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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru ocupaţia
Operator termoprotecţie grupă COR 7141
Ocupaţia este înscrisă în COR cu codul de înregistrare 714109
Termoprotecţia reprezintă un ansamblu de operaţii care protejează împotriva efectelor
încălzirii excesive produse de manifestarea unui incendiu.
Pentru realizarea lucrărilor de termoprotecţie se utilizează sisteme de termoprotecţie
agrementate. Punerea în operă a sistemelor de termoprotecţie necesită o pregătire atentă şi
complexă, deoarece se lucrează cu echipamente şi instrumente speciale care solicită cunoştinţe în
domeniul construcţii, mecanic şi chimie. Printre aceste echipamente se numără: instalaţiile de
sablare şi instalaţiile de aplicare a sistemelor de termoprotecţie care, de obicei, variază ca structură
şi mod de funcţionare. Totodată, pe lângă aceste echipamente, sunt utilizate diferite instrumente şi
aparate de măsură şi control specifice care ajută la determinarea caracteristicilor mediului de lucru,
precum şi de calitate a straturilor de sistem de termoprotecţie aplicate.
Aplicarea sistemelor de termoprotecţie se realizează prin parcurgerea anumitor etape, bine
definite, în conformitate cu specificaţiile producătorilor.
Exercitarea ocupaţiei se face cu respectarea cadrului legislativ general şi specific, precum şi
cu respectarea reglementărilor şi standardelor de produs.
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Lista unităţilor de competenţă
Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine
Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
Titlul unităţii 4: Competenţe informatice
Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale
Titlul unităţii 8: Competenţe de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea
în muncă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Unităţi de competenţă specifice
Titlul unităţii 1: Pregătirea lucrărilor de termoprotecţie
Titlul unităţii 2: Asigurarea condiţiilor de aplicare a sistemului de termoprotecţie
Titlul unităţii 3: Executarea termoprotecţiei pe suprafaţa structurii de protejat
Titlul unităţii 4: Finalizarea lucrării de termoprotecţie
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PREGĂTIREA LUCRĂRILOR DE TERMOPROTECŢIE
(unitate de competenţă specifică)

Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Identifică starea
iniţială a structurii
de protejat

1.1. Starea iniţială a structurii de protejat este
identificată pe elemente componente de
construcţie, la începutul lucrării;
1.2. Starea iniţială a structurii de protejat este
identificată în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
1.3. Starea iniţială a structurii de protejat este
identificată în conformitate cu prevederile
standardelor specifice în domeniu.
2. Identifică
2.1. Elementele de construcţie ale structurii de
elementele de
protejat sunt identificate conform proiectului
construcţie ale
de execuţie;
structurii de protejat 2.2. Elementele de construcţie ale structurii de
protejat sunt identificate în conformitate cu
prevederile reglementărilor interne;
2.3. Elementele de construcţie ale structurii de
protejat sunt identificate dimensional, pe
tipuri de profile.
3. Determină
factorul de
masivitate specific
elementului de
construcţie

4. Alege metoda de
aplicare a
sistemului de
termoprotecţie

3.1. Factorul de masivitate specific
elementului de construcţie este determinat
conform formulei specifice de calcul;
3.2. Factorul de masivitate specific
elementului de construcţie este determinat pe
baza tabelelor furnizate de producătorul
sistemului de termoprotecţie;
3.3. Factorul de masivitate specific
elementului de construcţie este determinat
corect, pentru stabilirea unui consum de
material corespunzător nivelului de protecţie
dorit.
4.1. Metoda de aplicare a sistemului de
termoprotecţie este aleasă prin corelarea
modalităţilor de aplicare a acestuia cu
configuraţia structurii de protejat;
4.2. Metoda de aplicare a sistemului de
termoprotecţie este aleasă în conformitate cu
prevederile normelor tehnice din domeniu;
4.3. Metoda de aplicare a sistemului de
termoprotecţie este aleasă în conformitate cu
prevederile specificaţiei tehnice a produsului;
4.4. Metoda de aplicare a sistemului de
termoprotecţie este aleasă în funcţie de durata
de protecţie solicitată de beneficiar.
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Nivelul de
responsabilitatea şi
autonomie
3EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
1.1. Identificarea stării iniţiale a
structurii de protejat se
realizează cu atenţie şi
conştiinciozitate.
1.2. Identificarea stării iniţiale a
structurii de protejat se
realizează cu meticulozitate.

2.1. Identificarea elementelor de
construcţie ale structurii de
protejat se realizează cu
responsabilitate şi
conştiinciozitate.
2.2. Identificarea elementelor de
construcţie ale structurii de
protejat se realizează cu
meticulozitate şi
profesionalism.
3.1. Determinarea factorului de
masivitate specific elementului
de construcţie se realizează cu
atenţie şi meticulozitate.
3.2. Determinarea factorului de
masivitate specific elementului
de construcţie se realizează cu
responsabilitate şi
profesionalism.

4.1. Alegerea metodei de
aplicare a sistemului de
termoprotecţie se realizează cu
conştiinciozitate şi atenţie.
4.2. Alegerea metodei de
aplicare a sistemului de
termoprotecţie se realizează cu
meticulozitate şi hotărâre.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară în şantier, în spaţii închise sau deschise, în orice anotimp, în condiţii
meteorologice diverse.
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului ierarhic sau independent.
Gama de variabile:
Elemente de construcţie: stâlpi, grinzi, pereţi, planşee, etc.;
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Standarde specifice: de produs, de execuţie, etc;
Tipuri de profile: profil L, profil U, profil Y, profil T, etc.;
Metode de aplicare a sistemelor de termoprotecţie: cu instalaţii speciale, prin pensulare, etc.;
Sisteme de termoprotecţie: vopsele termospumante, produse de torcretare, etc.;
Configuraţia structurii: suprafeţe orizontale, suprafeţe verticale, locuri greu accesibile, suprafeţe fixe,
suprafeţe în mişcare, etc.
Cunoştinţe:
- noţiuni privind legislaţia specifică;
- prevederile specifice din norme tehnice, standarde, norme de consum, fişa tehnică a produsului;
- reglementări interne specifice activităţii de termoprotecţie;
- elemente de geometrie plană şi în spaţiu;
- algoritmi de clacul matematic;
- noţiuni generale în domeniul construcţii;
- metode de aplicare a sistemelor de termoprotecţie.
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ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE APLICARE A SISTEMULUI DE
TERMOPROTECŢIE
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Identifică
parametrii
caracteristici ai
spaţiului de lucru

1.1. Parametrii caracteristici ai spaţiului de
lucru sunt identificaţi, în corelaţie cu tipul
acestora;
1.2. Parametrii caracteristici ai spaţiului de
lucru sunt identificaţi cu ajutorul aparatelor de
măsură şi control;
1.3. Parametrii caracteristici ai spaţiului de
lucru sunt identificaţi, în corelaţie cu valorile
impuse de specificaţiile tehnice ale sistemului
de termoprotecţie;
1.4. Parametrii caracteristici ai spaţiului de
lucru sunt identificaţi periodic, în conformitate
cu prevederile reglementărilor interne.
2.1. Condiţiile optime în spaţiul de lucru sunt
realizate în conformitate cu prevederile
normelor şi standardelor specifice;
2.2. Condiţiile optime în spaţiul de lucru sunt
realizate în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
2.3. Condiţiile optime în spaţiul de lucru sunt
realizate cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.
3.1. Suprafaţa structurii de protejat este
pregătită în conformitate cu prevederile
normelor şi standardelor specifice;
3.2. Suprafaţa structurii de protejat este
pregătită în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
3.3. Suprafaţa structurii de protejat este
pregătită cu ajutorul mijloacelor tehnice
specifice;
3.4. Suprafaţa structurii de protejat este
pregătită cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.
4.1. Echipamentele sunt pregătite în corelaţie
cu sistemul de termoprotecţie de aplicat;
4.2. Echipamentele sunt pregătite în
conformitate cu prevederile reglementărilor
interne;
4.3. Echipamentele sunt pregătite cu
respectarea normelor de sănătate şi securitate în
muncă.

2. Realizează condiţii
optime în spaţiul de
lucru

3. Pregăteşte
suprafaţa structurii de
protejat

4. Pregăteşte
echipamentele de
aplicare a sistemului
de termoprotecţie
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Nivelul de
responsabilitatea
şi autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
1.1. Identificarea
parametrilor caracteristici
ai spaţiului de lucru se
realizează cu
atenţie.
1.2. Identificarea
parametrilor caracteristici
ai spaţiului de lucru se
realizează cu meticulozitate
şi profesionalism.

2.1. Realizarea condiţiilor
optime în spaţiul de lucru
se realizează cu
meticulozitate şi hotărâre;
2.2. Realizarea condiţiilor
optime în spaţiul de lucru
se realizează cu
responsabilitate şi
conştiinciozitate.
3.1. Pregătirea suprafeţei de
protejat se realizează cu
meticulozitate.
3.2. Pregătirea suprafeţei de
protejat se realizează cu
conştiinciozitate şi
profesionalism.

4.1. Pregătirea
echipamentelor de aplicare
a sistemului de
termoprotecţie se
realizează cu
responsabilitate şi
conştiinciozitate.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară în şantier, în spaţii închise sau deschise, în orice anotimp, în condiţii
meteorologice diverse.
Activitatea se desfăşoară la înălţime, în zone cu pericol de accidentare.
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului ierarhic sau independent.
Gama de variabile:
Parametri caracteristici ai spaţiului de lucru: umiditate, temperatură, viteza vântului, etc.;
Aparate de măsură şi control: umidometru, termohigrometru, etc.;
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Standardelor specifice: de produs, de execuţie, etc;
Mijloace tehnice specifice: instalaţie de sablare, perii acţionate mecanic sau electric, etc.;
Echipamente de aplicare a sistemului de termoprotecţie: instalaţie de vopsire, instalaţie de aplicare a
produselor de torcretare, compresor, pompă, pulverizatoare, pensule, bidinele, etc.;
Sisteme de termoprotecţie: vopsele termospumante, produse de torcretare, etc.
Cunoştinţe:
- noţiuni privind legislaţia specifică;
- prevederi specifice din norme tehnice, standarde, norme de consum, fişa tehnică a produsului;
- reglementări interne specifice activităţii de termoprotecţie;
- noţiuni generale în domeniul construcţii;
- metode de aplicare a sistemelor de termoprotecţie;
- metode de pregătire a suprafeţelor structurilor de protejat;
- modul de utilizare a aparatelor de măsură şi control specifice;
- echipamente de aplicare a sistemului de termoprotecţie şi modul de utilizare al acestora.
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EXECUTAREA TERMOPROTECŢIEI PE SUPRAFAŢA
STRUCTURII DE PROTEJAT
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1. Pregăteşte
sistemul de
termoprotecţie
pentru aplicare

1.1. Sistemul de termoprotecţie este
pregătit pentru aplicare în conformitate
cu prescripţiile producătorului;
1.2. Sistemul de termoprotecţie este
pregătit pentru aplicare în conformitate
cu prevederile reglementărilor interne;
1.3. Sistemul de termoprotecţie este
pregătit pentru aplicare cu respectarea
normelor de sănătate şi securitate în
muncă şi de protecţie a mediului.
2.1. Sistemul de termoprotecţie este
aplicat pe suprafaţa structurii de
protejat în conformitate cu prescripţiile
producătorului;
2.2. Sistemul de termoprotecţie este
aplicat pe suprafaţa structurii de
protejat în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
2.3. Sistemul de termoprotecţie este
aplicat pe suprafaţa structurii de
protejat cu echipamente de lucru
adecvate;
2.4. Sistemul de termoprotecţie este
aplicat pe suprafaţa structurii de
protejat cu respectarea normelor de
sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului.
3.1. Eventualele defecte semnalate pe
timpul aplicării sistemului de
termoprotecţie sunt remediate în
conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
3.2. Eventualele defecte semnalate pe
timpul aplicării sistemului de
termoprotecţie sunt remediate pe
întreaga zonă afectată;
3.3. Eventualele defecte semnalate pe
timpul aplicării sistemului de
termoprotecţie sunt remediate cu
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a
mediului.

2. Aplică sistemul de
termoprotecţie pe
suprafaţa structurii
de protejat

3. Remediază
eventualele defecte
semnalate pe timpul
aplicării sistemului
de termoprotecţie
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Nivelul de
responsabilitatea
şi autonomie
3EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
1.1. Pregătirea sistemul de
termoprotecţie pentru
aplicare se realizează cu
atenţie.
1.2. Pregătirea sistemul de
termoprotecţie pentru
aplicare se realizează cu
meticulozitate.

2.1. Aplicarea sistemul de
termoprotecţie pe suprafaţa
structurii de protejat se
realizează cu atenţie şi
responsabilitate.
2.2. Aplicarea sistemul de
termoprotecţie pe suprafaţa
structurii de protejat se
realizează cu meticulozitate.

3.1. Remedierea eventualelor
defecte semnalate pe timpul
aplicării sistemului de
termoprotecţie se realizează
cu meticulozitate.
3.2. Remedierea eventualelor
defecte semnalate pe timpul
aplicării sistemului de
termoprotecţie se realizează
cu conştiinciozitate şi
profesionalism.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară în şantier, în spaţii închise sau deschise, în orice anotimp, în condiţii
meteorologice diverse, ziua sau noaptea.
Activitatea se desfăşoară la înălţime, în zone cu pericol de accidentare, în condiţii de stres.
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului ierarhic sau independent.
Gama de variabile:
Sisteme de termoprotecţie: vopsele termospumante, produse de torcretare, etc.
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Echipamente de lucru: instalaţie de aplicare a vopselelor termospumante, instalaţie de aplicare
a produselor de torcretare, compresor, pompă, pulverizatoare, pensule, bidinele, etc.;
Defecte semnalate: exfolieri, băşici, aderenţă scăzută, scurgeri, etc.
Cunoştinţe:
- noţiuni privind legislaţia specifică;
- prevederile specifice din norme tehnice, standarde, norme de consum, fişa tehnică a
produsului;
- reglementări interne specifice activităţii de termoprotecţie;
- noţiuni generale în domeniul construcţii;
- tipuri de sisteme de termoprotecţie şi metode de aplicare a acestora;
- tipuri de echipamente de lucru şi modul de utilizare al acestora;
- tipuri de defecte şi modul de remediere al acestora;
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului.
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FINALIZAREA LUCRĂRII DE TERMOPROTECŢIE
(unitate de competenţă specifică)

Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Verifică calitatea
lucrării de
termoprotecţie

1.1. Calitatea lucrării de termoprotecţie este
verificată în conformitate cu prescripţiile
producătorului sistemului de termoprotecţie;
1.2. Calitatea lucrării de termoprotecţie este
verificată în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
1.3. Calitatea lucrării de termoprotecţie este
verificată prin metode specifice;
1.4. Calitatea lucrării de termoprotecţie este
verificată cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.
2.1. Eventualele defecte identificate la
finalizarea lucrării de termoprotecţie sunt
remediate în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne;
2.2. Eventualele defecte identificate la
finalizarea lucrării de termoprotecţie sunt
remediate pe întreaga zonă afectată;
2.3. Eventualele defecte identificate la
finalizarea lucrării de termoprotecţie sunt
remediate cu respectarea normelor de sănătate
şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului.
3.1. Documentele specifice sunt întocmite în
conformitate cu prevederile legislaţie specifice;
3.2. Documentele specifice sunt întocmite în
conformitate cu prevederile contractuale;
3.3. Documentele specifice sunt întocmite în
conformitate cu prevederile reglementărilor
interne.

2. Remediază
eventualele defecte
identificate la
finalizarea lucrării de
termoprotecţie

3. Întocmeşte
documentele specifice

Nivelul de
responsabilitatea şi
autonomie
3EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
1.1. Verificarea calităţii
lucrării de termoprotecţie se
realizează cu conştiinciozitate.
1.2. Verificarea calităţii
lucrării de termoprotecţie se
realizează cu meticulozitate.

2.1. Remedierea eventualelor
defecte identificate la
finalizarea lucrării de
termoprotecţie se realizează cu
meticulozitate.
2.2. Remedierea eventualelor
defecte identificate la
finalizarea lucrării de
termoprotecţie se realizează cu
conştiinciozitate şi
profesionalism.
3.1. Întocmirea documentelor
specifice se realizează cu
conştiinciozitate.
3.2. Întocmirea documentelor
specifice se realizează cu
profesionalism.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară în şantier, în spaţii închise sau deschise, în orice anotimp, în condiţii meteorologice
diverse.
Activitatea se desfăşoară la înălţime, în zone cu pericol de accidentare, în condiţii de stres.
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului ierarhic sau independent.
Gama de variabile:
Sisteme de termoprotecţie: vopsele termospumante, produse de torcretare, etc.
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.;
Metode specifice: măsurare aderenţă, măsurare grosime strat, etc.;
Tipuri de defecte: grosime strat necorespunzătoare, aderenţă slabă, strat neuniform, exfolieri, fisuri, etc.;
Documente specifice: proces verbal de lucrări ascunse, certificat de garanţie, etc.
Cunoştinţe:
- noţiuni privind legislaţia specifică;
- prevederile specifice din norme tehnice, standarde, norme de consum, fişa tehnică a produsului;
- reglementări interne specifice activităţii de termoprotecţie;
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- noţiuni generale în domeniul construcţii;
- tipuri de sisteme de termoprotecţie şi metode de aplicare a acestora;
- tipuri de echipamente de lucru şi modul de utilizare a acestora;
- tipuri de defecte şi modul de remediere al acestora;
- noţiuni privind documentele specifice şi modul de întocmire a acestora;
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului.
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APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
(unitate de competenţă generală)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Identifică
riscurile în muncă

1.1. Riscurile în muncă sunt identificate în
corelaţie cu specificul activităţii de executat;
1.2. Riscurile în muncă sunt identificate avânduse în vedere toate aspectele relevante pentru
desfăşurarea activităţilor;
1.3. Riscurile sunt identificate în conformitate
cu prevederile legislaţiei specifice în domeniu.
2.1. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă sunt aplicate în
conformitate cu legislaţia specifică în domeniu;
2.2. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă sunt aplicate în corelaţie cu
specificul locului de muncă;
2.3. Prevederile legale referitoare la sănătate şi
securitatea în muncă sunt aplicate permanent, pe
toată perioada activităţilor.

2. Aplică
prevederile legale
referitoare la
sănătatea şi
securitatea în
muncă

3. Intervine în caz
de accident

3.1. În caz de accident intervine în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare;
3.2. În caz de accident intervine în conformitate
cu prevederile regulamentului interior;
3.3. În caz de accident intervine prin modalităţi
adaptate situaţiei concrete şi tipului de accident
produs.

Nivelul de
responsabilitatea şi
autonomie
2EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
1.1. Identificarea riscurilor în
muncă se realizează cu
conştiinciozitate şi
responsabilitate.

2.1. Aplicarea prevederile
legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă se
realizează cu atenţie şi
promptitudine.
2.2. Aplicarea prevederile
legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă se
realizează cu conştiinciozitate
şi responsabilitate.
3.1. Intervenţia în caz de
accident se realizează cu
atenţie şi promptitudine.
3.2. Intervenţia în caz de
accident se realizează cu
operativitate.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului de şantier, cu un grad limitat de
autonomie.
Gama de variabile:
Tipuri de riscuri: pericol de lovire, cădere de la înălţime, pericol de alunecare, tăiere cu scule şi unelte
conţinând părţi metalice/ascuţite, pericol de cădere de materiale şi obiecte de la înălţime, etc.;
Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile de activităţilor desfăşurate, modalitatea de
organizare a activităţilor, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru,
condiţiile de lucru, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de
specificul condiţiilor de lucru;
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, răniri, fracturi, căderi de la înălţime), electrocutare,
arsuri, intoxicaţii cu gaze, etc.
Cunoştinţe:
- tipuri de riscuri;
- norme de sănătate şi securitate în muncă specifice locului de muncă;
- modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de sănătate şi securitate în muncă;
- proceduri de acordare a primului ajutor.
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APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI
(unitate de competenţă generală)

Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1. Aplică normele de
protecţia mediului

1.1. Normele de protecţia mediului
sunt aplicate corespunzător
activităţilor desfăşurate;
1.2. Normele de protecţia mediului
sunt aplicate conform instructajelor;
1.3. Normele de protecţia mediului
sunt aplicate evitând efectul nociv
asupra mediului înconjurător şi a
zonei de lucru.
2.1. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu acţionează conform
procedurilor interne, fără afectarea
factorilor de mediu;
2.2. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu acţionează în conformitate cu
procedurile de urgenţă şi cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
2.3. Pentru diminuarea riscurilor de
mediu acţionează cu promptitudine.
3.1. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se acţionează
conform procedurilor interne;
3.2. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se acţionează
conform specificului locului de
muncă;
3.3. Pentru diminuarea consumului
de resurse naturale se acţionează
permanent şi conştiincios.

2. Acţionează pentru
diminuarea riscurilor
de mediu

3. Acţionează pentru
diminuarea
consumului de resurse
naturale

Nivelul de
responsabilitatea
şi autonomie
2EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
1.1. Aplicarea normelor de
protecţie a mediului se
realizează cu promptitudine.
1.2. Aplicarea normelor de
protecţie a mediului se
realizează cu responsabilitate
şi perseverenţă.
2.1. Acţiunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se realizează cu
atenţie şi responsabilitate.
2.2. Acţiunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se realizează cu
perseverenţă şi operativitate.
3.1. Acţiunea pentru
diminuarea consumului de
resurse naturale se realizează
cu perseverenţă şi
operativitate.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului de şantier, cu un grad
limitat de autonomie.
Gama de variabile:
Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale protejate;
Riscuri: poluare a apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc.;
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie
de specificul condiţiilor de lucru;
Resurse naturale: apă, gaze, ţiţei, sol, resurse energetice, etc.
Cunoştinţe:
- norme de protecţia mediului;
- legislaţie şi proceduri specifice locului de muncă;
- specificul locului de muncă.
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Titlul Calificării: Operator termoprotecţie
Descriere:
“Operatorul termoprotecţie” face parte din personalul operatorilor economici care efectuează lucrări
de termoprotecţie, fiind responsabil pentru calitatea lucrărilor executate.
Termoprotecţia reprezintă un ansamblu de operaţii care protejează împotriva efectelor încălzirii
excesive produse de manifestarea unui incendiu.
Pentru realizarea lucrărilor de termoprotecţie se utilizează sisteme de termoprotecţie agrementate.
Punerea în operă a sistemelor de termoprotecţie necesită o pregătire atentă şi complexă, deoarece se lucrează
cu echipamente şi instrumente speciale care solicită cunoştinţe în domeniul construcţii, mecanic şi chimie.
Printre aceste echipamente se numără: instalaţiile de sablare şi instalaţiile de aplicare a sistemelor de
termoprotecţie care, de obicei, variază ca structură şi mod de funcţionare. Totodată, pe lângă aceste
echipamente, sunt utilizate diferite instrumente şi aparate de măsură şi control specifice care ajută la
determinarea caracteristicilor mediului de lucru, precum şi de calitate a straturilor de sistem de
termoprotecţie aplicate.
Aplicarea sistemelor de termoprotecţie se realizează prin parcurgerea anumitor etape, bine definite,
în conformitate cu specificaţiile producătorilor.
Exercitarea ocupaţiei se face cu respectarea cadrului legislativ general şi specific, precum şi cu
respectarea reglementărilor şi standardelor de produs.
Motivaţie:
Calificarea de “Operator termoprotecţie” este solicitată pe piaţa muncii, fiind necesară operatorilor
economici care doresc să efectueze lucrări de termoprotecţie cu respectarea prevederilor legislative în
domeniu.
Condiţii de acces:
Persoana care doreşte să devină “Operator termoprotecţie” trebuie să fie absolventă de liceu cu diplomă
de bacalaureat şi să fie declarată apt medical.
Rute de progres: Nu există
Cerinţe legislative specifice: Nu există
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Titlu calificării: Operator termoprotecţie
Codul calificării:
Nivelul calificării: 3
LISTA COMPETENŢELOR
Nivelul calificării: 3
Denumirea competenţei

Nivel

Pregătirea lucrărilor de termoprotecţie
Asigurarea condiţiilor de aplicare a sistemului de termoprotecţie
Executarea termoprotecţiei pe suprafaţa structurii de protejat
Finalizarea lucrării de termoprotecţie
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în
muncă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului

3
3
3
3
2

Codul
unităţii
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2

Credite

Competenţa: Pregătirea lucrărilor de termoprotecţie
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Identifică starea iniţială a structurii de
protejat cu atenţie şi conştiinciozitate, pe
elemente componente de construcţie, la
începutul lucrării, în conformitate cu
prevederile reglementărilor interne şi ale
standardelor specifice în domeniu, în
contextele de practicare.
2. Identifică elementele de construcţie ale
structurii de protejat cu meticulozitate şi
profesionalism conform proiectului de
execuţie, pe tipuri de profile şi în conformitate
cu prevederile reglementărilor interne.

- Noţiuni privind legislaţia specifică;
- Prevederile specifice din norme tehnice,
standarde, norme de consum, fişa tehnică a
produsului;
- Reglementări interne specifice activităţii de
termoprotecţie;
- Elemente de geometrie plană şi în spaţiu;
- Algoritmi de clacul matematic;
- Noţiuni generale în domeniul construcţii;
- Metode de aplicare a sistemelor de termoprotecţie.

3. Determină factorul de masivitate specific
elementului de construcţie cu atenţie şi
meticulozitate conform formulei specifice de
calcul şi pe baza tabelelor furnizate de
producătorul sistemului de termoprotecţie.
4. Alege metoda de aplicare a sistemului de
termoprotecţie cu conştiinciozitate şi atenţie,
în conformitate cu prevederile normelor
tehnice din domeniu şi cu specificaţia tehnică
a produsului, în funcţie de durata de protecţie
solicitată de beneficiar.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
Simulare
portofoliu
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Competenţa: Asigurarea condiţiilor de aplicare a sistemului de termoprotecţie
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Identifică parametrii caracteristici ai
spaţiului de lucru cu atenţie şi meticulozitate,
în corelaţie cu tipul acestora, cu ajutorul
aparatelor de măsură şi control, în
conformitate cu prevederile reglementărilor
interne.
2. Realizează condiţii optime în spaţiul de
lucru cu meticulozitate şi conştiinciozitate, în
conformitate cu prevederile normelor şi
standardelor specifice şi ale reglementărilor
interne, cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă, în contextele de
practicare.

- Noţiuni privind legislaţia specifică;
- Prevederi specifice din norme tehnice, standarde,
norme de consum, fişa tehnică a produsului;
- Reglementări interne specifice activităţii de
termoprotecţie;
- Noţiuni generale în domeniul construcţii;
- Metode de aplicare a sistemelor de termoprotecţie;
- Metode de pregătire a suprafeţelor structurilor de
protejat;
- Modul de utilizare a aparatelor de măsură şi control
specifice;
- Echipamente de aplicare a sistemului de
termoprotecţie şi modul de utilizare al acestora.

3. Pregăteşte suprafaţa structurii de protejat cu
conştiinciozitate şi profesionalism, în
conformitate cu prevederile normelor şi
standardelor specifice şi ale reglementărilor
interne, cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.
4. Pregăteşte echipamentele de aplicare a
sistemului de termoprotecţie cu
responsabilitate şi conştiinciozitate, în
corelaţie cu sistemul de termoprotecţie de
aplicat, în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
Simulare
portofoliu
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Competenţa: Executarea termoprotecţiei pe suprafaţa structurii de protejat
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Pregăteşte sistemul de termoprotecţie
pentru aplicare cu atenţie şi meticulozitate, în
conformitate cu prescripţiile producătorului şi
cu prevederile reglementărilor interne, cu
respectarea normelor de sănătate şi securitate
în muncă şi de protecţie a mediului.
2. Aplică sistemul de termoprotecţie pe
suprafaţa structurii de protejat cu atenţie şi
meticulozitate, în conformitate cu prescripţiile
producătorului şi cu prevederile
reglementărilor interne, cu echipamente de
lucru adecvate, cu respectarea normelor de
sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a
mediului, în contextele de practicare.
3. Remediază eventualele defecte semnalate
pe timpul aplicării sistemului de
termoprotecţie cu conştiinciozitate şi
profesionalism, pe întreaga zonă afectată, în
conformitate cu prevederile reglementărilor
interne şi cu respectarea normelor de sănătate
şi securitate în muncă şi de protecţie a
mediului.

- Noţiuni privind legislaţia specifică;
- Prevederile specifice din norme tehnice,
standarde, norme de consum, fişa tehnică a
produsului;
- Reglementări interne specifice activităţii de
termoprotecţie;
- Noţiuni generale în domeniul construcţii;
- Tipuri de sisteme de termoprotecţie şi metode de
aplicare a acestora;

- Tipuri de echipamente de lucru şi modul de
utilizare al acestora;
- Tipuri de defecte şi modul de remediere al
acestora;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
Simulare
portofoliu
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Competenţa: Finalizarea lucrării de termoprotecţie
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Verifică calitatea lucrării de termoprotecţie
cu meticulozitate, prin metode specifice, în
conformitate cu prescripţiile producătorului
sistemului de termoprotecţie şi cu prevederile
reglementărilor interne, în contextele de
practicare.
2. Remediază eventualele defecte identificate
la finalizarea lucrării de termoprotecţie cu
conştiinciozitate şi profesionalism, pe întreaga
zonă afectată, în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne şi cu respectarea
normelor de sănătate şi securitate în muncă şi
de protecţie a mediului.
3. Întocmeşte documentele specifice cu
conştiinciozitate, în conformitate cu
prevederile contractuale şi ale legislaţie
specifice.

- Noţiuni privind legislaţia specifică;
- Prevederile specifice din norme tehnice,
standarde, norme de consum, fişa tehnică a
produsului;
- Reglementări interne specifice activităţii de
termoprotecţie;
- Noţiuni generale în domeniul construcţii;
- Tipuri de sisteme de termoprotecţie şi metode de
aplicare a acestora;

- Tipuri de echipamente de lucru şi modul de
utilizare a acestora;
- Tipuri de defecte şi modul de remediere al
acestora;
- Noţiuni privind documentele specifice şi modul
de întocmire a acestora;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
Simulare
portofoliu
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Competenţa: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Identifică riscurile în muncă cu
conştiinciozitate şi responsabilitate, în
conformitate cu specificul activităţii de
executat şi în conformitate cu prevederile
legislaţiei specifice în domeniu.
2. Aplică prevederile legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă cu atenţie şi
promptitudine, în conformitate cu legislaţia
specifică în domeniu şi în corelaţie cu
specificul locului de muncă.

- Prevederi legale referitoare la sănătatea şi securitatea
în muncă;
- Norme interne;
- Particularităţile locului de muncă;
- Tipuri de riscuri;
- Reglementări interne;
- Tipuri de accidente.

3. Intervine în caz de accident cu
promptitudine şi operativitate, în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale
reglementărilor interne.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
portofoliu
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Competenţa: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
1. Aplică normele de protecţia mediului cu
promptitudine, corespunzător activităţilor
desfăşurate.
2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de
mediu cu atenţie şi operativitate, în
conformitate cu procedurile de urgenţă şi cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

- Norme de protecţia mediului;
- Norme interne;
- Particularităţile locului de muncă;
- Factori de mediu;
- Proceduri interne.

3. Acţionează pentru diminuarea consumului
de resurse naturale cu perseverenţă şi
operativitate, conform procedurilor interne.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor în îndeplinirea
Test scris
sarcinilor de serviciu pentru respectivul
Întrebări orale
proces şi/sau produs
Rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
Declaraţii ale martorilor
portofoliu
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