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Şef serviciu pompieri civili
Descrierea ocupaţiei
Activitatea se referã la competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili constituit la nivelul
agentilor economici, institutiilor sau localitãtilor.
Seful serviciului de pompieri civili detine competente privind organizarea si planificarea activitãtilor de
prevenire si stingere a incendiilor, controlul activitãtii subordonatilor din cadrul serviciului, pregãtirea
profesionalã a pompierilor civili si instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competentã.
El conduce interventiile în caz de incendii/alte evenimente (calamitãti naturale, catastrofe, avarii tehnologice
etc.) având competente privind alertarea fortelor proprii, conducerea deplasãrii la locul evenimentului,
efectuarea recunoasterii la locul interventiei, adoptarea de decizii privind rezolvarea situatiilor ivite pe timpul
interventiei, precum si organizarea restabilirii capacitãtii de interventie a serviciului de pompieri civili la
încheierea misiunii.
De asemenea, seful serviciului de pompieri are competente privind stabilirea cauzelor de incendiu,
elaborarea/administrarea documentelor specifice activitãtii si gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului
de pompieri civili.

Şef serviciu pompieri civili
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea la locul de muncă
Munca în echipă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi NPSI
Dezvoltarea profesională
Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
Planificarea activităţii zilnice individuale a pompierilor civili

Competenţe specifice

Analizarea situaţiei la locul evenimentului şi luarea hotărârii
pentru desfăşurarea intervenţiei
Controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a
Coordonarea activităţilor înainte / după intervenţia în caz de
necesitate
Elaborarea / administrarea documentelor specifice activităţii
serviciului de pompieri civili
Gestionarea patrimoniului serviciului de pompieri
Instruirea pompierilor civili şi a altor categorii de personal
Stabilirea cauzelor de incendiu
Stabilirea tacticii de intervenţie în caz de incendiu / alte

Comunicarea la locul de muncă

Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru comunicarea eficientă în
cadrul colectivului serviciului de pompieri civili si cu alte categorii de specialisti/cetăteni din cadrul sectorului de
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Participarea la discuţii pe teme
profesionale

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Comunicarea la locul de muncă este realizată în colective de
specialitate
1.2. Schimbul de informaţii în cadrul colectivelor de specialitate se
efectuează într-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect şi concis

1.3. Comunicarea se realizează într-o manieră civilizată, directă, cu
evitarea conflictelor.
2. Menţinerea dialogului cu alte
2.1. Menţinerea dialogului cu alte categorii de personal/cetăţeni din cadrul
categorii de personal/cetăţeni din cadrul unităţii/localităţii este realizată pentru rezolvarea problemelor legate de
unităţii/localităţii
prevenirea şi stingerea incendiilor din sectorul de competenţă
2.2. Schimbul de informaţii cu personalul/cetăţenii din cadrul sectorului de
competenţă se realizează prin metode corespunzătoare situaţiei concrete

2.3. Informaţiile transmise sunt corecte , suficiente şi relevante în raport
cu scopul comunicării
2.4. Schimbul de informaţii cu personalul din cadrul unităţii/alte categorii
de cetăţeni din sectorul de competenţă se efectuează cu operativitate, ori
Gama de variabile

Metode de comunicare : în scris sau verbal
Colectivele de specialitate pot fi formate din : membrii serviciului de pompieri civili, cadrul tehnic cu atribuţii de
PSI, mecanic şef, director tehnic, pompieri militari atunci când este cazul etc.
Alte categorii de personal din cadrul unităţii: patron, directori, diverşi angajaţi, delegaţi etc.
Alte categorii de cetăţeni de pe raza localităţii : primar, membrii consiliilor locale, cetăţeni diverşi etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe :
-actele normative specifice domeniului apărării împotriva incendiilor;
-cunoştinţe tehnice generale
-cunoştinţe specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
-modul de organizare a activităţii în cadrul unităţii/localităţii
-structurile ierarhice şi funcţionale din cadrul unităţii/localităţii
Evaluarea va urmări :
- capacitatea de exprimare şi susţinere a opiniilor în cadrul unor discuţii profesionale, cu evitarea conflictelor, în
spiritul rezolvării prompte a problemelor
- capacitatea de menţinere a relaţiilor cu colective diverse din cadrul unităţii/localităţii pentru îndeplinirea
operativă a sarcinilor de serviciu
_

Munca în echipă

Descrierea unităţii
Unitatea include competentele legate de desfăsurarea activitătii sefului serviciului de pompieri civili, în cadrul
colectivului de muncă, evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individuală în realizarea
obiectivului echipei.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei 1.1. Stabilirea sarcinilor este efectuată în concordanţă cu precizările unor
surse autorizate.
1.2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelaţie cu obiectivul echipei şi
dispoziţiile şefului ierarhic.
1.3. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu
promptitudine în scopul evitării unor eventuale neînţelegeri.

2. Implicarea individuală în realizarea
sarcinilor echipei

1.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în
timp util.
2.1. Lucrul în echipă se realizează respectând raporturile ierarhice şi
funcţionale.
2.2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim
acceptată.
2.3. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.
2.4. Solicitarea / acordarea de sprijin este făcută în situaţii speciale şi în
limita competenţei.

Gama de variabile

Surse autorizate : acte normative în vigoare, fişa postului, dispoziţii ale şefilor ierarhici.
Echipa : membrii serviciului de pompieri civili
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe :
- componenţa echipei
- raporturile ierarhice şi funcţionale
- atribuţiile de serviciu
La evaluare se va urmări :
- capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei
- capacitatea individuală de asumare şi rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit, în corelare cu
obiectivul general al echipei.
_

Aplicarea NPM şi NPSI

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplică normele de protecţie a

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Normele de protecţie a muncii sunt însuşite şi aplicate conform
specificului locului de muncă.
1.2. Normele de protecţie a muncii sunt însuşite şi aplicate în corelaţie cu
aparatura şi instalaţiile folosite.
1.3. Normele de protecţie a muncii sunt însuşite şi aplicate în corelaţie cu
tipurile de accidente ce pot surveni.

2. Aplică normele de PSI

1.4. Echipamentul de protecţie este verificat, folosit şi păstrat în
conformitate cu prevederile legislative în vigoare.
2.1. Echipamentul de stingere a incendiilor este menţinut permanent în
stare de funcţionare.
2.2. Normele PSI sunt însuşite conform specificului fiecărui loc de
muncă.
2.3. Normele PSI sunt însuşite în corelaţie cu aparatura şi instalaţiile

Gama de variabile

Accidente : de tip mecanic, arsuri, electrocutări, asfixii, intoxicaţii, căderi de la înălţime, înec etc.
Echipament de protecţie : măşti contra fumului şi gazelor, costume de protecţie normale ( din bumbac), costume
de protecţie anticalorică, cizme din cauciuc ( tip apă, tip noroi ), căşti de protecţie, mănuşi, centură de siguranţă,
aparate de respiraţie etc.
Echipament de stingere a incendiilor : stingătoare, hidranţi etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe :
- normele de PM şi PSI cu caracter general şi cele specifice locului de muncă
- modul de utilizare a echipamentelor de PM şi PSI
- proceduri de acordare a primului ajutor
Evaluarea va urmări :
- capacitatea de întrebuinţare corectă şi operativă a echipamentelor de PM şi PSI pentru înlăturarea factorilor de
risc
- capacitatea de reacţie în situaţii limită, de stres, autocontrolul, echilibrul personal
- modul în care se aplică tehnicile de prim ajutor, în conformitate cu natura accidentului

Dezvoltarea profesională

Descrierea unităţii
Unitatea cuprinde competenţele necesare şefului serviciului de pompieri civili privind autoevaluarea şi identificarea
necesitătilor de perfectionare profesională, urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de pregătire /
perfectionare pentru cresterea calitătii rezultatelor muncii.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea necesităţilor de
perfecţionare profesională

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Necesităţile de perfecţionare profesională vizează ansamblul
activităţilor desfăşurate la locul de muncă.
1.2. Stabilirea necesităţilor de perfecţionare profesională se realizează în
corelaţie cu sarcinile incluse în fişa postului.
1.3. Identificarea lacunelor din pregătirea profesională se efectuează
permanent, în raport cu informaţiile de actualitate din domeniul de
activitate.

2. Participarea la cursuri de pregătire /
perfecţionare şi activităţi aplicative

1.4. Necesităţile de perfecţionare profesională sunt identificate pe baza
autoevaluării/calificativelor obţinute în urma diferitelor verificări.
2.1. Reactualizarea cunoştinţelor se realizează permanent sau ori de câte
ori este nevoie.
2.2. Asimilarea informaţiilor noi se efectuează prin apelarea unor surse
autorizate.
2.3. Informaţiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ şi
calitativ cu necesităţile individuale de perfecţionare.
2.4. Cunoştinţele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curentă în
scopul creşterii calităţii rezultatelor muncii.
2.5. Participarea la activităţi aplicative se realizează permanent, în
scopul menţinerii abilităţilor practice de intervenţie în caz de eveniment

Gama de variabile

Activităţi : conducerea intervenţiei în caz de incendiu, cercetarea cauzelor incendiilor, planificarea activităţii
pompierilor civili din cadrul serviciului, organizarea activităţii de PSI desfăşurată de pompierii civili din sectorul
de competenţă, controlul respectării normelor de PSI, pregătirea profesională a pompierilor civili, instruirea altor
categorii de personal etc.
Modalităţi de perfecţionare : studiu individual, cursuri de pregătire / perfecţionare, schimburi de experienţă etc.
Surse autorizate : acte normative în vigoare, literatură de specialitate specifică domeniului apărării împotriva
incendiilor etc.
Activităţi aplicative: exerciţii, aplicaţii, antrenamente, demonstraţii etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe :
- actele normative specifice domeniului apărării împotriva incendiilor;
- cunoştinţe tehnice generale
- cunoştinţe specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
- formele şi metodele de pregătire, specifice activităţii pompierilor civili.
- posibilităţile de perfecţionare existente în cadrul şi în exteriorul locului de muncă
Evaluarea va urmări :
- receptivitatea faţă de nou şi capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activităţii şi diversitatea
sarcinilor incluse în fişa postului
- capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor de pregătire / perfecţionare profesională în
corelaţie cu exigenţele postului.
_

Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competenţele necesare şefului serviciului de pompieri civili pentru repartizarea resurselor
disponibile pe categorii de activităti, stabilirea procedurilor de realizare si a modalitătilor de consemnare/raportare a
rezultatelor activitătilor desfăsurate.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Repartizează resursele disponibile pe 1.1.Alocarea resurselor umane pentru realizarea activităţilor se
categorii de activităţi.
efectuează în funcţie de nivelul de pregătire/experienţă al fiecărui membru
al serviciului de pompieri civili.
1.2. Resursele sunt repartizate în funcţie de complexitatea şi specificul
activităţilor de realizat.
1.3. Repartizarea resurselor se realizează avându-se în vedere toate
tipurile de activităţi, ce urmează a fi executate în sectorul de competenţă.

1.4. Resursele sunt repartizate în corelaţie cu priorităţile stabilite de
factorii de decizie de la nivelul unităţii/localităţii

2. Stabileşte procedurile de realizare a
activităţilor de p.s.i.

1.5. Resursele sunt repartizate cu asigurarea unei dimensionări raţionale în
2.1. Procedurile de lucru sunt stabilite cu respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare
2.2. Procedurile de realizare a activităţilor sunt stabilite în corelaţie cu
scopurile propuse.
2.3. Procedurile sunt stabilite, după caz, avându-se în vedere posibilitatea
de implicare a altor factori necesari pentru îndeplinirea obiectivului
propus.

3. Stabileşte modalităţile de
consemnare/raportare a rezultatelor
activităţilor desfăşurate

2.4. Procedurile stabilite sunt flexibile având posibilitatea de adaptare în
funcţie de specificul situaţiilor neprevăzute survenite/modificările
3.1. Modalităţile de consemnare/raportare sunt stabilite cu respectarea
prevederilor actelor normative în vigoare.
3.2. Rezultatele activităţilor desfăşurate se raportează/consemnează cu
respectarea structurii ierarhice/funcţionale din cadrul sectorului de
competenţă.
3.3. Modalităţile de consemnare/raportare a rezultatelor activităţilor
desfăşurate sunt clare, la obiect, funcţionale (uşor de aplicat), în scopul
asigurării operativităţii în rezolvarea problemelor.

Gama de variabile

Sector de competenţă: unitate, localitate, alte unităţi şi localităţi cu care s-au încheiat contracte/
convenţii pentru asigurarea intervenţiei.
Activităţi :intervenţia pe ture de serviciu, activitatea de prevenire a incendiilor, activitatea de
asistenţă tehnică.
Resurse: -materiale ( tehnică şi utilaje de intervenţie, substanţe de stingere,
accesorii, echipamente de protecţie) şi umane ( pompieri civili);
Factorii de decizie: patroni, manageri, primari, consilii locale.
Factori importanţi în îndeplinirea obiectivelor: diverşi specialişti din cadrul unităţii, firme
prestatoare de servicii, diverse instituţii de interes local (întreprinderi, şcoli, regii locale) etc.
Situaţii neprevăzute/modificări: schimbarea unor fluxuri tehnologice, blocare căi de acces în urma
unor lucrări desfăşurate, schimbarea destinaţiei unor spaţii, reducerea unor activităţi, apariţia unor noi stări de
pericol, creşterea vulnerabilităţii în anumite perioade de timp, apariţia de noi instituţii, construcţii, clădiri în
sectorul de competenţă, subînchirieri de spaţii.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-tipurile de activităţi desfăşurate în sectorul de competenţă;
-resursele umane şi materiale disponibile;
-factorii de decizie de la nivelul unităţii/localităţii;
-alte instituţii, organe, forţe de intervenţie cu care se colaborează în desfăşurarea activităţilor;
-actele normative din domeniu;
-structura ierarhică şi funcţională din cadrul sectorului de competenţă.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de repartizare a resurselor în funcţie de tipurile activităţilor, complexitatea şi specificul acestora,
priorităţile stabilite de factorii de decizie;
-capacitatea de repartizare raţională a resurselor în concordanţă cu nivelul de risc şi gradul de urgenţă al
activităţilor, având în vedere pregătirea/experienţa membrilor serviciului de pompieri civili;
-stabilirea procedurilor de lucru cu respectarea prevederilor legale, în corelaţie cu scopurile propuse şi cu
posibilitatea de adaptare în funcţie de modificările intervenite;
-capacitatea de stabilire a modalităţilor de consemnare/raportare a rezultatelor activităţilor desfăşurate cu
respectarea legalităţii, structurii ierarhice/funcţionale din cadrul sectorului de competenţă şi capabile să asigure
operativitatea în rezolvarea problemelor.
_

Planificarea activităţii zilnice individuale a pompierilor civili

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru stabilirea prioritătilor în
activitatea zilnică individuală si în activitatea membrilor serviciului, pentru întocmirea programului zilnic si
verificarea respectării acestuia de către pompierii civili.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabileşte priorităţile în activitatea
zilnică individuală a membrilor
serviciului de pompieri civili

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Priorităţile sunt stabilite în funcţie de constatările rezultate în urma
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor desfăşurate de membrii
serviciului de pompieri civili.
1.2. Priorităţile sunt stabilite operativ, la intrarea în tură, în scopul
repartizării sarcinilor pe fiecare membru al serviciului.
1.3. Priorităţile sunt stabilite în funcţie de conţinutul planurilor şi
programelor de activitate aprobate.
1.4. Priorităţile sunt stabilite în funcţie de dispoziţiile factorilor de
conducere de la nivelul unităţii/localităţii.

2. Întocmeşte programul zilnic de
activităţi

1.5. Priorităţile sunt stabilite în funcţie de particularităţile perioadei
calendaristice şi activităţile specifice desfăşurate în timpul acestora.
2.1. Programul este întocmit pe ture de serviciu, prin îmbinarea
activităţilor planificate cu problemele apărute în activitatea curentă.
2.2. Programul zilnic de activităţi este întocmit în corelaţie cu
disponibilitatea altor forţe/mijloace necesare din cadrul unităţii/localităţii.

3. Verifică respectarea programului
zilnic de activităţi de către membrii
serviciului de pompieri civili

2.3. Programul zilnic este întocmit cu repartizarea echilibrată a
3.1. Verificarea respectării programului zilnic se referă la toate aspectele
relevante pentru activitatea serviciului de pompieri civili.
3.2. Verificarea respectării programului zilnic de activităţi se realizează
prin aplicarea unor metode specifice.
3.3. Verificarea îndeplinirii programului zilnic de către toţi membrii
serviciului de pompieri civili se realizează în funcţie de importanţa şi
complexitatea activităţilor incluse în cadrul acestuia.
3.4. Verificarea respectării programului zilnic de activităţi se realizează
prin studiul documentelor de înregistrare/consemnare specifice.

Gama de variabile

Planuri/programe aprobate: planul de pregătire profesională a pompierilor civili, planul de
asistenţă tehnică preventivă la mijloacele tehnice din dotare, organizarea intervenţiei pe ture, graficul activităţii
de prevenire şi itinerariu.
Factorii de conducere:- în unitate: patron, manager, conducător tehnic, cadru tehnic cu atribuţii
în localitate: primar, membrii Consiliului local.
Forţe şi mijloace: numărul de pompieri civili în cadrul serviciului, numărul de autospeciale etc.
Activităţi planificate: instruiri, activităţi de prevenire a incendiilor, verificarea şi întreţinerea
tehnicii de luptă.
Activităţi apărute ca rezultat al activităţilor curente: întocmirea unor situaţii solicitate de
conducere, asistenţă tehnică/supravegherea executării unor lucrări, instruirea
altor categorii de personal etc.
Forţe necesare:
-în unitate: specialişti din cadrul altor servicii
-în localitate: angajaţi ai diverselor unităţi economice, populaţie diversă.
Mijloace: resurse financiare disponibile, tehnica din dotare, unelte, echipamente, utilaje puse la
dispoziţie de terţi.
Aspecte relevante pentru activitatea serviciului de pompieri civili: prezenţa pompierilor civili la
locul de muncă, modul de integrare în activităţile planificate, modul de îndeplinire a
sarcinilor repartizate, respectarea priorităţilor în activitatea zilnică etc.
Metode specifice: supraveghere permanentă, verificare prin sondaj, controale inopinate.
Documente de înregistrare/consemnare: registru de predare-primire a serviciului, caiete de pregătire, registru cu
constatări din activitatea de prevenire a incendiilor, registre de
evidenţă a intervenţiilor etc.
Perioade calendaristice: sezon rece, sezon estival, perioade de secetă etc.
Activităţi sezoniere specifice: recoltarea cerealelor, lucrări de igienizare, manifestări pe timpul
sărbătorilor religioase, activităţi de petrecere a timpului liber de către populaţie, manifestări sportive, de
divertisment, cu participarea unui public numeros (târguri, spectacole), oprirea/repunerea în stare de funcţionare a
unor instalaţii, lucrări cu foc deschis.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor;
-tipuri de activităţi desfăşurate în sectorul de competenţă şi cele cu caracter de prioritate;
-particularităţile perioadei calendaristice în care se desfăşoară activităţile;
-modul de organizare/funcţionare a altor servicii din cadrul sectorului de competenţă.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de stabilire operativă a priorităţilor în funcţie de constatările rezultate în urma activităţii de prevenire
şi stingere a incendiilor desfăşurate de membrii serviciului de pompieri civili;
-capacitatea de stabilire a priorităţilor în corelaţie cu conţinutul planurilor şi programelor de activitate, dispoziţiile
factorilor de conducere, particularităţile perioadei calendaristice şi activităţile specifice desfăşurate pe timpul
acestora.
-capacitatea de îmbinare a activităţilor planificate cu problemele apărute în activitatea curentă;
-capacitatea de repartizare echilibrată a activităţilor şi de corelare cu disponibilitatea altor forţe şi mijloace
necesare;
-capacitatea de verificare a respectării programului zilnic referitor la toate aspectele relevante ale activităţii

Analizarea situaţiei la locul evenimentului şi luarea hotărârii pentru desfăşurarea intervenţiei

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru desfăsurarea activitătilor de
recunoastere, analizarea si evaluarea corectă a situatiei la locul interventiei si de adoptare a hotărârii privind
desfăsurarea actiunilor de interventie.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Execută recunoaşterea la locul
intervenţiei

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Recunoaşterea este realizată imediat după sosirea la locul intervenţiei
şi continuă pe toată durata acţiunii conform reglementărilor specifice.
1.2. Datele necesare luării hotărârii sunt obţinute prin consultarea
specialiştilor/martorilor de la locul intervenţiei.

2. Analizează situaţia creată la locul
intervenţiei

1.3. Recunoaşterea este executată prin observare şi cercetare nemijlocită
pentru cunoaşterea situaţiei reale şi stabilirea priorităţilor în intervenţie.
2.1.Situaţia este analizată operativ, cu discernământ, prin raportare
permanentă la dinamica evenimentului.
2.2. Situaţia este analizată prin corelarea tuturor informaţiilor relevante
culese de la locul intervenţiei.

3. Ia hotărârea în vederea desfăşurării
acţiunilor de intervenţie.

2.3. Analizarea situaţiei este efectuată în scopul stabilirii priorităţilor în
acţiune şi întrebuinţării forţelor şi mijloacelor avute la dispoziţie într-o
concepţie unitară.
3.1. Hotărârea este luată prin consultarea documentelor specifice de
organizare şi desfăşurare a intervenţiei .
3.2. Luarea hotărârii este efectuată în funcţie de complexitatea situaţiei
în diferite momente ale intervenţiei.
3.3. Hotărârea este luată în scopul realizării, adaptării şi finalizării
dispozitivului de intervenţie, funcţie de situaţia reală existentă.

Gama de variabile

Locul intervenţiei: clădiri, construcţii, instalaţii tehnologice, suprafeţe cultivate/împădurite din sectorul de
competenţă
Informaţii culese de la locul intervenţiei: persoane/animale aflate în pericol, locul izbucnirii incendiului, tipuri de
substanţe care ard, utilităţile aflate în exploatare (energie electrică, gaze naturale şi lichefiate), alte substanţe
periculoase, posibilităţi de propagare la vecinătăţi etc.
Priorităţi de intervenţie:
- salvarea, evacuarea şi protejarea persoanelor;
- evacuarea animalelor;
- evacuarea bunurilor materiale.
Momente ale intervenţiei :
- deplasarea/sosirea la locul de intervenţie
- executarea recunoaşterii;
- analizarea situaţiei.
Documente de organizare/desfăşurare a intervenţiei: harta operativă, planuri de intervenţie, fişe operative.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-semne convenţionale utilizate pe documentele de organizare a intervenţiei;
-noţiuni de Tactica Stingerii Incendiilor;
-norme de protecţia muncii.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de a executa recunoaşterea operativ, prin observare şi cercetare nemijlocită, continuu şi cu
consultarea specialiştilor/martorilor de la locul intervenţiei;
-capacitatea de a analiza situaţia operativ şi cu discernământ, cu corelarea tuturor informaţiilor relevante culese de
la locul intervenţiei, prin raportare permanentă la dinamica evenimentului;
-capacitatea de a lua hotărârea consultând documentele specifice de organizare/desfăşurare a intervenţiei, în scopul
realizării adaptării şi finalizării dispozitivului de intervenţie, funcţie de situaţia reală existentă.
_

Controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru verificarea respectării regulilor si
normelor de prevenire si stingere a incendiilor, urmărirea existentei si stării de functionare a mijloacelor tehnice de
p.s.i. si înlăturarea deficientelor constatate
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică respectarea regulilor şi
măsurilor de p.s.i. în sectorul de
competenţă

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Verificările se efectuează pe baza prevederilor actelor normative din
domeniul apărării împotriva incendiilor.
1.2. Frecvenţa verificărilor privind respectarea prevederilor de p.s.i. se
stabileşte în corelaţie cu caracteristicile obiectivului supus controlului.
1.3. Verificarea respectării regulilor şi măsurilor de p.s.i. se realizează
avându-se în vedere particularităţile perioadei calendaristice în care se
efectuează controlul.

2. Urmăreşte existenţa şi starea de
funcţionare a mijloacelor tehnice de
p.s.i./a dotărilor din patrimoniul
serviciului

3. Verifică respectarea măsurilor
stabilite pentru executarea lucrărilor
periculoase

1.4. Verificarea respectării regulilor şi măsurilor de p.s.i. se realizează în
corelaţie cu dinamica activităţii desfăşurate în cadrul sectorului de
competenţă.
2.1. Verificarea existenţei şi a stării de funcţionare a mijloacelor tehnice
de p.s.i. se realizează prin utilizarea unor metode specifice.
2.2. Dotarea şi starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. sunt
urmărite pe baza prevederilor reglementărilor tehnice şi a standardelor
specifice tipului de produs.
2.3. Controlul existenţei mijloacelor tehnice p.s.i. şi a dotărilor diverse
din cadrul serviciului de pompieri civili este efectuat pe baza cantităţilor
înscrise în inventarul patrimoniului
3.1. Verificarea respectării măsurilor stabilite pentru executarea lucrărilor
periculoase se realizează în conformitate cu conţinutul permisului de
lucru cu foc.
3.2. Verificarea se efectuează avându-se în vedere concordanţa măsurilor
adoptate cu condiţiile tehnologice ale locului de muncă şi tehnologia de
execuţie a lucrărilor

4. Decide/propune măsuri de înlăturare
a deficienţelor constatate

3.3. Controlul respectării măsurilor stabilite pentru executarea lucrărilor
periculoase se efectuează cu urmărirea menţinerii condiţiilor iniţiale de
lucru pe toată durata executării intervenţiei.
4.1. Deciziile privind măsurile de înlăturare a deficienţelor constatate
sunt adoptate în limita posibilităţilor de soluţionare operativă a
problemelor.
4.2. Deficienţele nesoluţionate sunt consemnate în documentele de
control şi aduse la cunoştinţa factorilor de decizie.
4.3. Deciziile privind înlăturarea operativă a deficienţelor sunt adoptate

Gama de variabile

Mijloace tehnice de p.s.i.: sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu, instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, stingătoare, utilaje/unelte/alte mijloace iniţiale de
intervenţie, autospeciale de intervenţie, substanţe stingătoare ,echipamente de protecţie etc.;
Dotări din patrimoniul serviciului de pompieri: remiza, elemente de mobilier (bănci, scaune,
dulapuri, rastele), dotări sanitare, mijloace şi materiale de instruire, materiale bibliografice etc.
Lucrări periculoase: lucrări de sudare, tăiere (lipire ) cu flacără care pot provoca scântei mecanice,
lucrări care pot provoca arcuri electrice sau scurtcircuite, lucrări de topire a bitumului şi asfaltului, lucrări de
curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice, lucrări de distrugere prin ardere a unor deşeuri
sau reziduuri etc.
Caracteristicile obiectivului: complexitatea, importanţa, specificul activităţii desfăşurate în
interiorul obiectivului, nivelul riscurilor de incendiu, vulnerabilitatea.
Metode de verificare a mijloacelor tehnice de p.s.i.: observare directă, manevre diverse, simulări
etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-prevederile actelor normative din domeniu;
-specificul activităţilor desfăşurate în sectorul de competenţă;
-riscurile şi pericolele de incendiu specifice sectorului de competenţă;
-caracteristicile mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
-conţinutul planurilor de protecţie împotriva incendiilor.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de a verifica respectarea regulilor şi măsurilor de p.s.i. în concordanţă cu prevederile actelor
normative specifice, având în vedere caracteristicile obiectivului controlat, dinamica activităţilor desfăşurate şi
particularităţile perioadei calendaristice în care se efectuează controlul;
-capacitatea de a urmări existenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i./dotărilor din patrimoniul
serviciului utilizând metode specifice, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice şi a inventarului patrimoniului;
-capacitatea de a verifica respectarea măsurilor stabilite pentru executarea lucrărilor periculoase având în vedere
conţinutul permisului de lucru cu foc, concordanţa măsurilor adoptate cu condiţiile de lucru specifice şi menţinerea
acestora pe toată durata executării lucrării;
-capacitatea de a decide/propune măsuri pentru înlăturarea operativă a deficienţelor constatate, consemnarea
acestora şi aducerea lor la cunoştinţa factorilor de decizie.

Coordonarea activităţilor înainte / după intervenţia în caz de necesitate

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competenţele necesare şefului serviciului de pompieri civili pentru organizarea şi conducerea
activitătilor înainte/după interventia în caz de necesitate, cu fortele si mijloacele din dotarea serviciului de pompieri
civili
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Alertează forţele pentru intervenţia
în caz de necesitate

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Alertarea este realizată prin transmiterea informaţiilor de la punctul
de comandă prin mijloace tehnice, utilizând forme de comunicare
specifice.
1.2. Mesajul pentru anunţarea intervenţiei este recepţionat operativ
pentru deplasarea la locul intervenţiei.

2. Dă ordinul de deplasare/retragere
la/de la locul intervenţiei

1.3.Alertarea forţelor este efectuată în corelaţie cu tipul şi amploarea
2.1. Ordinul de deplasare/retragere este dat prin forme de comunicare
specifice, conform reglementărilor interne.
2.2. Ordinul este transmis clar, concis cu respectarea raporturilor
ierarhice şi funcţionale.

3. Dă ordinul pentru intrare/retragere
în/din acţiune a forţelor de intervenţie

2.3. Ordinul este dat în scopul ajungerii în timpul cel mai scurt şi cu
capacitate de acţiune completă la locul intervenţiei.
3.1. Ordinul este transmis cu promptitudine în scopul desfăşurării rapide a
forţelor şi mijloacelor.
3.2. Ordinul pentru intrare/retragere în/din acţiune a forţelor este corelat
cu tipul şi amploarea evenimentului şi forţele de intervenţie disponibile.
3.3. Intrarea/retragerea în/din acţiune a forţelor este supravegheată astfel
încât manevrele să fie executate în timpul cel mai scurt, cu respectarea
regulilor de tehnica securităţii personalului.

Gama de variabile

Caz de necesitate: incendiu, catastrofe, calamităţi naturale
Forme de comunicare specifice: scris, acustic, optic, semne şi semnale.
Mijloace tehnice de comunicare: sisteme , instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare,
alarmare şi alerte în caz de incendiu.
Forţe: pompieri militari, serviciul de salvare, poliţie, diverşi specialişti din domeniul exploatării energiei electrice
şi gazelor naturale etc.
Ordinul de deplasare/retragere: stabileşte obiectivul unde se intervine, itinerarul de deplasare,
forţele şi mijloacele care se deplasează şi ordinea acestora.
Ordinul de intrare/retragere în/din acţiune: se referă la tipul intervenţiilor necesare, repartizarea
forţelor/mijloacelor de intervenţie pe locuri de acţiune, momentul intrării/retragerii în/din acţiune etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-instrucţiuni de utilizare a mijloacelor tehnice de comunicaţii din dotare;
-noţiuni de Tactica Stingerii Incendiilor;
-particularităţile sectorului de competenţă;
- alte categorii de forţe care pot fi alertate.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de a alerta forţele în corelaţie cu tipul şi amploarea evenimentului produs, folosind mijloace tehnice şi
forme de comunicare specifice;
-capacitatea de a da ordine clare, concise, prin respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale, utilizând forme de
comunicare specifice;
-capacitatea de a da ordine care să permită ajungerea operativă şi cu capacitate de acţiune completă a forţelor la
locul intervenţiei.
-capacitatea de a da ordine privind intrarea/retragerea din acţiune a forţelor, în corelaţie cu tipul, amploarea
evenimentului şi forţele de intervenţie disponibile.
_

Elaborarea / administrarea documentelor specifice activităţii serviciului de pompieri civili

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competenţele necesare şefului serviciului de pompieri civili pentru redactarea/ reactualizarea
documentelor de organizare, desfăsurare si conducere a activitătii serviciului, urmărirea, completarea documentelor
de evidentă si control de către subordonati si asigurarea documentelor necesare interventiilor.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Redactează documentele de
organizare, desfăşurare şi conducere a
activităţii serviciului de pompieri civili

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Conţinutul documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a
activităţii serviciului de pompieri civili este redactat cu respectarea
structurilor impuse de actele normative în vigoare.
1.2. Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii
serviciului de pompieri civili sunt redactate individual sau în colaborare cu
alte persoane cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
1.3. Datele cuprinse în documentele redactate sunt reale, relevante şi
suficiente.

2. Reactualizează şi completează
documentele specifice activităţii
serviciului de pompieri civili

1.4. Documentele sunt redactate cu reflectarea specificului activităţii
desfăşurate/sectorului de competenţă.
2.1. Reactualizarea şi completarea documentelor se realizează în funcţie
de modificările intervenite în sectorul de competenţă.
2.2. Reactualizarea şi completarea documentelor este determinată de
modificarea/apariţia unor noi reglementări în domeniul apărării împotriva
incendiilor.

3. Urmăreşte completarea
documentelor de evidenţă şi control de
către subordonaţi

2.3. Reactualizarea şi completarea documentelor se realizează în timp
util, pentru asigurarea fluenţei activităţii de apărare împotriva incendiilor.
3.1. Urmărirea completării documentelor de către subordonaţi vizează
includerea tuturor datelor relevante în concordanţă cu structura/tipul
documentului.
3.2. Datele incluse în documentele de evidenţă şi control sunt exprimate
clar, lizibil şi cu utilizarea terminologiei specifice activităţii de apărare
împotriva incendiilor.

4. Asigură documentele de desfăşurare
şi conducere a intervenţiilor

3.3. Completarea documentelor de evidenţă şi control de către
subordonaţi este urmărită permanent, în scopul deciziei/propunerii
operative de măsuri pentru rezolvarea problemelor constatate.
4.1.Documentele de desfăşurare şi conducere a intervenţiilor sunt păstrate
în stare permanentă de utilizare, cu asigurarea integrităţii acestora.
4.2. Documentele de desfăşurare şi conducere a intervenţiilor sunt puse la
dispoziţie cu operativitate persoanelor cu atribuţii în apărarea împotriva
incendiilor.
4.3. Documentele de desfăşurare şi conducere a intervenţiilor sunt
asigurate cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate atunci când este

Gama de variabile

Documente redactate individual: planul de asistenţă tehnică la mijloacele de intervenţie din
dotare, planul de pregătire profesională a pompierilor, registrul de evidenţă a intervenţiilor, graficul activităţilor
de prevenire şi itinerariu, intervenţia pe ture etc.
Documente redactate în colaborare cu alte persoane: planuri de protecţie împotriva incendiilor,
regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de pompieri civili, instrucţiuni de apărare împotriva
incendiilor pe locurile de muncă.
Documente de evidenţă şi control urmărite: evidenţa instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor de
semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, registrul cu constatări din activităţile de prevenire a incendiilor,
registrul de evidenţă a intervenţiilor.
Date relevante: ora desfăşurării activităţii, obiectul activităţii (conţinutul), semnăturile persoanelor
care au desfăşurat activitatea şi ale celor care confirmă, constatările, eventuale rezoluţii etc.
Documente de desfăşurare şi conducere a intervenţiilor: planurile de intervenţie, harta
sectorului de competenţă, planurile/schiţele localităţilor, scheme ale legăturilor prin fir şi radio cu forţele de
intervenţie, tabele cu numele şi numerele de telefon ale persoanelor din subordine/cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor.
Persoane cu atribuţii în apărarea împotriva incendiilor: pompierii civili, pompierii militari, cadre tehnice,
reprezentanţii diverselor forţe cu care se colaborează pe linie de apărare împotriva incendiilor.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-tipurile de documente utilizate în domeniul apărării împotriva incendiilor;
-prevederile actelor normative din domeniul apărării împotriva incendiilor;
-specificul activităţilor desfăşurate în sectorul de competenţă;
-tipurile de date cu relevanţă pentru completarea fiecărui document;
-alte forţe cu care se colaborează în cadrul acţiunilor de intervenţie;
-tipurile de documente cu caracter de confidenţialitate.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de redactare a documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii potrivit structurilor
impuse de actele normative, în corelaţie cu specificul activităţii desfăşurate/sectorului de competenţă, cuprinzând
date reale, relevante şi suficiente;
-capacitatea de a reactualiza şi completa documentele specifice operativ, în funcţie de modificările intervenite în
sectorul de competenţă/legislaţia specifică;
-capacitatea de a urmări completarea documentelor de evidenţă şi control de către subordonaţi vizând includerea
tuturor datelor relevante, în concordanţă cu structura/tipul documentului, exprimarea clară, lizibilă şi cu utilizarea
terminologiei specifice;
-capacitatea de a urmări permanent completarea documentelor de evidenţă control în scopul deciziei/propunerii
operative de măsuri pentru rezolvarea problemelor constatate;
-capacitatea de asigura documentele de desfăşurare şi conducere a intervenţiilor în stare permanentă de utilizare,
avându-se în vedere respectarea condiţiilor de confidenţialitate atunci când este cazul;
-capacitatea de a asigura punerea operativă la dispoziţie a documentelor de desfăşurare şi conducere a
intervenţiilor, persoanelor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Gestionarea patrimoniului serviciului de pompieri

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru preluarea adăpostirea si darea în
folosintă a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si a altor materiale din dotarea serviciului.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Preia mijloacele tehnice de p.s.i./alte
materiale pentru dotarea serviciului de
pompieri civili

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Preluarea mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale se efectuează în
corelaţie cu necesarul prestabilit prin actele normative în vigoare.
1.2. Preluarea mijloacelor tehnice de p.s.i. se realizează cu verificarea
existenţei tuturor documentelor de conformitate cu prevederile legale.
1.3. Preluarea substanţelor stingătoare/mijloacelor şi echipamentelor de
protecţie se realizează cu verificarea caracteristicilor relevante privind
starea acestora.

2. Asigură depozitarea/ adăpostirea
mijloacelor tehnice de p.s.i./altor
materiale din dotarea serviciului de
pompieri civili

1.4. Mijloacele tehnice de p.s.i./alte materiale , utilizate pentru dotarea
serviciului de pompieri civili sunt recepţionate pe bază de semnătură, cu
verificarea concordanţei dintre cantităţile/sortimentele preluate cu cele
înscrise în documentele de însoţire.
2.1. Depozitarea/adăpostirea mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale
din dotarea serviciului de pompieri civili se realizează cu asigurarea
condiţiilor de mediu prescrise de furnizor/producător.
2.2. Depozitarea mijloacelor tehnice de p.s.i. se realizează pe
tipuri/categorii de produse în funcţie de destinaţia acestora.
2.3. Depozitarea/adăpostirea mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale
din dotarea serviciului de pompieri civili se efectuează cu asigurarea unui
spaţiu funcţional, uşor accesibil.

3. Dă în folosinţă mijloacele tehnice de
p.s.i./alte materiale din dotarea
serviciului de pompieri civili

2.4.Depozitarea/adăpostirea mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale
din dotarea serviciului de pompieri civili se realizează cu asigurarea
condiţiilor de securitate şi de menţinere a integrităţii acestora.
3.1. Mijloacele tehnice de p.s.i./alte materiale din dotarea serviciului de
pompieri civili se dau în folosinţă cu completarea documentelor specifice
de predare/primire.
3.2. Mijloacele tehnice de p.s.i. sunt date în folosinţă în corelaţie cu
specificul activităţilor de desfăşurat şi numărul persoanelor participante la
acestea.
3.3. Darea în folosinţă a mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale se
realizează cu operativitate, în corelaţie cu scopul propus.

Gama de variabile

Mijloace tehnice de p.s.i.: costume de protecţie, măşti, aparate izolante, substanţe stingătoare,
accesorii diverse, sisteme şi instalaţii, stingătoare, autospeciale şi utilaje de intervenţie etc.
Documente de conformitate: certificate de omologare, avize, certificate de garanţie şi calitate,
agremente tehnice
Caracteristici relevante de stare: integritate, stare de funcţionare, calitate, termen de garanţie.
Alte materiale: elemente de mobilier, material didactic, documente tipizate, diverse materiale
utilizate pentru instruirea practică a pompierilor civili (accesorii, aparate de gimnastică etc.), documente de
organizare, desfăşurare, conducere a intervenţiilor.
Condiţii de mediu: temperatură, umiditate, vânt, acţiunea agenţilor corozivi etc.
Documente specifice de predare/primire: tabele cu semnături, procese-verbale, fişe de consum
individual etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-prevederile actelor normative în domeniu;
-tipurile de mijloace tehnice de p.s.i. utilizate;
-inventarul serviciului de pompieri civili;
-tipurile de documente tipizate utilizate;
-condiţiile de depozitare pentru diverse tipuri/categorii de materiale.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de preluare a mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale în corelaţie cu necesarul prestabilit prin
actele normative, cu verificarea existenţei tuturor documentelor de conformitate;
-capacitatea de recepţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale cu verificarea concordanţei dintre
cantităţile/sortimentele preluate cu cele înscrise în documentele de însoţire;
-capacitatea de asigurare a depozitării/adăpostirii mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale potrivit condiţiilor
de mediu prescrise de furnizor/producător, pe tipuri/categorii de produse în funcţie de destinaţia acestora, în spaţii
funcţionale, uşor accesibile;
-capacitatea de asigurare a depozitării mijloacelor tehnice de p.s.i./altor materiale în condiţii de siguranţă şi de
menţinere a integrităţii acestora;
-capacitatea de a da în folosinţă mijloacele tehnice de p.s.i./alte materiale operativ, în corelaţie cu specificul
activităţilor desfăşurate, după completarea documentelor specifice de predare/primire.
_

Instruirea pompierilor civili şi a altor categorii de personal

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru organizarea si desfăsurarea
pregătirii profesionale/instruirii pompierilor civili/altor categorii de personal si verificarea însusirii cunostintelor
prezentate.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte necesităţile de pregătire de 1.1.Identificarea necesităţilor de pregătire a pompierilor civili se
specialitate a pompierilor civili
realizează în funcţie de atribuţiile individuale specifice stabilite.
1.2. Identificarea necesităţilor de pregătire profesională a pompierilor
civili se efectuează prin raportarea la cunoştinţele generale şi specifice
domeniului de activitate.
1.3. Identificarea necesităţilor de pregătire/perfecţionare a pompierilor
civili se realizează în corelaţie cu constările rezultate în urma aplicaţiilor
practice/intervenţiilor în caz de necesitate.

2. Întocmeşte planul de pregătire
profesională a pompierilor civili

1.4. Identificarea nevoilor de instruire a pompierilor civili se realizează
prin raportarea la noutăţile apărute în domeniul
reglementărilor/activităţii curente.
2.1. Planul de pregătire profesională a pompierilor civili se întocmeşte
prin îmbinarea temelor teoretice cu cele de natură practică.
2.2. Întocmirea planului de pregătire profesională se realizează pe
perioade de timp prestabilite.
2.3. Conţinutul planului de pregătire profesională este elaborat avându-se
în vedere toate aspectele relevante pentru activitatea pompierilor civili.

3. Desfăşoară programul de pregătire
profesională/instruire a pompierilor
civili/altor categorii de personal

2.4. Conţinutul planului de pregătire profesională se elaborează
diferenţiat, în funcţie de nivelul de cunoştinţe/experienţa membrilor din
3.1. Desfăşurarea programului de pregătire profesională/instruire a
pompierilor civili/altor categorii de personal se realizează prin aplicarea
unor forme/ metode specifice.
3.2. Pregătirea profesională a pompierilor civili se desfăşoară permanent,
în spaţii special amenajate, în scopul perfecţionării cunoştinţelor
dobândite şi al îmbunătăţirii abilităţilor practice de intervenţie.
3.3. Instruirea în domeniul p.s.i. a altor categorii de personal se realizează
prin delegare de competenţă, pe baza planificărilor/procedurilor
prestabilite în cadrul unităţii.
3.4. Pregătirea profesională/instruirea pompierilor civili/altor categorii
de personal se efectuează cu utilizarea unor documente şi materiale
specifice metodei de pregătire/instruire aplicate.
3.5. Instruirea altor categorii de personal se efectuează ori de câte ori
este nevoie, în funcţie de necesităţile activităţii curente şi prevederile
legale în vigoare.

4. Verifică însuşirea cunoştinţelor de
către pompierii civili/alte categorii de
personal

4.1. Verificarea însuşirii cunoştinţelor de către pompierii civili/alte
categorii de personal se realizează ori de câte ori este nevoie, prin
aplicarea unor metode specifice.
4.2. Însuşirea cunoştinţelor de către pompierii civili/alte categorii de
personal este consemnată în documente de înregistrare/notificare
specifice.
4.3. Verificarea însuşirii cunoştinţelor de către pompierii civili are în
vedere în mod preponderent abilităţile şi deprinderile practice de

Gama de variabile

Teme teoretice: teme privind cunoştinţele generale în domeniu, teme pe probleme specifice
sectorului de competenţă.
Teme practice: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii, antrenamente.
Caz de necesitate: incendiu, inundaţie, cutremur etc.
Perioade de timp: anual, lunar.
Aspecte relevante pentru activitatea pompierilor civili: cauzele declanşării incendiilor, pericole
de incendiu şi măsuri specifice de p.s.i., forme şi metode de prevenire şi stingere a incendiilor, categorii de
mijloace tehnice de p.s.i., caracteristici fizico-chimice şi clase de periculozitate a materialelor/substanţelor
utilizate, cauze potenţiale, riscuri de incendiu/explozie specifice locului de muncă, instrucţiuni specifice de apărare
împotriva incendiilor, planuri de intervenţie în caz de incendiu, proceduri de întrerupere a arderii; accesorii,
mijloace de protecţie etc.
Forme/metode specifice de pregătire/instruire:
-teoretice: instructaje, expuneri, proiecţii de filme, diapozitive
-practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii, antrenamente la locul de muncă sau în poligoane special
amenajate.
Materiale: foto-montaje, machete, panouri, grafice, hărţi, schiţe şi planşe diverse, manuale, cursuri de specialitate,
standarde, îndrumătoare, acte normative, mostre de dispozitive şi instalaţii.
Spaţii: poligoane, săli de documentare
Metode specifice de verificare: teste scrise, întrebări orale, executarea unor operaţii specifice,
simulări.
Documente de înregistrare/notificare: registru de evidenţă a calificativelor obţinute, fişa
individuală de instructaj p.s.i., proces-verbal de instruire.
Abilităţi şi deprinderi practice de intervenţie: echipare în barem, utilizarea mijloacelor de
protecţie, folosirea mijloacelor de intervenţie, salvarea persoanelor aflate în pericol etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-actele normative specifice domeniului apărării împotriva incendiilor;
-cunoştinţe tehnice generale: fizică, chimie, mecanică, construcţii;
-cunoştinţe specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
-tehnici de comunicare şi predare;
-elemente de pedagogie;
-tipuri de materiale didactice ce se pot utiliza;
-formele şi metodele de pregătire, specifice activităţii pompierilor civili.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de a stabili necesităţile de pregătire a pompierilor civili în concordanţă cu atribuţiile specifice, prin
raportare la cunoştinţele generale şi specifice sectorului de activitate şi noutăţile apărute în domeniul
reglementărilor/activităţii curente;
-capacitatea de a identifica necesităţile de pregătire în corelaţie cu constatările rezultate în urma aplicaţiilor
practice/intervenţiilor în caz de necesitate;
-capacitatea de a întocmi planul de pregătire profesională a pompierilor civili avându-se în vedere toate aspectele
relevante ale activităţii specifice, nivelul de cunoştinţe/experienţa membrilor serviciului şi îmbinarea temelor
teoretice cu cele practice;
-capacitatea de a desfăşura programul de pregătire profesională/instruire a pompierilor civili/altor categorii de
personal prin aplicarea unor forme/metode specifice, în scopul perfecţionării cunoştinţelor şi al abilităţilor
practice, utilizând documente şi materiale specifice;
-capacitatea de a verifica însuşirea cunoştinţelor de către pompierii civili/alte categorii de personal aplicând
metode specifice, având în vedere în mod preponderent abilităţile şi deprinderile practice de intervenţie.
_

Stabilirea cauzelor de incendiu

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Culege datele referitoare la incendiul 1.1.Culegerea datelor este efectuată pentru stabilirea condiţiilor care au
produs
favorizat dezvoltarea şi propagarea incendiului.
1.2. Culegerea datelor este executată conform reglementărilor specifice
în domeniu.

2. Studiază efectele incendiului

1.3. Informaţiile suplimentare privind producerea incendiului sunt
obţinute pe baza aspectelor reţinute de martori.
2.1. Efectele incendiului asupra construcţiei, instalaţiilor, materialelor şi
persoanelor sunt constatate prin observare directă, pentru stabilirea
amprentei incendiului.
2.2. Efectele incendiului asupra construcţiei, instalaţiilor, materialelor şi
persoanelor sunt stabilite după urmele incendiilor.

3. Stabilirea cauzelor

2.3. Studierea efectelor incendiului se realizează prin raportare la
informaţiile cuprinse în literatura de specialitate.
3.1. Cauzele sunt stabilite pe baza datelor culese de la locul declanşării
incendiului şi prin analizarea efectelor acestuia asupra construcţiei,
instalaţiilor, materialelor şi persoanelor.
3.2. Stabilirea cauzelor este făcută în funcţie de împrejurări, surse şi
mijloace de aprindere.
3.3.Stabilirea cauzelor de producere a incendiilor se realizează în
conformitate cu prevederile legale din domeniu.

Gama de variabile

Condiţiile care au favorizat dezvoltarea şi propagarea incendiilor: situaţia existentă în obiectivul afectat şi la locul
incendiului înaintea producerii evenimentului, situaţia în care a fost observat incendiul, evoluţia în timp şi spaţiu a
incendiului, situaţia meteorologică, situaţia obiectivului după lichidarea incendiului.
Aspectele reţinute de martori: ora observării, împrejurări, manifestarea incendiului percepută
optic, acustic; persoane străine observate la locul incendiului.
Amprenta incendiului: zonele afectate de incendiu, efectul fumului, gazelor fierbinţi, gazelor
corosive, poziţia bunurilor şi proporţia în care au ars sau au fost deformate, acţiunea şi efectele solicitărilor
termice asupra construcţiei, instalaţiilor şi materialelor.
Urmele incendiului: urme de cenuşă şi fum, urme de lichide, vapori şi gaze combustibile, urme
create de explozivi, microunde create de incendiu şi explozii, urme ale instrumentelor, dispozitivelor şi ale altor
obiecte, urme ale omului, urme ale vegetalelor, animalelor şi ale mijloacelor de transport.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-metodologia stabilirii şi cercetării cauzelor de incendii;
-stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii;
-noţiuni de fizică şi chimie pentru pompieri.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de culegere a datelor referitoare la condiţiile care au favorizat dezvoltarea şi propagarea incendiului,
având în vedere aspectele reţinute de martori;
-capacitatea de culegere a datelor conform reglementărilor specifice;
-capacitatea de a studia efectele incendiului după urme şi în vederea stabilirii amprentei incendiului;
-capacitatea de a stabili cauzele pe baza datelor culese şi a efectelor incendiului;
-capacitatea de a stabili cauzele în funcţie de împrejurări, surse, mijloace de aprindere.
_

Stabilirea tacticii de intervenţie în caz de incendiu / alte evenimente

Descrierea unităţii
Unitatea descrie competentele necesare sefului serviciului de pompieri civili pentru a stabili măsurile, procedeele de
stingere, metodele şi regulile tactice de intervenţie pentru evacuarea, salvarea şi protejarea persoanelor, animalelor
şi bunurilor, localizarea şi stingerea incendiului.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabileşte măsurile pentru evacuarea,
salvarea şi protejarea persoanelor,
animalelor şi bunurilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Măsurile luate pentru evacuarea, salvarea şi protejarea persoanelor,
animalelor şi bunurilor vizează înlăturarea cu promptitudine a efectelor
negative ale incendiilor/evenimentelor produse.
1.2. Măsurile vor fi stabilite în funcţie de datele obţinute în urma
executării recunoaşterii.
1.3. Metodele şi procedeele de evacuare, salvare şi protejare sunt stabilite
operativ în colaborare cu personalul specializat din cadrul celorlalte forţe
de intervenţie participante.
1.4. Măsurile de prim ajutor se iau, după caz, până la apariţia personalului
specializat.

2. Stabileşte modul de stingere a
incendiului/intervenţie în cazul altor
evenimente

1.5. Măsurile pentru evacuare şi salvare se vor derula concomitent cu
acţiunile de intervenţie.
2.1. Stingerea incendiilor este efectuată conform procedeelor de stingere
adoptate, în funcţie de natura şi locul incendiului
2.2. Metodele şi regulile tactice de intervenţie sunt stabilite pe baza
datelor obţinute în urma recunoaşterii.
2.3. Metodele şi regulile tactice de intervenţie sunt modificate ori de câte
ori este necesar în funcţie de evoluţia evenimentului.
2.4. Stabilirea modului de intervenţie are în vedere corelarea mijloacelor
de intervenţie disponibile cu tipul şi amploarea evenimentului produs.

Gama de variabile

Personal specializat: pompieri militari, personal sanitar de la agent economic/staţia de salvare.
Datele obţinute: număr persoane surprinse de incendiu, amplasarea acestora (locuri
accesibile/neaccesibile), pozibilităţi de evacuare ale acestora (transportabile/netransportabile).
Natura şi locul incendiului:
- incendii de substanţe solide, lichide, gazoase;
- incendii în spaţii închise;
- incendii în aer liber;
- acoperiş/etaj/subsol;
- la înălţime/la nivelul solului.
Alte evenimente: calamităţi naturale (inundaţii, cutremure), catastrofe (explozii, avarii tehnologice) etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-metode şi procedee de salvare, evacuare şi protejare a persoanelor, animalelor şi bunurilor;
-metode şi reguli tactice de intervenţie;
-procedee de stingere a incendiilor;
-cunoştinţe de fizică şi chimie pentru pompieri;
-tehnica acordării primului ajutor;
-norme de protecţia muncii;
-tehnică de comunicare.
Evaluarea va urmări:
-capacitatea de a stabili operativ măsuri pentru evacuare, salvare şi protejare operativ, în funcţie de datele
obţinute în urma recunoaşterii, în colaborare cu personalul specializat din cadrul celorlalte forţe de intervenţie;
-capacitatea de a stabili modul de stingere a incendiului/intervenţie în cazul altor evenimente în funcţie de natura şi
locul incendiului, datele obţinute în urma recunoaşterii, modificările intervenite pe parcurs, prin corelarea
mijloacelor de intervenţie disponibile cu tipul şi amploarea evenimentului produs.
_

