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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru ocupaţia
Servant pompier grupă COR 5161
Ocupaţia este înscrisă în COR cu codul de înregistrare 516104
Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând
serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării
vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de
competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.
Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru
prevenirea incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere
de reparaţii şi de întreţinere.
Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza
criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin
regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi
instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.
Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din
cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.
Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării
urmărilor situaţiilor de urgenţă.
Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe
specializate.
Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi
în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea
atribuţiilor.
Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de
competenţă, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică
şi nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare,
evacuare, pirotehnic şi suport logistic.
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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: Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii
de urgenţă
Titlul unităţii 2: Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de
urgenţă
Titlul unităţii 3: Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 4: Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare
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EFECTUAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE PENTRU
INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
competenţă
1. Desfăşoară
activităţi de
pregătire fizică
generală şi de
specialitate

2. Execută activităţi
de pregătire
teoretică şi practică

3. Derulează
activităţi de
autoperfecţionare

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă
1.1. Pregătirea fizică se desfăşoară
periodic, conform reglementărilor
interne specifice.
1.2. Pregătirea fizică se desfăşoară în
etape, gradual, conform scopului
propus.
1.3. Pregătirea fizică se desfăşoară în
condiţii speciale având în vedere
adaptarea în funcţie de situaţiile
specifice de intervenţie.
2.1. Pregătirea teoretică şi practică este
executată prin activităţi de instruire,
conform planificării.
2.2. Pregătirea teoretică este executată
pe baza tematicii primite, conform
reglementărilor interne.
2.3. Pregătirea practică este executată
prin exerciţii şi aplicaţii practice.
3.1. Activitatea de autoperfecţionare
este derulată permanent.
3.2. Activitatea de autoperfecţionare
este derulată prin consultarea
materialelor de specialitate.
3.3. Activitatea de autoperfecţionare
este derulată prin aplicarea în activitatea
curentă a cunoştinţelor dobândite.

Nivelul de
responsabilitatea şi
autonomie
2EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de competenţă
Desfăşurarea activităţii de pregătire
fizică generală şi de specialitate se
realizează cu atenţie şi
conştiinciozitate.
Desfăşurarea activităţii de pregătire
fizică generală şi de specialitate se
realizează cu rigurozitate şi
preocupare.
Desfăşurarea activităţii de pregătire
fizică generală şi de specialitate se
realizează prin implicare activă.
Executarea activităţii de pregătire
teoretică şi practică se realizează cu
corectitudine, responsabilitate şi
conştiinciozitate.
Executarea activităţii de pregătire
teoretică şi practică se realizează cu
preocupare şi prin implicare activă.
Derularea activităţii de
autoperfecţionare se realizează cu
atenţie şi rigurozitate.
Derularea activităţii de
autoperfecţionare se realizează cu
perseverenţă şi profesionalism.
Derularea activităţii de
autoperfecţionare se realizează cu
dorinţă de autoperfecţionare şi
implicare activă.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat pentru
situaţii de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Gama de variabile:
Scop propus: menţinerea/creşterea capacităţii de rezistenţă la efort, reducerea timpilor operativi de
intervenţie, menţinerea îndemânării practice, încadrarea în baremele de performanţe fizice prestabilite,
etc.
Condiţii speciale: temperaturi înalte/scăzute, fum, gaze toxice, umiditate excesivă, vânt puternic,
vizibilitate redusă, stres, imprevizibilitate, etc.
Situaţii specifice de intervenţie: în interior/exterior, în mediu urban/rural, etc.
Aplicaţii practice: scenarii de intervenţie, dispozitive de intervenţie, etc.
Cunoştinţe:
- reglementări interne specifice activităţilor de pregătire fizică
- norme de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii de pregătire fizică
- reglementări interne specifice activităţilor de pregătire teoretică
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PREMERGĂTOARE
INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1. Răspunde la
alertarea pentru
intervenţie

1.1. La alertarea pentru intervenţie
răspunde conform regulamentului
intern.
1.2. La alertarea pentru intervenţie
răspunde în mod operativ, în timp cât
mai scurt.
1.3. La alertarea pentru intervenţie
răspunde conform cerinţelor specifice.

2. Realizează
dispozitivul
premergător de
intervenţie

Nivelul de
responsabilitatea
şi autonomie
2EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Răspunsul la alertarea pentru
intervenţie se realizează cu
operativitate şi
promptitudine.
Răspunsul la alertarea pentru
intervenţie se realizează cu
conştiinciozitate şi
responsabilitate.

2.1. Dispozitivul premergător de
intervenţie este realizat conform
reglementărilor interne.

Realizează dispozitivul
premergător de intervenţie cu
hotărâre şi responsabilitate.

2.2. Dispozitivul premergător de
intervenţie este realizat în timpul cel
mai scurt posibil, conform ordinelor
şefului ierarhic.

Realizează dispozitivul
premergător de intervenţie
corect, cu
operativitate şi
promptitudine.

2.3. Dispozitivul premergător de
intervenţie este realizat utilizând corect
accesoriile de intervenţie specifice.
3. Participă la
recunoaştere

4. Realizează
dispozitivul de
intervenţie

3.1. La recunoaştere, participarea se
face în conformitate cu prevederile
reglementărilor interne specifice.

Participarea la recunoaştere
se realizează cu atenţie
distributivă şi
conştiinciozitate.
3.2. La recunoaştere, participarea se
Participarea la recunoaştere
face conform ordinelor şefului ierarhic. se realizează cu operativitate
şi hotărâre.
3.3. La recunoaştere, participarea se
Participarea la recunoaştere
face în conformitate cu regulile de
se realizează cu
securitate specifice.
promptitudine şi
responsabilitate.
4.1. Dispozitivul de intervenţie este
Realizarea dispozitivul de
realizat conform misiunii primite şi
intervenţie se face corect, cu
ordinelor şefului ierarhic.
hotărâre şi responsabilitate.
4.2. Dispozitivul de intervenţie este
realizat utilizând accesoriilor şi
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Realizarea dispozitivul de
intervenţie se face cu

operativitate şi
promptitudine.

utilajele specifice.
4.3. Dispozitivul de intervenţie este
realizat operativ, în timp cât mai scurt.
4.4. Dispozitivul de intervenţie este
realizat în conformitate cu regulile de
securitate specifice.
Contexte:

Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat
pentru situaţii de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Servantul pompier răspunde de modul de îndeplinire a ordinelor primite.
Gama de variabile:
Cerinţe specifice: adunarea la punct fix, echiparea, etc.
Tipuri de accesorii de intervenţie:
Accesorii pentru trecerea apei: furtunuri de refulare, hidranţi portativi, ţevi de refulare,
ejectorul pentru ape mici, sorb, tuburi de absorbţie, distribuitor, reducţie, etc.
Accesorii pentru producerea spumei: amestecătorul de linie, ţevi generatoare de spumă,
ţevi lansatoare de spumă, etc.
Accesorii pentru salvări şi prim ajutor: corzi şi cordiţe de salvare, centură, coşul de
salvare, tubul expandabil, perna pneumatică, trusă de prim ajutor medical, etc.
Accesorii pentru iluminat: proiector, lampă electrică portativă, bobina de cablu, trepied,
etc.
Accesorii pentru tăiat şi demolat: toporul-târnăcop, cangea, aparatul de sudat şi tăiat
autogen, motofierăstrăul etc.
Accesorii şi utilaje diverse: electrogeneratorul de spumă uşoară, pompa submersibilă,
exhaustorul, ventilatorul, scara culisabilă, scara baston, scara de împerechere, scară de
fereastră, barca pneumatică, motopompa, etc.
Cunoştinţe:
- reglementări interne specifice activităţii de alertare
- îndatoririle servanţilor
- cunoaşterea echipamentului necesar pentru alertare
- noţiuni de tehnica şi tactica intervenţiei pentru stingerea incendiilor
- cunoaşterea accesoriilor şi utilaje p.s.i./descarcerare
- tehnica executării îndatoririlor de către servanţi la incendii
- tehnici de descarcerare
- tehnica mânuirii accesoriilor
EXECUTAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
(unitate de competenţă specifică)
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Nivelul de
responsabilitatea
şi autonomie
2EQF

Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1. Intervine în
situaţii de urgenţă

1.1. În situaţii de urgenţă intervine
conform reglementărilor interne.
1.2. În situaţii de urgenţă intervine
conform tehnicilor de intervenţie
specifice utilizând accesoriile de
intervenţie specifice.
1.3. În situaţii de urgenţă intervine
conform prevederilor normelor de
securitate şi sănătate în muncă şi de
protecţie a mediului.
2.1. Primul ajutor medical este acordat
pe loc/în spaţii special amenajate.
2.2. Primul ajutor medical este acordat
conform prevederilor reglementărilor
în domeniu, prin utilizarea
echipamentelor şi accesoriilor de prim
ajutor adecvate din dotare.
2.3. Primul ajutor medical este acordat
având în vedere
reanimarea/stabilizarea funcţiilor
vitale.
3.1. Înlăturarea efectelor produse de
situaţia de urgenţă se realizează
conform reglementărilor interne
specifice.
3.2. Înlăturarea efectelor produse de
situaţia de urgenţă se realizează prin
metode specifice.
3.3. Înlăturarea efectelor produse de
situaţia de urgenţă se realizează cu
respectarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă şi de protecţie a
mediului.
4.1. Restabilirea capacităţii de luptă se
realizează conform reglementărilor
interne specifice.
4.2. Restabilirea capacităţii de luptă se
realizează prin activităţi specifice.
4.3. Restabilirea capacităţii de luptă se
realizează cu respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă şi de
protecţie a mediului.

2. Acordă primul
ajutor medical

3. Înlătură efectele
produse de situaţia
de urgenţă

4. Restabileşte
capacitatea de luptă

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Intervenţia în situaţii de
urgenţă se realizează cu
operativitate şi hotărâre.
Intervenţia în situaţii de
urgenţă se realizează cu
promptitudine.
Intervenţia în situaţii de
urgenţă se realizează cu
conştiinciozitate şi
responsabilitate.
Acordarea primului ajutor
medical se realizează corect,
cu calm şi responsabilitate.
Acordarea primului ajutor
medical se realizează cu
operativitate şi
conştiinciozitate.

Înlăturarea efectelor produse
de situaţia de urgenţă se
realizează cu operativitate şi
promptitudine.

Restabilirea capacităţii de
luptă se realizează cu
conştiinciozitate şi
responsabilitate.
Restabilirea capacităţii de
luptă se realizează cu
operativitate şi
promptitudine.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat
pentru situaţii de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Servantul pompier răspunde de modul de îndeplinire a ordinelor primite.
Gama de variabile:
Servant pompier
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Tipuri de accesorii de intervenţie:
Accesorii pentru trecerea apei: furtunuri de refulare, hidranţi portativi, ţevi de refulare,
ejectorul pentru ape mici, sorb, tuburi de absorbţie, distribuitor, reducţie, etc.
Accesorii pentru producerea spumei: amestecătorul de linie, ţevi generatoare de spumă, ţevi
lansatoare de spumă, etc.
Accesorii pentru salvări şi prim ajutor: corzi şi cordiţe de salvare, centură, coşul de salvare,
tubul expandabil, perna pneumatică, trusă de prim ajutor medical, etc.
Accesorii pentru iluminat: proiector, lampă electrică portativă, bobina de cablu, trepied, etc.
Accesorii pentru tăiat şi demolat: toporul-târnăcop, cangea, aparatul de sudat şi tăiat autogen,
motofierăstrăul etc.
Accesorii şi utilaje diverse: electrogeneratorul de spumă uşoară, pompa submersibilă,
exhaustorul, ventilatorul, scara culisabilă, scara baston, scara de împerechere, scară de
fereastră, barca pneumatică, motopompa, etc.
Spaţii special amenajate: cort, punct de acordare a primului ajutor medical, etc.
Echipamente şi accesorii de prim ajutor: trusa de prim ajutor medical (garou, feşe, analgezice,
etc.)
Funcţii vitale: puls, respiraţie.
Metode specifice: degajarea locului acţiunii, evacuarea substanţelor utilizate la intervenţie,
lichidarea tuturor focarelor pentru preîntâmpinarea reizbucnirii incendiilor, etc.
Activităţi specifice: strângerea dispozitivului de luptă, aşezarea accesoriilor pe autospeciale,
efectuarea alimentării cu apă şi substanţe de stingere, spălarea, uscarea şi înlocuirea unor
accesorii deteriorate, etc.
Cunoştinţe:
- reglementări interne privind intervenţia în situaţii de urgenţă
- tehnici de intervenţie în situaţii de urgenţă
- tehnica executării îndatoririlor de către servanţi la situaţii de urgenţă
- tehnica mânuirii accesoriilor
- îndatoririle servanţilor
- tehnica securităţii servanţilor
- noţiuni de fizică, chimie, etc.
- îndatoririle servanţilor din echipa de salvare
- noţiuni de acordare a primului ajutor medical
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Elemente de
competenţă

ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR TEHNICE
DE INTERVENŢIE DIN DOTARE
(unitate de competenţă specifică)
Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de competenţă

1. Verifică starea
de funcţionare a
mijloacelor
tehnice de
intervenţie din
dotare

1.1. Starea mijloacelor tehnice este verificată din
punct de vedere al integrităţii şi a gradului de uzură.
1.2. Starea mijloacelor tehnice de intervenţie este
verificată permanent, pentru menţinerea siguranţei
în utilizarea acestora pe parcursul intervenţiilor.
1.3. Starea mijloacelor tehnice de intervenţie este
verificată pentru identificarea eventualelor
defecţiuni în timp util.

2. Aplică
procedurile de
întreţinere a
mijloacelor
tehnice de
intervenţie din
dotare

2.1. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în
condiţii de securitate.
2.2. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în locuri
special amenajate.
2.3. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în
funcţie de tipul mijloacelor tehnice de intervenţie.
2.4. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în
conformitate cu indicaţiile producătorilor şi cu
prescripţiile tehnice.
2.5. Procedurile de întreţinere sunt aplicate în
conformitate cu reglementările interne.
3.1. Defecţiunile/deteriorările sunt anunţate conform
procedurilor interne.
3.2. Defecţiunile/deteriorările sunt anunţate cu
claritate, persoanelor abilitate.
3.3. Defecţiunile/deteriorările sunt anunţate corect şi
la obiect.

Nivelul de
responsabilitatea şi
autonomie 2EQF
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
Verificarea stării de funcţionare
a mijloacelor tehnice de
intervenţie din dotare se
realizează cu atenţie şi
responsabilitate;
Verificarea stării de funcţionare
a mijloacelor tehnice de
intervenţie din dotare se
realizează cu corectitudine.
Aplicarea procedurilor de
întreţinere a mijloacelor tehnice
de intervenţie
din dotare se realizează cu
responsabilitate şi perseverenţă.
Aplicarea procedurilor de
întreţinere a mijloacelor tehnice
de intervenţie
din dotare se realizează corect,
cu operativitate şi promptitudine.

3. Anunţă asupra
Anunţarea asupra
defectării/deterio
defectării/deteriorării mijloacelor
rării mijloacelor
tehnice de intervenţie din dotare
tehnice de
se realizează cu promptitudine şi
intervenţie din
operativitate.
dotare
Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat pentru situaţii
de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Servantul pompier răspunde de modul de executare a sarcinilor primite.
Gama de variabile:
Defecţiuni: bruiaje, zgomote de aparatură, semnal acustic necorespunzător, surse de curent arse,
incompatibilităţi între diferitele componente ale echipamentelor, cabluri rupte, mufe stricate, accesorii
fisurate sau sparte, lipsă elemente componente, etc.
Locuri special amenajate: garaje, rampe, ateliere, spălătorii, etc.
Tipuri de mijloace tehnice de intervenţie: autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, motopompe,
trenuri pentru stingerea incendiilor, nave pentru stingerea incendiilor, utilaje mobile pentru intervenţie,
substanţe de stingere, echipamente şi dispozitive pentru protecţia personalului, accesorii, etc.
Cunoştinţe:
- tipuri de mijloace tehnice de intervenţie
- parametrii, instrucţiuni de exploatare
- legislaţie şi proceduri specifice locului de muncă
- caracteristicile mijloacelor tehnice de intervenţie
- modalităţi de exploatare şi reparare
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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
avându-se în vedere toate aspectele relevante
pentru desfăşurarea activităţilor.
1.3. Riscurile sunt identificate prin analizarea
responsabilă a mijloacelor de intervenţie.
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.
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.

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

3. Intervine în caz de
accident

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

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

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat pentru situaţii
de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Gama de variabile:
Tipuri de riscuri: pericol de lovire, surpări de teren, 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,
pericol de intoxicare etc.
Tipuri de mijloace tehnice de intervenţie: autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, motopompe,
trenuri pentru stingerea incendiilor, nave pentru stingerea incendiilor, utilaje mobile pentru intervenţie,
substanţe de stingere, echipamente şi dispozitive pentru protecţia personalului, accesorii, etc.
Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea frontului pentru
eliberarea accidentaţilor prinşi sub dărâmături, anunţarea operativă a persoanelor abilitate, etc.
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
- modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de sănătate şi securitate în muncă
- proceduri de acordare a primului ajutor
Servant pompier
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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
Aplicarea normelor de
protecţie a mediului se
realizează cu promptitudine,
atenţie şi corectitudine.
Aplicarea normelor de
protecţie a mediului se
realizează cu responsabilitate
şi perseverenţă.
Acţiunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se
realizează cu atenţie şi
responsabilitate.
Acţiunea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se
realizează cu perseverenţă şi
operativitate.
Acţiunea pentru diminuarea
consumului de resurse
naturale se realizează cu
atenţie şi responsabilitate.
Acţiunea pentru diminuarea
consumului de resurse
naturale se realizează cu
perseverenţă şi operativitate.

Contexte:
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat
pentru situaţii de urgenţă, cu un grad limitat de autonomie.
Gama de variabile:
Instructaje: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de
specificul condiţiilor de lucru.
Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale protejate, etc.
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
Servant pompier
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

CALIFICAREA
SERVANT POMPIER

COD RNC al calificării:
Nivelul calificării : 2
Sectorul : Administraţie şi Servicii Publice

Versiunea: 0
Data aprobării:
Data propusă pentru revizuire: martie 2014
Echipa de redactare: Marin BOBOC – Şef serviciu la Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă

Verificator sectorial: Bogdan GRIGORE – Ofiţer specialist la Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă

Comisia de validare:
George Sorescu - preşedinte, ofiţer specialist la Inspectoratul General pt. Situaţii de Urgenţă
Nicolae Niţu – membru, formator G4S Security Services
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Titlul Calificării: Servant pompier

Descriere:
Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul
serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.
Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării
urmărilor situaţiilor de urgenţă.
Formaţia de intervenţie are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate.
Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport
de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuţiilor.
Echipele specializate sunt constituite, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de
competenţă, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi
nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare,
pirotehnic şi suport logistic.
Motivaţie:
Calificarea de Servant pompier este solicitată pe piaţa muncii, fiind necesară în vederea constituirii şi
încadrării serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă şi postul acesta va fi regăsit în organigramele
multor servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, după aprobarea standardului.
Condiţii de acces:
Persoana care doreşte să devină “Servant pompier” trebuie să fie declarată apt medical şi psihologic şi să
corespundă baremelor privind performanţele fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice (testate prin
participarea la probe de verificare).
Rute de progres:
Prin participarea la un program de formare profesională specific şi prin certificarea competenţelor
profesionale “Servantul pompier” poate obţine calificarea de Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de
urgenţă.
Cerinţe legislative specifice: Nu există

Servant pompier
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Titlu calificării: Servant pompier
Codul calificării:
Nivelul calificării: 2
LISTA COMPETENŢELOR
Nivelul calificării: 2
Denumirea competenţei

Nivel

Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă
Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de
urgenţă
Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în
muncă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului

2

Codul
unităţii

2
2
2
2
2

Competenţa: Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Servant pompier
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Credite

Cunoştinţe

Deprinderi
1. Desfăşoară activităţi de pregătire fizică
generală şi de specialitate cu atenţie şi
conştiinciozitate, conform reglementărilor
interne specifice şi în condiţii speciale în
funcţie de situaţiile de intervenţie.
2. Execută activităţi de pregătire teoretică şi
practică cu corectitudine, conform planificării,
pe baza tematicii primite, conform
reglementărilor interne.

- Reglementări interne specifice activităţilor de pregătire
fizică;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă specifice
activităţii de pregătire fizică;
- Situaţii specifice de intervenţie;
- Reglementări interne specifice activităţilor de pregătire
teoretică;
- Tipuri de mijloace tehnice de intervenţie;
- Norme de securitate şi sănătate în muncă;
- Reglementări interne specifice.

3. Derulează activităţi de autoperfecţionare cu
atenţie şi preocupare, prin consultarea
materialelor de specialitate şi respectând
reglementările interne specifice.

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

Competenţa: Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Servant pompier

15

Cunoştinţe

Deprinderi
1. Răspunde la alertarea pentru intervenţie cu
operativitate şi promptitudine conform
regulamentului intern, îndeplinind toate
cerinţele specifice.

- Reglementări interne;
- Tipuri de mijloace tehnice de intervenţie;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă;
- Reglementări interne specifice;
- Accesorii şi utilaje specifice.

2. Realizează dispozitivul
premergător de intervenţie corect, cu
operativitate şi promptitudine conform
reglementărilor interne şi ordinelor şefului
ierarhic.
3. Participă la recunoaştere cu operativitate şi
promptitudine respectând reglementările
specifice şi ordinele şefului ierarhic.

4. Realizează dispozitivul de
intervenţie corect, cu operativitate şi
promptitudine, în conformitate cu misiunea
primită şi ordinele şefului ierarhic.

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

Competenţa: Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
Servant pompier
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1. Intervine în situaţii de urgenţă cu hotărâre şi
promptitudine, conform tehnicilor de
intervenţie specifice, respectând
reglementările interne.
2. Acordă primul ajutor medical corect, cu
calm şi operativitate conform prevederilor
reglementărilor în domeniu, prin utilizarea
echipamentelor şi accesoriilor
de prim ajutor adecvate din dotare.
3. Înlătură efectele produse de situaţia de
urgenţă cu operativitate şi promptitudine
conform reglementărilor interne specifice, cu
respectarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă şi de protecţie a mediului.

- Reglementări interne;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă;
- Accesorii şi utilaje specifice;
- Reglementări în domeniu privind acordarea primului
ajutor medical;
- Echipamente şi accesorii de prim ajutor;
- Funcţii vitale;
- Reglementări interne specifice;
- Metode specifice de intervenţie;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţia mediului;

4. Restabileşte capacitatea de luptă, cu
operativitate şi promptitudine, prin activităţi
specifice, respectând reglementările interne.

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

Test scris
Întrebări orale

portofoliu

Competenţa: Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Servant pompier
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Cunoştinţe

Deprinderi
1. Verifică starea de funcţionare a mijloacelor
tehnice de intervenţie din dotare cu atenţie şi
corectitudine respectând reglementările
interne.

- Reglementări interne;
- Norme de sănătate şi securitate în muncă;
- Tipuri de defecţiuni;
- Tipuri de mijloace tehnice de intervenţie;
- Proceduri interne;

2. Aplică procedurile de întreţinere a
mijloacelor tehnice de intervenţie
din dotare corect, cu operativitate conform
prevederilor reglementărilor interne şi
prescripţiilor tehnice.
3. Anunţă asupra defectării/deteriorării
mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare
cu operativitate şi promptitudine conform
procedurilor interne, în funcţie de tipul
mijloacelor tehnice de intervenţie.

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

Competenţa: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Cunoştinţe

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

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

3. Intervine în caz de accident cu
promptitudine şi operativitate, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare şi
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

Competenţa: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Cunoştinţe

Deprinderi
Servant pompier
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1. Aplică normele de protecţia mediului cu
promptitudine şi corectitudine, 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;
- Tipuri instructaje;
- Proceduri interne;
- Factori de mediu;

3. Acţionează pentru diminuarea consumului
de resurse naturale cu atenţie şi
responsabilitate, 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

Servant pompier
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