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Nivelul de
ORGANIZAREA ACTIVIT II DE INSTALARE A
SISTEMELOR I INSTALA IILOR DE LIMITARE I
responsabilitatea
STINGERE A INCENDIILOR
/i autonomie
(unitate de competen,' specific')
3EQF
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competen,'
rezultatului activit',ii descrise de
asociate modului de
elementul de competen,'
îndeplinire a activit',ii
descris' de elementul de
competen,'
1. Elaboreaz graficul 1.1. Graficul de lucr ri este elaborat
1.1. Elaborarea graficului de
de lucr ri
în conformitate cu prevederile
lucr ri se realizeaz cu
contractuale;
aten ie i responsabilitate.
1.2. Graficul de lucr ri este elaborat
în conformitate cu prevederile
reglement rilor interne;

1.2. Elaborarea graficului de
lucr ri se realizeaz cu
con tiinciozitate i
meticulozitate.

1.3. Graficul de lucr ri este elaborat
pe baza proiectului aprobat.
2. Stabile te resursele
necesare realiz rii
proiectului

2.1. Resursele necesare realiz rii
proiectului sunt stabilite în
conformitate cu prevederile
reglement rilor interne;
2.2. Resursele necesare realiz rii
proiectului sunt stabilite pe baza
proiectului aprobat, în corela ie cu
tipul sistemului sau instala iei de
limitare i stingere a incendiilor;

2.1. Stabilirea resurselor
necesare se realizeaz cu
aten ie i responsabilitate.
2.2. Stabilirea resurselor
necesare se realizeaz cu
meticulozitate i
profesionalism.

2.3. Resursele necesare realiz rii
proiectului sunt stabilite în timp util
pentru respectarea termenelor
contractelor încheiate;
2.4. Resursele necesare realiz rii
proiectului sunt stabilite având în
vedere priorit ile discutate cu
persoanele implicate în proiect.
3. Instruie te
personalul implicat în
efectuarea lucr rilor

3.1. Personalul implicat în efectuarea
lucr rilor este instruit în conformitate
cu prevederile reglement rilor
interne;

3.1. Instruirea personalului
implicat în efectuarea
lucr rilor se realizeaz cu
aten ie.

3.2. Personalul implicat în efectuarea
lucr rilor este instruit având în
vedere particularit ile proiectului
aprobat;

3.2. Instruirea personalului
implicat în efectuarea
lucr rilor se realizeaz cu
con tiinciozitate.

3.3. Personalul implicat în efectuarea
lucr rilor este instruit în corela ie cu
Sector Administratie si Servicii Publice, SO Tehnician pentru sisteme #i instala$ii de limitare #i stingere a
incendiilor, ASP 18, Pagina 4 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

preg tirea i experien a acestuia;
3.4. Personalul implicat în efectuarea
lucr rilor este instruit pe baza
prevederilor standardelor i
specifica iilor tehnice specifice.
Contexte:
Activitatea se desf oar în antier, în spa iu închis sau deschis, în orice anotimp.
Activitatea se desf oar în echip sub coordonarea efului de antier sau independent.
Gama de variabile:
Tipuri de lucr ri: instalare, punere în func iune, verificare curent de stare, mentenan ;
Prevederile contractuale: durata lucr rilor, termene de predare, etc.;
Reglement ri interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Tipuri de resurse: umane, materiale, financiare, etc.
Tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor: instala ii cu ap , instala ii cu substan e
speciale, etc.;
Personal implicat: manipulan i, instalatori, electricieni, personal necalificat, etc.
Cuno/tin,e:
- managementul proiectelor;
- managementul calit ii;
- tehnici de instruire;
- normative specifice privind sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor;
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- proceduri de lucru specifice;
- no iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
- norme de s n tate i securitate în munc

i de protec ie a mediului.
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INSTALAREA SISTEMELOR I INSTALA IILOR DE
LIMITARE I STINGERE A INCENDIILOR
(unitate de competen,' specific')
Elemente de
competen,'

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

1. Stabile te detaliile
de instalare a
sistemelor i
instala iilor de limitare
i stingere a
incendiilor

1.1. Detaliile de instalare sunt
stabilite pe baza proiectului aprobat;
1.2. Detaliile de instalare sunt
stabilite prin compararea proiectului
aprobat cu realitatea din teren;
1.3. Detaliile de instalare sunt
stabilite în corela ie cu tipul
sistemului sau instala iei de limitare
i stingere a incendiilor;

Nivelul de
responsabilitatea
/i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit',ii
descris' de elementul de
competen,'
1.1. Stabilirea detaliilor de
instalare se realizeaz cu
aten ie i responsabilitate.

1.2. Stabilirea detaliilor de
instalare se realizeaz cu
con tiinciozitate i
meticulozitate.

1.4. Detaliile de instalare sunt
stabilite în conformitate cu
prevederile reglement rilor interne.
2. Realizeaz traseele
de conducte i/sau
cabluri

2.1. Traseele de conducte i/sau
cabluri sunt realizate în conformitate
cu proiectul aprobat;
2.2. Traseele de conducte i/sau
cabluri sunt realizate în conformitate
cu cerin ele speciale ale
beneficiarului exprimate în contract
sau coresponden a oficial ;

2.1. Realizarea traseelor de
conducte i/sau cabluri se
realizeaz cu aten ie i
responsabilitate.
2.2. Realizarea traseelor de
conducte i/sau cabluri se
realizeaz cu meticulozitate
i profesionalism.

2.3. Traseele de conducte i/sau
cabluri sunt realizate în conformitate
cu prevederile normativelor i
standardelor în domeniu;
2.4. Traseele de conducte i/sau
cabluri sunt realizate cu mijloace
tehnice adecvate;
2.5. Traseele de conducte i/sau
cabluri sunt realizate cu respectarea
normelor de s n tate i securitate în
munc .
3. Efectueaz lucr rile
de instalare a
echipamentelor
sistemelor i

3.1. Lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor sunt efectuate în

3.1. Efectuarea lucr rilor de
instalare a echipamentelor se
realizeaz cu aten ie i
profesionalism.
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instala iilor de limitare
i stingere a
incendiilor

conformitate cu prevederile
normativelor i standardelor în
domeniu;
3.2. Lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor sunt efectuate în
conformitate cu proiectul aprobat;
3.3. Lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor sunt efectuate conform
graficelor de execu ie;
3.4. Lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor sunt efectuate cu mijloace
tehnice adecvate;
3.5. Lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor sunt efectuate cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc .

Contexte:
Lucr rile se desf oar în antier sau spa ii deja aflate în utilizare, în spa ii închise sau
deschise, ziua sau noaptea, la în l ime, sub nivelul solului.
Activitatea se desf oar în echip sub coordonarea efului de antier sau independent.
Activitatea se desf oar în condi ii de stres.
Gama de variabile:
Detalii de instalare: locurile de amplasare a componentelor, distan e de instalare, etc.;
Tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor: instala ii cu ap , instala ii cu substan e
speciale, etc.;
Reglement ri interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Trasee de conducte i/sau cabluri: tuburi, evi, canale de cabluri, etc.;
Mijloace tehnice: generator de sudur cu acetilen , transformator pentru sudur , ma in de
g urit portativ , trus de l c tu rie, trus electrician, polizor de banc, dispozitiv de t iat
metale cu disc abraziv, compresor, cântar, pomp hidraulic , trus de chei fixe/inelare, etc.;
Lucr ri de instalare: instalarea echipamentelor, sudare, lipire, etc.;
Echipamente: surs de alimentare cu ap , recipien i cu substan de stingere, pompe,
dispozitive de ac ionare, dispozitive de refulare a substan ei de stingere, etc.
Cuno/tin,e:
- normative specifice privind sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
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- tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor;
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- proceduri de lucru specifice;
- no iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
- tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a acestora;
- tipuri de echipamente de lucru i modalit ile de instalare ale acestora;
- norme de s n tate i securitate în munc

i de protec ie a mediului.
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Nivelul de
PUNEREA ÎN FUNC IUNE A SISTEMELOR I
INSTALA IILOR DE LIMITARE I STINGERE A
responsabilitatea
INCENDIILOR
/i autonomie
(unitate de competen,' specific')
4EQF
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare
competen,'
rezultatului activit',ii descrise de
asociate modului de
elementul de competen,'
îndeplinire a activit',ii
descris' de elementul de
competen,'
1.1. Efectuarea testelor de
1. Efectueaz testele
1.1. Testele de verificare sunt
verificare a sistemelor i
de verificare a
efectuate în corela ie cu tipul
instala iilor de limitare i
sistemelor i
sistemului sau instala iei de limitare
stingere a incendiilor se
instala iilor de limitare i stingere a incendiilor;
realizeaz cu aten ie i
i stingere a
responsabilitate.
incendiilor
1.2. Testele de verificare sunt
efectuate în conformitate cu
1.2. Efectuarea testelor de
prevederile normativelor i
verificare a sistemelor i
standardelor în domeniu;
instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor se
1.3. Testele de verificare sunt
realizeaz cu
efectuate în conformitate cu
con tiinciozitate i
prevederile reglement rilor interne;
meticulozitate.
1.4. Testele de verificare sunt
efectuate cu respectarea normelor de
s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.
2. Efectueaz punerea
în func iune a
sistemelor i
instala iilor de limitare
i stingere a
incendiilor

2.1. Punerea în func iune este
efectuat în conformitate cu
prevederile normativelor i
standardelor în domeniu;
2.2. Punerea în func iune este
efectuat în corela ie cu tipul
sistemului sau instala iei de limitare
i stingere a incendiilor;
2.3. Punerea în func iune este
efectuat în conformitate cu
prevederile reglement rilor interne;

2.1. Efectuarea punerii în
func iune a sistemelor i
instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor se
realizeaz cu aten ie.
2.2. Efectuarea punerii în
func iune a sistemelor i
instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor se
realizeaz cu meticulozitate
i profesionalism.

2.4. Punerea în func iune este
efectuat cu respectarea normelor de
s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.
3. Instruie te
beneficiarul asupra
utiliz rii i între inerii
sistemelor i
instala iilor de limitare
i stingere a

3.1. Beneficiarul este instruit având
în vedere particularit ile sistemelor
i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
3.2. Beneficiarul este instruit în
conformitate cu prevederile

3.1. Instruirea beneficiarului
asupra utiliz rii i între inerii
sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor se realizeaz cu
aten ie i con tiinciozitate.
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incendiilor

reglement rilor interne;
3.3. Beneficiarul este instruit în
corela ie cu preg tirea i experien a
acestuia;
3.4. Beneficiarul este instruit cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului.

3.2. Instruirea beneficiarului
asupra utiliz rii i între inerii
sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor se realizeaz cu
responsabilitate i
preocupare.

Contexte:
Lucr rile se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea, în orice anotimp, în
condi ii meteorologice diverse.
Activitatea se desf oar în echip sub coordonarea efului de antier sau independent.
Activitatea se desf oar în condi ii de stres.
Tehnicianul r spunde de calitatea i cantitatea rezultatelor ob inute.
Gama de variabile:
Teste de verificare: etan eitate, rezisten la presiune, declan are, etc.;
Tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor: instala ii cu ap , instala ii cu substan e
speciale, etc.;
Reglement ri interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Tipuri de beneficiari: din mediul public sau privat, cu studii medii sau superioare, etc.
Cuno/tin,e:
- normative specifice privind sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor;
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- proceduri de lucru specifice;
- no iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
- tipuri de teste de verificare;
- modalit i de instruire a beneficiarului;
- norme de s n tate i securitate în munc

i de protec ie a mediului.
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EFECTUAREA VERIFIC RII CURENTE DE STARE A SISTEMELOR
I INSTALA IILOR DE LIMITARE I STINGERE A INCENDIILOR
(unitate de competen,' specific')
Elemente de competen,'

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

1. Identific starea sistemelor
i instala iilor i nivelul
parametrilor func ionali

1.1. Starea sistemelor i instala iilor i
nivelul parametrilor func ionali sunt
identificate periodic, în conformitate cu
prevederile legisla ie în vigoare;
1.2. Starea sistemelor i instala iilor i
nivelul parametrilor func ionali sunt
identificate în conformitate cu prevederile
normativelor i standardelor în domeniu;
1.3. Starea sistemelor i instala iilor i
nivelul parametrilor func ionali sunt
identificate cu mijloace tehnice adecvate;
1.4. Starea sistemelor i instala iilor i
nivelul parametrilor func ionali sunt
identificate, consemnându-se în documente
specifice;;

Nivelul de
responsabilitatea
/i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a
activit',ii descris' de
elementul de
competen,'
1.1. Identificarea
st rii sistemelor i
instala iilor i a
nivelului parametrilor
func ionali se
realizeaz cu aten ie i
responsabilitate.
1.2. Identificarea
st rii sistemelor i
instala iilor i a
nivelului parametrilor
func ionali se
realizeaz cu
con tiinciozitate i
meticulozitate.

1.5. Starea sistemelor i instala iilor i
nivelul parametrilor func ionali sunt
identificate cu respectarea normelor de
s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.
2. Stabile te cauzele
neasigur rii parametrilor
func ionali ai sistemelor i
instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor

2.1. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt stabilite în conformitate cu
prevederile normativelor i standardelor în
domeniu;
2.2. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt stabilite în conformitate
prevederile reglement rilor interne;
2.3. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt stabilite periodic,
consemnându-se în documente specifice.

2.1. Stabilirea
cauzelor neasigur rii
parametrilor
func ionali ai
sistemelor i
instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor se
realizeaz cu aten ie i
profesionalism.
2.2. Stabilirea
cauzelor neasigur rii
parametrilor
func ionali ai
sistemelor i
instala iilor de
limitare i stingere a
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incendiilor se
realizeaz cu
meticulozitate.
3. Înl tur cauzele
neasigur rii parametrilor
func ionali ai sistemelor i
instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor
constatate

3.1. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt înl turate în conformitate cu
prevederile normativelor i standardelor în
domeniu;
3.2. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt înl turate în conformitate
prevederile reglement rilor interne;
3.3. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt înl turate cu mijloace
tehnice adecvate;
3.4. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt înl turate cu respectarea
normelor de s n tate i securitate în munc
i de protec ie a mediului;

3.1. Înl turarea
cauzelor neasigur rii
parametrilor
func ionali se
realizeaz cu aten ie i
con tiinciozitate.
3.2. Înl turarea
cauzelor neasigur rii
parametrilor
func ionali se
realizeaz cu
responsabilitate i
preocupare.

3.5. Cauzele neasigur rii parametrilor
func ionali sunt înl turate, consemnându-se
în documente specifice.
Contexte:
Activitatea se desf oar la sisteme noi – aflate în termen de garan ie sau la sisteme pentru care a
expirat termenul de garan ie.
Activitatea se desf oar periodic, la termenele stabilite prin contract, în spa ii închise sau deschise,
ziua sau noaptea, în orice anotimp, în condi ii meteorologice diverse.
Activitatea se desf oar independent.
Activitatea se desf oar în condi ii de stres.
Gama de variabile:
Starea sistemelor i instala iilor: func ionale, defecte;
Parametrii func ionali: presiune, temperatur de declan are, debit, tensiune de alimentare, etc.;
Mijloace tehnice: generator de sudur cu acetilen , transformator pentru sudur , ma in de g urit
portativ , trus de l c tu rie, trus electrician, polizor de banc, dispozitiv de t iat metale cu disc
abraziv, compresor, cântar, pomp hidraulic trus de chei fixe/inelare, etc.;
Documente specifice: proces – verbal, registru de eviden , etc.;
Reglement ri interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor: instala ii cu ap , instala ii cu substan e
speciale, etc.
Cuno/tin,e:
- normative specifice privind sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor;
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor;
- proceduri de lucru specifice;
- no iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
- tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a acestora;
- documente specifice i modul de întocmire a acestora;
- norme de s n tate i securitate în munc i de protec ie a mediului.
Sector Administratie si Servicii Publice, SO Tehnician pentru sisteme #i instala$ii de limitare #i stingere a
incendiilor, ASP 18, Pagina 12 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

ASIGURAREA MENTENAN EI SISTEMELOR I INSTALA IILOR
DE LIMITARE I STINGERE A INCENDIILOR
(unitate de competen,' specific')
Elemente de competen,'

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

1. Întocme te planul de
mentenan preventiv

1.1. Planul de mentenan este
întocmit pe baza specifica iilor
tehnice ale echipamentelor;
1.2. Planul de mentenan este
întocmit în conformitate cu
prevederile normativelor i
standardelor în domeniu;
1.3. Planul de mentenan este
întocmit de comun acord cu
beneficiarul.

2. Constat defec iuni ale
sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor

2.1. Defec iunile sunt constatate pe
baza verific rilor efectuate;
2.2. Defec iunile sunt constatate prin
compararea parametrilor de
func ionare stabili i în documenta ia
tehnic i constat rile la fa a locului;

Nivelul de
responsabilitatea
/i autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit',ii
descris' de elementul de
competen,'
1.1. Întocmirea planului de
mentenan preventiv se
realizeaz cu
con tiinciozitate i
meticulozitate.

1.2. Întocmirea planului de
mentenan preventiv se
realizeaz cu aten ie i
responsabilitate.

2.1. Constatarea defec iunilor
se realizeaz cu aten ie i
profesionalism.
2.2. Constatarea defec iunilor
se realizeaz cu
meticulozitate i preocupare.

2.3. Defec iunile sunt constatate în
corelare cu sesiz rile beneficiarului;
2.4. Defec iunile sunt constatate în
conformitate prevederile
reglement rilor interne;
2.5. Defec iunile sunt constatate cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului.
3. Efectueaz opera ii de
mentenan corectiv a
sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor

3.1. Opera iile de mentenan
corectiv sunt efectuate în
conformitate cu prevederile
normativelor i standardelor în
domeniu;
3.2. Opera iile de mentenan
corectiv sunt efectuate în
conformitate prevederile
reglement rilor interne;

3.1. Efectuarea opera iilor de
mentenan corectiv a
sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a
incendiilor se realizeaz cu
aten ie i con tiinciozitate.
3.2. Înl turarea cauzelor
neasigur rii parametrilor
func ionali se realizeaz cu
profesionalism i preocupare.
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3.3. Opera iile de mentenan
corectiv sunt efectuate cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului;
3.4. Efectuarea opera iilor de
mentenan corectiv sunt efectuate,
consemnându-se în documente
specifice.
Contexte:
Activitatea se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea, în orice anotimp, în condi ii
meteorologice diverse.
Activitatea se desf oar independent.
Gama de variabile:
Plan de mentenan preventiv : activit i periodice de cur are, reglare, verificare, etc.;
Echipamente: surs de alimentare cu ap , recipien i cu substan de stingere, pompe, dispozitive de
ac ionare, dispozitive de refulare a substan ei de stingere, etc.
Verific ri efectuate: inspec ii vizuale, verificare presiune, verificare cantitate i calitate substan de
stingere, etc.;
Defec iuni: manifest ri necorespunz toare ale sistemului sau instala iei;
Reglement ri interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Parametrii func ionali: presiune, temperatur de declan are, debit, tensiune de alimentare, etc.;
Opera ii de mentena corectiv : înlocuirea echipamentelor constate defecte, repararea
echipamentelor defecte, eliminarea gre elilor de operare constatate, etc.;
Documente specifice: proces – verbal, registru de eviden , etc.;
Tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor: instala ii cu ap , instala ii cu substan e
speciale, etc.
Cuno/tin,e:
- normative specifice privind sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- tipuri de instala ii de limitare i stingere a incendiilor;
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- proceduri de lucru specifice;
- tehnici de depanare a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor;
- no iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
- modalit i de întocmire a planului de mentenan preventiv ;
- tipuri de parametri func ionali;
- tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a acestora;
- tipuri de defec iuni i modul de remediere a acestora;
- opera ii de mentenan corectiv ;
- documente specifice i modul de întocmire a acestora;
- norme de s n tate i securitate în munc i de protec ie a mediului.
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APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA
S N TATEA I SECURITATEA ÎN MUNC
(unitate de competen,' general')
Elemente de
competen,'

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

1. Identific riscurile în
munc

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

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

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

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

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

3. Intervine în caz de
accident

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

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

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

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

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

3.3. În caz de accident intervine prin
modalit i adaptate situa iei concrete
i tipului de accident produs.
Contexte:
Activitatea se desf oar sub supravegherea i coordonarea efului ierarhic, cu un grad limitat
de autonomie.
Gama de variabile:
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Tipuri de riscuri: pericol de lovire, c dere de la în l ime, pericol de alunecare, t iere cu scule i
unelte con inând p r i metalice/ascu ite, pericol de c dere de materiale i obiecte de la în l ime,
etc.;
Aspecte relevante: fronturi de lucru existente i tipurile de activit ilor desf urate, modalitatea
de organizare a activit ilor, num rul de participan i în procesul de munc i distribuirea pe
posturi de lucru, condi iile de lucru, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru;
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, r niri, fracturi, c deri de la în l ime),
electrocutare, arsuri, intoxica ii cu gaze, etc.
Cuno/tin,e:
- tipuri de riscuri;
- norme de s n tate i securitate în munc specifice locului de munc ;
- modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de s n tate i securitate în
munc ;
- proceduri de acordare a primului ajutor.
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APLICAREA NORMELOR DE PROTEC IE A MEDIULUI
(unitate de competen,' general')

Elemente de
competen,'

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

1. Aplic normele de
protec ia mediului

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

2. Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor
de mediu

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se ac ioneaz
permanent i con tiincios.
Contexte:
Activitatea se desf oar sub supravegherea i coordonarea efului ierarhic, cu un grad limitat
de autonomie.
Gama de variabile:
Sector Administratie si Servicii Publice, SO Tehnician pentru sisteme #i instala$ii de limitare #i stingere a
incendiilor, ASP 18, Pagina 17 din 18

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ”

Factori de mediu: ap , aer, sol, specii i habitate naturale protejate;
Riscuri: poluare a apei, aerului, solului, degradarea biodiversit ii, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instruc iuni proprii în func ie
de specificul condi iilor de lucru;
Resurse naturale: ap , gaze, i ei, sol, resurse energetice, etc.
Cuno/tin,e:
- norme de protec ia mediului;
- legisla ie i proceduri specifice locului de munc ;
- specificul locului de munc .
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Titlul Calific rii: Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor
Descriere:
În vederea asigur rii cerin ei esen iale “securitate la incendiu”, legisla ia în vigoare impune,
pentru anumite tipuri de construc ii, dotarea cu instala ii de limitare i stingere a incendiilor.
Proiectarea, instalarea i mentenan a sistemelor i instala iilor noi de stingere a incendiilor
cu ap sau substan e speciale, în construc ii i instala ii, indiferent de specific, forma de proprietate
i destina ia acestora, precum i la extinderea, schimbarea de destina ie, modernizarea sau refacerea
celor existente, se realizeaz în conformitate cu prevederile legisla iei în domeniu.
Ocupa ia “Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor” este
solicitat pe pia a muncii, în vederea asigur rii unei calit i corespunz toare a lucr rilor de instalare
i mentenan a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor, cu personal calificat i
care de ine competen a necesar în acest sens.
Exercitarea ocupa iei se face cu respectarea cadrului legislativ general i specific, precum i
cu respectarea reglement rilor i standardelor specifice.
“Tehnicianul pentru sisteme )i instala(ii de limitare )i stingere a incendiilor” nu are
competen(e pentru sistemele )i instala(iile de limitare )i stingere a incendiilor care con(in
anumite gaze fluorurate cu efect de ser .

Motiva ie:
Calificarea de “ Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor” este
solicitat pe pia a muncii, fiind necesar operatorilor economici care doresc s efectueze lucr ri de
instalare i mentenan

a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor, cu

respectarea prevederilor legislative în domeniu.
Condi ii de acces:
Persoana care dore te s devin “ Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a
incendiilor” trebuie s fie absolvent de liceu cu diplom de bacalaureat i s fie declarat apt
medical.
Rute de progres: Nu exist

Cerin e legislative specifice: Nu exist
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Titlu calific rii: Tehnician pentru sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii: 3
Codul
unit (ii

Denumirea competen(ei

Nivel

Organizarea activit ii de instalare a sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a incendiilor

3

Instalarea sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor

3

Punerea în func iune a sistemelor i instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor

4

Efectuarea verific rii curente de stare a sistemelor i instala iilor
de limitare i stingere a incendiilor

3

Asigurarea mentenan ei sistemelor i instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor

3

Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i
securitatea în munc

2

Aplicarea normelor de protec ie a mediului

2

Credite
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Competen(a: Organizarea activit ii de instalare a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

1. Elaboreaz graficul de lucr ri cu aten ie
i meticulozitate, pe baza proiectului
aprobat, în conformitate cu prevederile
contractuale i ale reglement rilor interne.
2. Stabile te resursele necesare realiz rii
proiectului cu aten ie i profesionalism, în
corela ie cu tipul sistemului sau instala iei
de limitare i stingere a incendiilor, având
în vedere priorit ile discutate cu
persoanele implicate în proiect i în
conformitate cu prevederile
reglement rilor interne, în contextele de
practicare.
3. Instruie te personalul implicat în
efectuarea lucr rilor cu aten ie i
con tiinciozitate, având în vedere
particularit ile proiectului aprobat i pe
baza prevederilor standardelor i
specifica iilor tehnice specifice.

- Managementul proiectelor;
- Managementul calit ii;
- Tehnici de instruire;
- Normative specifice privind sistemele i
instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- Tipuri de instala ii de limitare i stingere a
incendiilor;
- Caracteristici tehnice ale componentelor
sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- Proceduri de lucru specifice;
- No iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru
construc ii, mecanic, electric, chimie;
- Norme de s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
•

portofoliu
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Competen(a: Instalarea sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

1. Stabile te detaliile de instalare a
sistemelor i instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor cu aten ie i
meticulozitate, pe baza proiectului
aprobat, prin compararea proiectului
aprobat cu realitatea din teren, în
conformitate cu prevederile
reglement rilor interne.

- Normative specifice privind sistemele i
instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- Tipuri de instala ii de limitare i stingere a
incendiilor;
- Caracteristici tehnice ale componentelor
sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- Proceduri de lucru specifice;
- No iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru
construc ii, mecanic, electric, chimie;
- Tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a
acestora;
- Tipuri de echipamente de lucru i modalit ile de
instalare ale acestora;
- Norme de s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.

2. Realizeaz traseele de conducte i/sau
cabluri cu aten ie, meticulozitate i
profesionalism, în conformitate cu
proiectul aprobat i cu cerin ele speciale
ale beneficiarului exprimate în contract
sau coresponden a oficial , în
conformitate cu prevederile normativelor
i standardelor în domeniu, cu mijloace
tehnice adecvate i cu respectarea
normelor de s n tate i securitate în
munc .
3. Efectueaz lucr rile de instalare a
echipamentelor sistemelor i instala iilor
de limitare i stingere a incendiilor cu
aten ie i profesionalism, conform
graficelor de execu ie, cu mijloace tehnice
adecvate, în conformitate cu proiectul
aprobat i cu respectarea normelor de
s n tate i securitate în munc , în
contextele de practicare.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
•

portofoliu
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Competen(a: Punerea în func iune a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor
cod:
Nivel: 4
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

1. Efectueaz testele de verificare a sistemelor
i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor cu aten ie, con tiinciozitate i
meticulozitate, în conformitate cu prevederile
normativelor i standardelor în domeniu i ale
reglement rilor interne, cu respectarea normelor
de s n tate i securitate în munc i de protec ie
a mediului.

- Normative specifice privind sistemele i
instala iile de limitare i stingere a
incendiilor;
- Tipuri de instala ii de limitare i stingere a
incendiilor;
- Caracteristici tehnice ale componentelor
sistemelor i instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor;
2. Efectueaz punerea în func iune a sistemelor - Proceduri de lucru specifice;
- No iuni în domeniul construc ii, instala ii
i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor cu aten ie, meticulozitate i
pentru construc ii, mecanic, electric, chimie;
profesionalism, în conformitate cu prevederile
- Tipuri de teste de verificare;
normativelor i standardelor în domeniu i ale
- Modalit i de instruire a beneficiarului;
reglement rilor interne, cu respectarea normelor - Norme de s n tate i securitate în munc i
de s n tate i securitate în munc i de protec ie de protec ie a mediului.
a mediului, în contextele de practicare.
3. Instruie te beneficiarul asupra utiliz rii i
între inerii sistemelor i instala iilor de limitare
i stingere a incendiilor cu aten ie i
con tiinciozitate, având în vedere
particularit ile sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a incendiilor, în corela ie cu
preg tirea i experien a acestuia i cu
respectarea normelor de s n tate i securitate în
munc i de protec ie a mediului.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea
• Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
• Întreb ri orale
proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului i/sau
produselor realizate de c tre candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
•

portofoliu
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Competen(a: Efectuarea verific rii curente de stare a sistemelor i instala iilor de limitare i
stingere a incendiilor
cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

1. Identific starea sistemelor i
instala iilor i nivelul parametrilor
func ionali cu aten ie i meticulozitate, cu
mijloace tehnice adecvate, în conformitate
cu prevederile legisla ie în vigoare i ale
normativelor i standardelor în domeniu,
cu respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului, în contextele de practicare.
2. Stabile te cauzele neasigur rii
parametrilor func ionali ai sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor cu profesionalism i
meticulozitate, în conformitate cu
prevederile normativelor i standardelor în
domeniu i ale reglement rilor interne

- Normative specifice privind sistemele i
instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- Tipuri de instala ii de limitare i stingere a
incendiilor;
- Caracteristici tehnice ale componentelor
sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- Proceduri de lucru specifice;
- No iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru
construc ii, mecanic, electric, chimie;
- Tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a
acestora;
- Documente specifice i modul de întocmire a
acestora;
- Norme de s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.

3. Înl tur cauzele neasigur rii
parametrilor func ionali ai sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor constatate cu aten ie i
con tiinciozitate, cu mijloace tehnice
adecvate, în conformitate cu prevederile
normativelor i standardelor în domeniu i
cu respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
•

portofoliu
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Competen(a: Asigurarea mentenan ei sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor
cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

1. Întocme te planul de mentenan
preventiv cu con tiinciozitate i
meticulozitate, pe baza specifica iilor
tehnice ale echipamentelor, de comun
acord cu beneficiarul, în conformitate cu
prevederile normativelor i standardelor în
domeniu.
2. Constat defec iuni ale sistemelor i
instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor cu meticulozitate i
profesionalism, pe baza verific rilor
efectuate, prin compararea parametrilor de
func ionare stabili i în documenta ia
tehnic i constat rile la fa a locului, în
corelare cu sesiz rile beneficiarului, cu
respectarea normelor de s n tate i
securitate în munc i de protec ie a
mediului.
3. Efectueaz opera ii de mentenan
corectiv a sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a incendiilor cu
profesionalism i preocupare, în
conformitate cu prevederile normativelor
i standardelor în domeniu i ale
reglement rilor interne, cu respectarea
normelor de s n tate i securitate în
munc i de protec ie a mediului, în
contextele de practicare.

- Normative specifice privind sistemele i
instala iile de limitare i stingere a incendiilor;
- Tipuri de instala ii de limitare i stingere a
incendiilor;
- Caracteristici tehnice ale componentelor
sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a
incendiilor;
- Proceduri de lucru specifice;
- Tehnici de depanare a sistemelor i instala iilor de
limitare i stingere a incendiilor;
- No iuni în domeniul construc ii, instala ii pentru
construc ii, mecanic, electric, chimie;
- Modalit i de întocmire a planului de mentenan
preventiv ;
- Tipuri de parametri func ionali;
- Tipuri de mijloace tehnice i modul de utilizare a
acestora;
- Tipuri de defec iuni i modul de remediere a
acestora;
- Opera ii de mentenan corectiv ;
- Documente specifice i modul de întocmire a
acestora;
- Norme de s n tate i securitate în munc i de
protec ie a mediului.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast competen sunt:
Deprinderi
Cuno tin e
• Observarea candida ilor în îndeplinirea • Test scris
sarcinilor de serviciu pentru
• Întreb ri orale
respectivul proces i/sau produs
• Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
• Declara ii ale martorilor
• Simulare
•

portofoliu
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Competen(a: Aplicarea prevederilor legale referitoare la s n tatea i securitatea în munc
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi

Cuno)tin(e

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

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

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

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

Cuno)tin(e

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

portofoliu
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