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Subofiţer operativ control trecere frontieră
Descrierea ocupaţiei
Ocupatia se aplicã în domeniul controlului de frontierã aero pentru aeronave.
Ocupatia presupune o sferã largã de competente aferente executãrii controlului pentru trecerea frontierei de
stat române, permitându-se intrarea si iesirea din tarã doar a persoanelor, mijloacelor si bunurilor care
îndeplinesc conditiile legale.
Activitãtile specifice sunt executate cu profesionalism si simt de rãspundere, conform misiunii primite, în
functie de sectorul de activitate în care a fost desemnat: control vamal aeronave, cãlãtori si mãrfuri, post
reglementare acces, post supraveghere persoane oprite, filtre flux iesire sau intrare, post finger.
O arie largã de competente este aferentã activitãtilor specifice desfãsurate în vederea prevenirii si combaterii
infractionalitãtii transfrontaliere.
În orice situatie de suspiciune legatã: documentele de cãlãtorie, persoane, bunuri sau mijloace de transport se
efectueazã o raportare operativã cãtre seful superior ierarhic. În aceastã situatie se efectueazã supravegherea
si nu se permite trecerea frontierei pânã la clarificarea situatiei.
În exercitarea atributiunilor de serviciu actioneazã în calitate de sef al echipei de control vamal pentru
aplicarea corectã a prevederilor legale privind trecerea frontierei a persoanelor, bunurilor si mijloacelor de
transport.
Pe timpul executãrii serviciului rãspunde de portul, întretinerea si manipularea armamentului si munitiei din
dotare, precum si de folosirea acestuia în conditiile prevãzute de lege.
Pentru desfãsurarea în bune conditii a acestor activitãti sunt necesare aptitudini precum: responsabilitate,
discernãmânt, tenacitate, sociabilitate, autocontrol, rezistentã la stres – activitatea se desfãsoarã în ture –
solicitudine, prestantã, integritate moralã, loialitate fatã de Ministerul de Interne.

Subofiţer operativ control trecere frontieră
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea interactivă la locul de muncă
Munca în echipă

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi NPSI

Competenţe specifice

Controlul aeronavelor de pasageri şi al mărfurilor
Controlul documentelor de călătorie la intrarea / ieşirea în / din
Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi
combaterii infracţionalităţii transfrontaliere
Participarea la efectuarea controlului vamal al bunurilor
Pregătirea militară şi de specialitate continuă
Primirea / predarea serviciului
Raportarea evenimentelor deosebite
Reglementarea accesului într-un anumit perimetru
Utilizarea armamentului, a muniţiei şi a echppamentelor din

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Transmite şi primeşte informaţii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Comunicarea este realizată num ai cu persoane autorizate prin
atribuţiile de serviciu cu respectarea raporturilor ierarhice, operative şi
funcţionale.
1.2. Metoda de comunicare folosită este corespunzătoare procedurilor
interne şi permite transmiterea rapidă şi corectă a informaţiilor.

2. Participă la discuţii pe teme
profesionale

1.3. Informaţiile transmise sunt reale, complete şi exprimate în limbajul
specific locului de muncă.
2.1. Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate printr-un
proces acceptat de toţi membrii grupului.
2.2. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar şi sunt exprimate
fără reţinere.
2.3. În cadrul discuţiilor în grup este respectat dreptul la opinie al
celorlalţi participanţi.
2.4. Interlocutorii sunt trataţi cu înţelegere şi atenţie.
2.5. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm.

Gama de variabile

- Persoane fizice autorizate: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale.
- Forma de comunicare: scrisă şi verbală
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- modul în care se respectă raporturile ierarhice, operative şi funcţionale şi procedurile interne de comunicare;
- corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional;
- modul de adresare şi coerenţa în formularea ideilor;
- modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute.
Cunoştinţe:
- schema organizatorică şi raporturile ierarhice, operative şi funcţionale
- procedurile interne de comunicare specifice locului de muncă
- terminologia de specialitate.
_

Munca în echipă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică rolul propriu în cadrul
echipei

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat corect în funcţie de
tipul activităţii de executat.
1.2. Rolul propriu în cadrul echipei este identificat cu discernământ în
funcţie de sarcinile de realizat.

2. Desfăşoară activităţi în vederea
atingerii obiectivelor

1.3. Pentru orice neclarităţi referitoare la rolul propriu în cadrul echipei
sunt solicitate lămuriri, în timp util.
2.1. Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât să se încadreze în
activitatea generală a echipei.
2.2. Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât lucrarea de executat
să fie realizată în condiţiile cerute.
2.3. Orice necorelări ale activităţii proprii cu activitatea celorlalţi
membri ai echipei sunt soluţionate în timp util.

Gama de variabile

- Activităţi de executat: activităţi specifice ocupaţiei.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- modul în care se identifică rolul propriu în cadrul echipei în timpul derulării activităţilor specifice ocupaţiei
- modul în care se desfăşoară activitatea proprie pe parcursul unei activităţi specifice
Cunoştinţe:
- schema organizatorică şi raporturile ierarhice funcţionale specifice locului de muncă;
- componenţa echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activităţi specifice;
- tipuri de activităţi specifice;
- fazele de desfăşurare a diferitelor tipuri de activităţi care implică colaborarea cu alţi colegi.
_

Aplicarea NPM şi NPSI

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la aplicarea si respectarea NPM si NPSI pe durata desfăsurării tuturor activitătilor specifice
ocupaţiei. Unitatea presupune utilizarea şi menţinerea echipamentelor de protecţie a muncii în condiţii de securitate,
precum si depozitarea corespunzătoare a materialelor specifice.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Aplică normele de protecţia muncii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt însuşite în
conformitate cu specificul locului de muncă.
1.2. Echipamentul de protecţie din dotare este utilizat corect.
1.3. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în condiţii de
siguranţă conform normelor în vigoare.
1.4. Însuşirea clară şi corectă a procedurilor de protecţia muncii este
asigurată prin participarea la instructajul periodic.

2. Aplică normele de prevenire şi
stingere a incendiilor

1.5. Activitatea specifică este desfăşurată cu respectarea permanentă a
normelor de protecţia muncii.
2.1. Activitatea specifică este efectuată în condiţii de securitate şi în
conformitate cu normele PSI în vigoare.
2.2. Procedurile de prevenire şi stingere a incendiilor sunt însuşite prin
instructaje periodice şi prin aplicaţii practice.

3. Raportează pericolele care apar la
locul de muncă

2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu
rapiditate şi competenţă pentru eliminarea pericolelor.
3.1. Pericolele sunt identificate cu discernământ pentru a fi raportate
persoanei abilitate conform normelor interne.

4. Aplică procedurile de urgenţă şi
evacuare

3.2. Starea echipamentelor de protecţie şi stingere a incendiilor este
verificată şi raportată persoanei abilitate conform procedurilor interne.
4.1. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine
a persoanei abilitate conform procedurilor interne şi normelor în vigoare.

4.2. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate cu rapiditate,
corectitudine şi luciditate respectând procedurile interne.

Gama de variabile

- Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă.
- Truse pentru prim ajutor: feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de stingere a
incendiilor în toate etapele de activitate;
- corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident;
- capacitatea de decizie şi de reacţie a situaţii neprevăzute.
Cunoştinţe:
- normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice activităţii desfăşurate;
- sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
- noţiuni pentru acordarea primului ajutor.
_

Controlul aeronavelor de pasageri şi al mărfurilor

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la activitătile desfăsurate pentru efectuarea controlului de frontieră al aeronavelor de pasageri si
al mărfurilor. Controlul se desfăsoară în echipă cu lucrătorul vamal si cu lucrătorul companiei transportatoare în
cazul controlului aeronavelor. Conducerea acestei echipe mixte este asigurată de politistul de frontieră.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Execută controlul aeronavelor de
pasageri

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Controlul aeronavelor de pasageri este efectuat cu atenţie la plecarea
/ sosirea în / din traficul internaţional conform reglementărilor interne în
vigoare.
1.2 . Controlul aeronavelor de pasageri este efectuat cu responsabilitate
în toate spaţiile aeronavei astfel încât să se asigure că în spaţiile
respective nu se află persoane neautorizate sau bunuri.
1.3. Controlul aeronavelor de pasageri este efectuat în timp util cu
mijloace specifice.

2. Asistă la îmbarcarea pasagerilor în
aeronavel4e poziţionate pe platformă

1.4. În timpul controlului aeronavelor de pasageri este asigurată
supravegherea operaţiunilor de îmbarcare / debarcare a bagajelor astfel
încât la finalizarea operaţiunilor să se asigure că în spaţiile respective nu
se află persoane neautorizate.
2.1. Îmbarcarea pasagerilor este supravegheată cu atenţie astfel încât să
se asigure respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
2.2. Îmbarcarea pasagerilor este supravegheată cu responsabilitate
participându-se ocazional la efectuarea unor supracontroale în anumite
situaţii specifice.

3. Execută controlul mărfurilor la
transporturile tip cargo

2.3. După îmbarcarea pasagerilor este asigurată supravegherea aeronavei
la momentul plecării astfel încât să nu se permită urcarea / coborârea
persoanelor neautorizate din aeronavă.
3.1. Controlul mărfurilor la transporturile tip cargo este executat prin
verificarea atentă a documentelor echipajului.
3.2. Controlul mărfurilor la transporturile tip cargo este executat cu
atenţie astfel încât să se evidenţieze concordanţa între tipul mărfurilor şi
documentele de transport.

4. Asistă la eliberarea mărfurilor
depozitate

5. Soluţionează litigiile de trafic

3.3. Controlul mărfurilor la transporturile tip cargo este executat cu
responsabilitate prin sondaj astfel încât să se asigure că nu sunt mărfuri
interzise.
4.1. Eliberarea mărfurilor depozitate este supravegheată cu atenţie astfel
încât să se efectueze conform reglementărilor specifice în vigoare.
4.2. Eliberarea mărfurilor depozitate este supraveghează operativ astfel
încât să se desfăşoare în timp util.
5.1. Litigiile de trafic sunt soluţionate prompt prin adoptarea măsurilor
specifice în funcţie de tipul litigiilor.
5.2. Litigiile de trafic sunt soluţionate în limita competenţelor în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Gama de variabile

- Spaţiile aeronavei supuse controlului: calele de bagaje, saloanele de pasageri, toalete, alte locuri pretabile de
ascundere persoane neautorizate.
- Mijloace specifice de efectuare a controlului: vizual, cu dispozitive specifice.
- Documentele echipajului verificate la controlul mărfurilor la transportul tip cargo: documente de transport,
documente de trecere a frontierei.
- Documente de transport verificate la controlul mărfurilor la transportul tip cargo: fract aerian.
- Măsuri specifice în funcţie de tipul litigiilor de trafic: soluţionarea transportului pentru persoane bolnave –
nedeplasabile, soluţionarea problemelor legate de renunţarea la călătorie în cazul unor întârzieri, verificarea
documentelor însoţitoare ale armelor (vânătoare, tir, recuzită, panoplie) şi reţinerea armelor şi a muniţiilor în
cazul depistării unor disfuncţionalităţi în recepţia documentelor necesare.
- Tipuri mărfuri interzise: arme, stupefiante, seminţe, anumite produse agricole.
Ghid pentru evaluare

- La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea cu care se efectuează controlul aeronavelor de pasageri conform reglementărilor interne în
vigoare astfel încât să se asigure că în spaţiile respective nu se află persoane neautorizate sau bunuri;
- atenţia cu care este supravegheată îmbarcarea pasagerilor în aeronavele poziţionate pe platformă; este efectuat
supracontrolul în situaţii specifice şi este supraveghează aeronava la momentul plecării astfel încât să nu se
permită urcarea / coborârea persoanelor neautorizate în aeronavă;
- atenţia cu care este executat controlul mărfurilor la transporturile tip cargo astfel încât să se evidenţieze
concordanţa între tipul mărfurilor şi documentele de transport;
- atenţia cu care este supravegheată eliberarea mărfurilor depozitate astfel încât să se efectueze conform
reglementărilor specifice în vigoare;
- promptitudinea cu care sunt soluţionate litigiile în limita atribuţiilor în conformitate cu prevederile legale.
Cunoştinţe:
- Legea privind frontiera de stat.
- Regulamente de funcţionare a instituţiei vamale referitoare la controlul aeronavelor de pasageri şi al mărfurilor.
- Construcţia diferitelor tipuri de aeronave de călători şi tip cargo.
- Tipuri mărfuri interzise.
- Tipuri documente de călătorie.
- Cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională
Aptitudini:
- Spirit de observaţie
- Rezistenţă la stres
- Rezistenţă fizică
- Disponibilitate pentru relaţia cu publicul
- Discernământ
- Asumarea responsabilităţii
- Autocontrol
- Integritate morală

Controlul documentelor de călătorie la intrarea / ieşirea în / din ţară

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la activitătile specifice desfăsurate în sensul asigurării unui control riguros si eficient al
documentelor de călătorie la intrarea / iesirea din tară a călătorilor, permitând intrarea / iesirea din tară numai a
persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică documentele de călătorie la
intrarea / ieşirea în / din ţară

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Documentele de călătorie sunt verificate cu atenţie în funcţie de tipul
acestora astfel încât să se permită intrarea în ţară numai a persoanelor
care îndeplinesc condiţiile legale.
1.2 . Documentele de trecere a frontierei sunt verificate cu
responsabilitate din punct de vedere al caracteristicilor specifice astfel
încât să se asigure asupra autenticităţii şi valabilităţii acestora.
1.3. Documentele de trecere a frontierei sunt verificate riguros prin
identificarea vizuală a fotografiei din document cu posesorul acestuia.

2. Culege informaţii specifice la
intrarea / ieşirea în / din ţară

1.4. Documentele de trecere a frontierei sunt verificate cu atenţie astfel
încât să se evidenţieze concordanţa dintre documentele de călătorie şi
documentele de transport.
2.1. Informaţiile specifice sunt culese cu responsabilitate în funcţie de
tipul acestora prin citirea documentelor de călătorie.

3. Operează informaţiile specifice în
sistemul informatic al poliţiei de
frontieră

2.2. Informaţiile specifice sunt culese direct de la posesorul documentelor
de călătorie în funcţie de scopul declarat al călătoriei.
3.1. Informaţiile specifice sunt operate corect conform programului
informatic astfel încât să se asigure introducerea tuturor datelor personale
ale posesorului documentelor de trecere a frontierei.
3.2. În urma operării informaţiilor specifice se constată dacă posesorul
documentelor de trecere a frontierei se regăseşte în evidenţele privind
consemnele poliţiei de frontieră.

4. Permite trecerea frontierei

3.3. În situaţia regăsirii persoanei în evidenţele privind consemnele
poliţiei de frontieră se adoptă prompt măsuri specifice conform
reglementărilor interne.
4.1. Trecerea frontierei este permisă doar persoanelor ale căror
documente de trecere a frontierei îndeplinesc condiţiile legale impuse de
autorităţile române.
4.2. Trecerea frontierei este permisă prin aplicarea corectă a vizei /
ştampilei în funcţie de tipul accesului conform reglementărilor specifice
în vigoare.
4.3. La plecarea din ţară trecerea frontierei este permisă doar în cazul
constatării autenticităţii vizelor statului de destinaţie.

Gama de variabile

- Tipul documentelor de călătorie:
- documente
trecere
frontieră

- paşaport: diplomatic, de serviciu, turistic
- carnet de marinar
- titluri de călătorie

- documente
de transport

- bilet de avion
- carte de îmbarcare

- Caracteristici specifice ale paşapoartelor:
- formă: dimensiune, culoare, nr. pagini;
- conţinut:
- modul de stabilire a destinaţiei paginilor de conţinut: date de identificare titular, fotografie, date de
eliberare, valabilitate şi prelungirea valabilităţii, pagini pentru înscrieri însoţitori, pagini rezervate menţiunilor
organului emitent, pagini pentru aplicarea vizelor la trecerea frontierei
- modul de stabilire a elementelor de siguranţă: fontă de siguranţă, repartizare în structura paginii a
unor elemente de siguranţă care su8b lumină ultravioletă devin fluorescente, filigranul;
- modul de realizare a broşării paginilor;
- dacă paşaportul conţine toate paginile.
- Măsuri specifice adoptate în situaţia regăsirii persoanei în evidenţele privind consemnele poliţiei de frontieră:
raportează superiorului, asigură supravegherea persoanei.
- Condiţii legale ce trebuie îndeplinite de documentele de trecere a frontierei: să fie recunoscute, acceptate şi
agreate de autorităţile române.
- Tipul informaţiilor specifice culese la intrarea / ieşirea în / din ţară din documentele de trecere a frontierei:
cetăţenie, călătoriile efectuate anterior, tipul vizelor valabile şi frecvenţa acestora.
- Trecerea frontierei este permisă prin:
- aplicarea vizei – la intrarea în ţară
- aplicarea ştampilei – la ieşirea din ţară
Ghid pentru evaluare
La evaluare se va urmări:
- atenţia cu care sunt verificate documentele de călătorie în funcţie de tipul acestora astfel încât să se permită
intrarea în ţară numai a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale;
- responsabilitatea cu care sunt verificate caracteristicile specifice ale documentelor de trecere a frontierei astfel
încât să se asigure asupra autenticităţii şi valabilităţii acestora;
- atenţia cu care este verificată concordanţa dintre documentele de călătorie şi documentele de transport;
- responsabilitatea cu care sunt culese informaţiile specifice la intrarea / ieşirea în / din ţară prin citirea
documentelor de călătorie şi direct de la posesorul documentelor în funcţie de scopul declarat al călătoriei;
- corectitudinea cu care sunt operate informaţiile specifice conform programului informatic astfel încât să se
asigure introducerea tuturor datelor personale ale posesorului documentelor de trecere a frontierei;
- vigilenţa şi discernământul cu care se constată dacă posesorul documentelor de trecere a frontierei se regăseşte în
evidenţele privind consemnele poliţiei de frontieră;
- promptitudinea cu care se adoptă măsuri specifice conform reglementărilor interne în situaţia regăsirii persoanei
în evidenţele privind consemnele poliţiei de frontieră;
- vigilenţa cu care este permisă trecerea frontierei doar a persoanelor ale căror documente de trecere a frontierei
îndeplinesc condiţiile legale impuse de autorităţile române;
- corectitudinea cu care sun t aplicate vizele / ştampilele conform reglementărilor specifice în vigoare.

Cunoştinţe:
- Legea privind frontiera de stat
- Regulamente de funcţionare a instituţiei vamale referitoare la controlul documentelor
- Tipuri documente de călătorie
- Caracteristici specifice ale paşapoartelor emise de diferite state
- Condiţii legale ce trebuie îndeplinite de documentele de trecere a frontierei
- Operare PC
- Cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională
- Situaţia operativă a consemnelor poliţiei de frontieră
- Tipuri vize
- Psihologice – despre comportamentul uman
- Caracteristicile somatice specifice
Aptitudini:
- Spirit de observaţie
- Rezistenţă la stres
- Rezistenţă fizică
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Disponibilitate pentru relaţia cu publicul
- Discernământ
- Asumarea responsabilităţii
- Fermitate
- Autocontrol
- Prestanţă, ţinută
- Integritate morală
- Loialitate faţă de Ministerul de Interne
_

Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Colectează informaţii specifice

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Informaţiile specifice sun t colectate cu operativitate prin metode
specifice astfel încât să se asigure respectarea reglementărilor legale în
vigoare.
1.2 . Informaţiile specifice sunt colectate cu responsabilitate în funcţie de
tipul infracţionalităţii transfrontaliere.

2. Identifică persoanele pretabile să
încalce legea

1.3. Informaţiile specifice sunt colectate printr-o colaborare permanentă
cu celelalte instituţii abilitate în scopul asigurării unei informări operative
în orice situaţie.
2.1.Persoanele pretabile să încalce legea sunt identificate cu operativitate
prin valorificarea informaţiilor specifice în scopul prevenirii şi
combaterii infracţionalităţii transfrontaliere.
2.2. Persoanele pretabile să încalce legea sunt identificate pe baza
consemnului cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

3. Supraveghează persoanele reţinute /
oprite

2.3. Persoanele pretabile să încalce legea sunt identificate în timp util
astfel încât să se asigure reţinerea / oprirea persoanei în cauză.
3.1. Persoanele reţinute / oprite sunt supravegheate cu responsabilitate
astfel încât să se asigure respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

3.2. Persoanele reţinute / oprite sunt supravegheate prin proceduri
specifice în funcţie de tipul situaţiei.
3.3. Persoanele reţinute / oprite sunt supravegheate cu responsabilitate

Gama de variabile

- Metode specifice de colectare a informaţiilor: analiza psihologică, observare directă, discuţii cu personalul
celorlalte instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe aeroport, verificarea bazelor de date ale agenţiilor aeriene.
- Tipuri infracţionalităţi transfrontaliere:
- tentativă de trecere frauduloasă a frontierei: documente ilegale, substituire de persoană, fugă.
- trafic ilegal cu : stupefiante, armament, bunuri din patrimoniu, titluri, valori, valută.
- trafic cu maşini furate.
- trafic cu carne vie.
- Celelalte instituţii abilitate să furnizeze informaţii specifice: Poliţie Transporturi, Brigada Antitero.
- Reglementări specifice referitoare la supravegherea persoanelor reţinute / oprite: Legea privind frontiera de
stat, Regulamentul de funcţionare a instituţiei.
- Tipul situaţiei în cazul persoanelor supravegheate:
- persoane reţinute – pentru acestea există o bază legală (documente ilegale) sau sunt date în urmărire generală;
- persoane oprite:
- nu au săvârşit nici o activitate infracţională pe teritoriul statului român, dar nu îndeplinesc condiţiile
autorităţilor române (vize expirate);
- supravegheate în zona de tranzit.
- Proceduri specifice de supraveghere:
- persoane reţinute: supravegheate în spaţii speciale până la finalizarea cercetării când sunt predate organelor de
cercetare penală;
- persoane oprite: supravegheate în spaţiul public al aeroportului până la primul zbor.
Ghid pentru evaluare

- La evaluare se va urmări:
- operativitatea cu care sunt colectate informaţiile prin metode specifice în funcţie de tipul infracţionalităţii
transfrontaliere cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- modul în care sunt colectate informaţiile specifice printr-o colaborare permanentă cu celelalte instituţii abilitate
în scopul asigurării unei informări operative în orice situaţie;
- operativitatea cu care sunt identificate persoanele pretabile să încalce legea, prin valorificarea informaţiilor
specifice şi pe baza consemnului, în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere;
- responsabilitatea cu care sunt supravegheate persoanele reţinute / oprite prin proceduri specifice astfel încât să
se asigure respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
Cunoştinţe:
- Metode specifice de colectare a in formaţiilor.
- Tipuri infracţionalităţi transfrontaliere.
- Reglementări specifice referitoare la identificarea persoanelor pretabile să încalce legea şi supravegherea
persoanelor oprite / reţinute: Legea privind frontiera de stat, Regulamentul de funcţionare a instituţiei.
- Proceduri specifice de supraveghere.
- Tipuri mărfuri interzise.
- O limbă străină de circulaţie internaţională

Aptitudini:
- Spirit de observaţie
- Bun psiholog
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Discernământ
- Operativitate
- Curaj
- Fermitate
- Rezistenţă fizică
- Rezistenţă la stres
- Autocontrol
- Integritate morală
- Disponibilitate pentru relaţia cu publicul
_

Participarea la efectuarea controlului vamal al bunurilor

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la activitătile de supraveghere a modului în care se desfăsoară controlul vamal de către lucrătorul
vamal si de interventia în situatii deosebite. Activitătile specifice acestei unităti de competentă se desfăsoară în
cadrul echipei cu lucrătorul vamal, subofiterul operativ – control trecere frontieră îndeplinind functia de sef al
echipei de control.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Supraveghează desfăşurarea
controlului vamal

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Desfăşurarea controlului vamal este supraveghează cu
responsabilitate astfel încât să se permită intrarea / ieşirea în / din ţară
numai a bunurilor care îndeplinesc condiţiile legale conform
reglementărilor specifice în vigoare.
1.2 . Desfăşurarea controlului vamal este supravegheată vizual cu atenţie
astfel încât să se asigure sesizarea oricăror situaţii deosebite.

2. Intervine în situaţii deosebite

1.3. În cazul în care există informaţii certe referitoare la o încălcare a
legislaţiei în vigoare este solicitată vameşului efectuarea unui control
amănunţit prin sondaj.
2.1.În situaţii deosebite se intervine direct efectuându-se controlul vamal
amănunţit.
2.2. În situaţii deosebite se intervine operativ prin aplicarea unor
proceduri specifice cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Gama de variabile

- Reglementări specifice în vigoare referitoare la condiţiile legale c e trebuie îndeplinite de bunuri la intrarea /
ieşirea în / din ţară: Legea privind frontiera de stat, Regulamentul Vamal, prevederi legale privind patrimoniul
cultural-naţional.
- Situaţii deosebite: indicii privind existenţa unor bunuri care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru intrarea /
ieşirea în / din ţară.
- Proceduri specifice aplicate în situaţii deosebite: efectuează personal controlul bunurilor, reţine bunurile, reţine
posesorul acestora.
Ghid pentru evaluare

- La evaluare se va urmări:
- responsabilitatea cu care este supraveghează desfăşurarea controlului vamal astfel încât să se permită intrarea /
ieşirea în / din ţară numai a bunurilor care îndeplinesc condiţiile legale conform reglementărilor specifice în
vigoare;
- operativitatea cu care sunt sesizate orice situaţii deosebite în timpul desfăşurării controlului vamal de către
lucrătorul vamal;
- operativitatea cu care se intervine în situaţii deosebi9te prin aplicarea unor proceduri specifice cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare.
Cunoştinţe:
- Reglementări specifice în vigoare: Legea privind frontiera de stat, Regulamentul de funcţionare a instituţiei;
- Proceduri specifice ce se aplică în cazul unor situaţii deosebite;
- Tipuri mărfuri interzise;
- O limbă străină de circulaţie internaţională.
Aptitudini:
- Spirit de observaţie
- Bun psiholog
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Discernământ
- Operativitate
- Fermitate
- Rezistenţă fizică
- Rezistenţă la stres
- Autocontrol
- Integritatea morală
- Spirit de echipă
- Disponibilitate pentru relaţia cu publicul

Pregătirea militară şi de specialitate continuă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Urmează cursuri de specializare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Cunoştinţele noi din domeniu sunt acumulate cu responsabilitate în
funcţie de programa de studiu.
1.2 . Deprinderile practice de aplicare a cunoştinţelor sunt formate şi
menţinute în cursul orelor de pregătire în funcţie de materialele aflate la
dispoziţie.
1.3. Cursurile de specializare sunt urmare conform Programării la nivelul
unităţii în sensul însuşirii în timp optim a cunoştinţelor necesare.

2. Participă la convocări de
perfecţionare militară şi de specialitate

1.4.Cursurile de specializare sunt urmate în funcţie de nivelul de
pregătire, în corelare cu posibilităţile existente.
2.1.Participarea la convocări de perfecţionare militară şi de specialitate
este efectuată periodic conform Programării la nivelul unităţii militare.
2.2. Informaţiile noi sunt acumulate corect astfel încât să se asigure
nivelul de pregătire militară şi de specialitate solicitat la nivelul ocupaţiei.

2.3. Instruirea teoretică şi desprinderile practic e militare şi de
specialitate sunt efectuate complet şi eficient în sensul însuşirii în timp
optim a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare la nivelul ocupaţiei.

3. Desfăşoară activităţi de pregătire
individuală

2.4. Participarea la convocările de perfecţionare militară şi de
specialitate este efectuată cu responsabilitate astfel încât să se asigure
3.1.Timpul afectat pentru studiu individual este stabilit cu
responsabilitate astfel încât să se asigure o însuşire eficientă a noilor
cunoştinţe.
3.2. Selectarea materialelor informative de specialitate care prezintă
interes este efectuată cu discernământ.
3.3. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin pregătirea individuală, în

Gama de variabile

- Cursuri de specializare: se organizează în funcţie de nevoile unităţii la şcoala de aplicaţie sau Centul de pregătire
al Poliţiei de Frontieră .
- Convocări de perfecţionare militară şi de specialitate: la nevoie în sediul unităţii, semestrial
- Tipuri de echipamente şi tehnică: taloane, staţii radio, calculatoare, echipamente de forţă pentru pregătirea
fizică.
- Materiale informative pentru studiu individual: cărţi, reviste, publicaţii de specialitate şi militare, lecţii întocmite
Ghid pentru evaluare

La evaluare se vor analiza: rezultatele obţinute la cursurile de specializare şi în cadrul convocărilor de
perfecţionare militară şi de specialitate; interesul pentru activităţile de pregătire individuală şi eficienţa în
acumularea noilor cunoştinţe şi deprinderi prin studiu individual.
- capacitatea de a învăţa ritmic
- capacitatea de analiză şi sinteză
- capacitatea de a pune în practică cunoştinţele teoretice şi receptivitatea la nou
Cunoştinţe:
- legislaţie de specialitate
- regulamente militare specifice ocupaţiei
- reglementări interne ale poliţiei de frontieră

Primirea / predarea serviciului

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică sarcinile la primirea
serviciului

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identificarea sarcinilor este efectuată cu atenţie în cadrul instruirii
specifice în funcţie de misiunea ordonată conform reglementărilor
specifice în vigoare.
1.2. Identificarea sarcinilor este efectuată cu responsabilitate astfel încât
să se asigure însuşirea corectă a tuturor elementelor noi apărute în situaţia
operativă.

2. Efectuează primirea / predarea
serviciului

1.3. Orice neclaritate este soluţionată ,prompt prin solicitarea de
informaţii suplimentare referitoare la situaţia operativă în funcţie de
specificul locului de serviciu.
2.1. Primirea serviciului este efectuată cu responsabilitate în ţinuta
adecvată în condiţiile specifice ale locului de serviciu conform
planificării.
2.2. La primirea / predarea serviciului este efectuată preluarea / predarea
armamentului, muniţiei şi materialelor din dotare conform
regulamentelor specifice.
2.3. La primirea serviciului sunt stabilite cu atenţie elementele specifice
ale ştampilei şi vizei corespunzătoare zilei în curs.
2.4. Predarea serviciului este efectuată cu responsabilitate conform

Gama de variabile

- Instruirea specifică la primirea serviciului: sub comanda şefului în condiţii organizate, direct la locul unde este
planificat serviciul.
- Elemente noi apărute în situaţia operativă:
- în legătură cu serviciul: situaţia persoanelor reţinute de poliţia de frontieră, stadiul dosarelor penale întocmite,
modificări procedurale privind frontiera, vama;
- în legătură cu situaţia externă: procesarea unor delegaţii oficiale, evenimente sociale deosebite care pot afecta
paza frontierei.
- Condiţii specifice ale locului de serviciu: control vamal, ajutor ofiţer de serviciu, control vamal aeronave,
călători şi mărfuri, post reglementare acces, post supraveghere persoane oprite, filtre flux ieşire / intrare, post
finger.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- atenţia cu care sunt identificate sarcinile la primirea misiunii în cadrul instruirii specifice astfel încât să se
asigure însuşirea corectă a tuturor elementelor noi apărute în situaţia operativă;
- responsabilitatea cu care este efectuată primirea serviciului în condiţiile specifice ale locului de serviciu conform
planificării;
- modul în care este efectuată preluarea / predarea armamentului, muniţiei şi materialelor din dotare conform
regulamentelor specifice;
- atenţia cu care sunt stabilite elementele specifice ale ştampilei şi vizei corespunzătoare zilei în curs;
- responsabilitatea cu care este efectuată predarea serviciului conform procedurilor specifice interne.
Cunoştinţe:
- reglementări specifice frontierei de stat a României: legi, H.G.-uri., ordine şi instrucţiuni ale Ministerului de
Interne;
- condiţii specifice ale diferitelor locuri de serviciu;
- situaţia operativă a locurilor de serviciu;
- evenimente politice, sociale interne şi externe cu implicaţii asupra frontierei de stat;
- proceduri specifice interne privind primirea / predarea serviciului.
Aptitudini:
- capacitate de analiză şi sinteză;
- discernământ;
- spirit de observaţie.

Raportarea evenimentelor deosebite

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Raportează operativ evenimentele
deosebite

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Evenimentele deosebite sunt raportate operativ conform
reglementărilor interne în vigoare în funcţie de tipul evenimentelor.
1.2 . Informaţiile sunt transmise cu acurateţe şi claritate în termeni
specifici.

2. Întocmeşte rapoarte privind
constatările de interes operativ

2.1. Rapoartele privind constatările de interes operativ sunt întocmite
conform metodologiei specifice astfel încât să conţină toate informaţiile
necesare.
2.2. Rapoartele privind constatările de interes operativ sunt întocmite
astfel încât să se asigure încadrarea în formatul solicitat.
2.3. Rapoartele privind constatările de interes operativ sunt predate
conform reglementărilor interne în vigoare în termenele prevăzute.

Gama de variabile

- Evenimentele deosebite care impun raportarea operativă: receptarea unor mesaje de ameninţare, descoperiri de
armament, muniţii, explozivi, stupefiante, documente false.
- Tipuri de informaţii conţinute în raportări: date despre incidentele petrecute, stadiul în care se află desfăşurarea
unor acţiuni.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- operativitatea cu care sunt raportate evenimentele deosebite conform reglementărilor interne în vigoare;
- acurateţea şi claritatea cu care sunt transmise in formaţiile în termeni specifici conform regulamentului;
- modul în care sunt întocmite rapoartele privind constatările de interes operativ conform metodologiei specifice
astfel încât să conţină toate informaţiile necesare.
- modul în care se respectă termenele de predare conform reglementărilor interne a rapoartelor privind
constatările de interes operativ.
Cunoştinţe:
- terminologia de specialitate
- metodologia specifică de întocmite a rapoartelor
- reglementări interne în vigoare privind modul de raportare a evenimentelor deosebite: Regulamentul privind
funcţionarea instituţiei, Ordine ale eşaloanelor superioare.
Aptitudini:
- capacitate de analiză şi sinteză
- discernământ
_

Reglementarea accesului într-un anumit perimetru

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică identitatea persoanelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identitatea persoanelor este verificată cu atenţie pe baza
documentelor prezentate spre identificare în funcţie de tipul perimetrului.

1.2 . Identificarea persoanelor este verificată cu responsabi9litate prin
confruntare cu listele de protocol în cazuri speciale.

2. Efectuează înregistrarea în registrul
de acces

3. Eliberează permisele de acces

1.3. Accesul în urma verificării identităţii persoanelor este autorizat doar
2.1.Înregistrarea este efectuată pe baza documentelor prezentate spre
identificare.
2.2. Înregistrarea este efectuată corect pe baza datelor personale
conform metodologiei specifice în Registrul de acces.
3.1. Permisele de acces sunt eliberate strict doar persoanelor cărora le-a
fost autorizat accesul într-un anumit perimetru.
3.2. Permisele de acces sunt eliberate cu responsabilitate prin proceduri
specifice conform reglementărilor interne în vigoare.

Gama de variabile

- Documente prezentate: paşaport, carte de identitate, legitimaţie serviciu.
- Tip perimetru: post reglementare acces, filtre flux ieşire sau intrare, post finger, control vamal.
- Liste de protocol: personal diplomatic, reprezentaţi companii aeriene străine, delegaţii oficiale guvernamentale,
agenţi economici, reprezentanţi ministere.
- Proceduri specifice de eliberare permise de acces în schimbul unui document de identitate pe durata procesării
delegaţiei.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- atenţia cu care este verificată identitatea persoanelor pe baza documentelor prezentate şi prin confruntare cu
listele de protocol în cazuri speciale;
- modul în care este autorizat accesul într-un anumit perimetru doar în condiţiile în care este conferit dreptul de
acces în perimetrul respectiv;
- corectitudinea cu care este efectuată înregistrarea conform metodologiei specifice în Registrul de acces;
- modul în care sunt eliberate permisele de acces strict doar persoanelor cărora le-a fost autorizat accesul într-un
anumit perimetru.
Cunoştinţe:
- Tipuri documente
- Proceduri specifice de eliberare a permiselor de acces
- Reglementări specifice în vigoare: Regulamentul privind funcţionarea instituţiei
- O limbă străină de circulaţie internaţională
Aptitudini:
- Spirit de observaţie
- Rezistenţă fizică
- Rezistenţă la stres
- Disponibilitate pentru relaţia cu publicul
- Discernământ
- Fermitate
_

Utilizarea armamentului, a muniţiei şi a echppamentelor din dotare

Descrierea unităţii
Unitatea se referă la activitătile specifice de luare în primire a armamentului, munitiei si echipamentelor din dotare
necesare executării serviciului si de manipulare a acestora în timpul executării serviciului în conditiile prevăzute de
lege.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică armamentul, muniţia şi
echipamentul din dotare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Armamentul, muniţia şi echipamentul din dotare sunt luate în
primire de la ofiţerul de serviciu conform procedurilor specifice astfel
încât să se asigure respectarea reglementărilor în vigoare.
1.2 . Echipamentul din dotare este verificat cu atenţie în funcţie de tipul
acestora astfel încât parametrii de funcţionare să fie în limitele admise
conform instrucţiunilor de utilizare.

2. Manipulează armamentul, muniţia şi
echipamentul din dotare

1.3. Disfuncţionalităţile depistate în urma aplicării procedurilor de
verificare sunt soluţionate prompt conform reglementărilor interne în
vigoare.
2.1. Manipularea armamentului şi muniţiei în timpul executării serviciului
este efectuată în condiţiile prevăzute de lege.
2.2. Manipularea echipamentului este efectuată în conformitate cu
procedurile specifice de lucru în funcţie de tipul echipamentului.

Gama de variabile
- Echipamentul din dotare: viza şi ştampila individuale, lampa cu ultraviolete, staţie emisie-recepţie, P.C., masca
de gaze, echipament de alarmare, trusă chimică.
Ghid pentru evaluare
La evaluare se va urmări:
- modul în care sunt luate în primire armamentul, muniţia şi echipamentul d9in dotare conform procedurilor
specifice astfel încât să se asigure respectarea reglementărilor în vigoare;
- atenţia cu care este verificat echipamentul din dotare astfel încât parametrii de funcţionare să fie în limitele
admise conform instrucţiunilor de utilizare;
- modul în care este efectuată manipularea armamentului şi muniţiei în timpul executării serviciului, în condiţiile
prevăzute de lege;
- modul în care este efectuată manipularea echipamentului în conformitate cu procedurile specifice de lucru în
funcţie de tipul echipamentului.
Cunoştinţe:
- tipul echipamentelor din dotare
- legislaţie în vigoare privind utilizarea armelor şi muniţiilor
- parametrii normali de funcţionare ai echipamentelor din dotare
Aptitudini:
- responsabilitate
- spirit de observaţie
- discernământ

