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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Domeniu de
competenţă

Nr.
crt

FUNDAMENTALE

1

Comunicarea interactivă la locul de muncă

2

Lucrul în echipă

3

Planificarea activităţii proprii

4

Dezvoltarea profesională

5

Organizarea activităţii de protecţie a muncii

6

Asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în
muncă

7

Instruirea personalului pe probleme de securitate şi
sănătate în muncă

8

Asigurarea echipamentului individual de protecţie /
lucru

9

Prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea
stării de sănătate a personalului

10

Investigarea cauzelor producerii accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor

11

Monitorizarea activităţii de protecţie a muncii

12

Coordonarea activităţilor de intervenţie în cazuri de
necesitate

GENERALE PE
DOMENIUL DE
ACTIVITATE

SPECIFICE
OCUPAŢIEI

Titlul unităţii
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Descrierea ocupaţiei

Inspectorul de protecţie a muncii este specialistul care lucrează în cadrul unei unităţi – instituţie
bugetară, societate comercială, cooperatistă, organizaţie, asociaţie cu obiect de activitate divers –
urmărind organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi
sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
Inspectorul de protecţie a muncii organizează activitatea de protecţie a muncii, elaborând
instrucţiuni tehnice de lucru şi instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de securitate şi sănătate
în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea, numărul de angajaţi, riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale, repartizarea
teritorială a unităţii şi/sau a sucursalelor, filialelor, sediilor de lucru ale acesteia. El întocmeşte
programul anual de protecţie a muncii, organizează şi amenajează Cabinetul de protecţie a
muncii şi punctele de prim ajutor din interiorul întregii unităţi.
Inspectorul de protecţie a muncii are responsabilitatea asigurării semnalizării de securitate şi
sănătate în muncă în corelaţie cu potenţialul de risc de accident sau îmbolnăviri profesionale
determinat, alegând tipul de semnalizare necesar şi cele mai adecvate amplasamente pentru
mijloacele de semnalizare.
Inspectorul de protecţie a muncii pregăteşte şi derulează instructajele de protecţie a muncii în
funcţie de domeniul de activitate al unităţii, categoriile de personal existente şi specificul
ocupaţiilor practicate, pregăteşte salvatori la locul de muncă şi desfăşoară diverse activităţi de
perfecţionare în domeniul protecţiei muncii în funcţie de necesităţile unităţii.
Inspectorul de protecţie a muncii se implică în asigurarea echipamentului individual de protecţie
a muncii şi de lucru, stabilind tipul şi cantităţile necesare şi participând la recepţionarea acestuia
pe baza certificatelor de conformitate eliberate de furnizori şi conform criteriilor de calitate
specifice.
Inspectorul de protecţie a muncii are ca responsabilitate permanentă prevenirea accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, evaluând riscurilor de producere a evenimentelor
periculoase şi propunând măsuri pentru asigurarea siguranţei în desfăşurarea proceselor de
muncă. El controlează continuu modul de respectare/aplicare a normelor de protecţie a muncii,
starea şi modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie.
În situaţii de pericol iminent, dezastre, situaţii de accident, alertează toţi factorii de intervenţie,
coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în cadrul unităţii şi efectuează primele
cercetări privind cauzele şi împrejurările producerii acestora.
Inspectorul de protecţie a muncii dovedeşte de asemenea, deprinderi privind comunicarea cu
diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă. El deţine cunoştinţe solide în domeniul
legislaţiei de protecţie a muncii şi se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor specifice şi
adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul
unităţii în care activează.
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UNITATEA 1
Comunicarea interactivă la locul de muncă
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară comunicării eficiente cu grupul de muncă şi cu
reprezentanţii instituţiilor cu care există relaţii de colaborare.
Elemente de competenţă
1. Stabileşte modul de comunicare

2. Transmite sau primeşte informaţii

3. Participă la discuţii pe probleme
profesionale

Criterii de realizare
1.1. Modul de comunicare este stabilit în corelaţie
cu conţinutul şi cantitatea informaţiilor.
1.2. Modul de comunicare este stabilit
respectându-se reglementările interne de la locul
de muncă şi legislaţia specifică în vigoare.
1.3. Modul de comunicare este stabilit în corelaţie
cu situaţia concretă de lucru şi cerinţele de
operativitate în transmiterea/primirea
informaţiilor.
2.1. Informaţiile sunt structurate şi transmise
operativ în ordinea importanţei, în corelaţie cu
specificul fiecărei situaţii în parte.
2.2. Informaţiile sunt transmise periodic sau ori
de câte ori este necesar, în concordanţă cu
conţinutul acestora.
2.3. Informaţiile sunt transmise într-un limbaj
accesibil, clar si concis.
2.4. Informaţiile sunt transmise/primite
utilizându-se mijloacele de comunicare adecvate.
2.5. Informaţiile primite/transmise sunt verificate
cu responsabilitate.
2.6. Informaţiile transmise sunt corecte şi
suficiente.
2.7. Transmiterea informaţiilor se realizează
respectând raporturile ierarhice şi funcţionale de
la locul de muncă.
3.1. Participarea la discuţii în grupul de lucru este
efectuată prin respectarea opiniilor şi drepturilor
celorlalţi membri ai colectivului.
3.2. Discuţiile pe teme profesionale sunt purtate
la obiect, furnizându-se /solicitându-se explicaţii
ori de câte ori este necesar pentru clarificarea
tuturor problemelor.
3.3. Discuţiile pe probleme profesionale sunt
purtate utilizând corect limbajul de specialitate
specific domeniului.
3.4. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente
clare prin intervenţii prompte şi pertinente.
3.5. Eventualele divergenţe de opinii sunt
rezolvate cu tact, printr-o atitudine constructivă.
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Gama de variabile
Modul de comunicare: în scris, verbal, prin intermediul unor semnale specifice.
Situaţie de lucru: rezolvarea problemelor curente de muncă, raportări periodice, raportări în caz
de pericol, relaţii de colaborare cu reprezentanţii unor diverse instituţii etc.
Mijloace de comunicare: telefon, fax, e-mail, corespondenţă scrisă, mijloace diverse de
semnalizare etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
-

mijloace de comunicare
categorii de informaţii de comunicat
modalităţi de comunicare adaptate situaţiilor date
situaţii în care transmiterea informaţiilor este obligatorie
structura ierarhică şi funcţională la locul de muncă
limbajul specializat specific domeniului

La evaluare se urmăreşte:
-

capacitatea de exprimare clară, concisă şi la obiect a punctelor de vedere
gradul de obiectivitate în discutarea problematicii specifice
capacitatea de alegere a mijloacelor de comunicare cele mai adecvate scopului
comunicării
tactul în rezolvarea divergenţelor de opinii
capacitatea de susţinere activă a dialogurilor profesionale cu membrii colectivului de
muncă
abilitatea de a focaliza discuţiile asupra temei propuse
operativitatea în transmiterea/primirea informaţiilor;
capacitatea de adaptare a limbajului în corelaţie cu particularităţile interlocutorului
uşurinţa în utilizarea terminologiei specifice atunci când este necesară comunicarea
specializată
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UNITATEA 2
Lucrul în echipă
Descriere
Unitatea descrie competenţa inspectorului protecţia muncii referitoare la identificarea rolului
individual în cadrul echipei, sarcinile şi responsabilităţile ce îi revin şi implicarea personală în
realizarea obiectivelor.
Elemente de competenţă
1. Identifică rolurile specifice în
cadrul echipei

2. Desfăşoară munca în echipă

Criterii de realizare
1.1. Identificarea rolurilor în cadrul echipei se
efectuează pe baza informaţiilor specifice disponibile
despre activitate.
1.2. Rolurile în cadrul echipei sunt identificate în
funcţie de obiectivul propus.
1.3. Rolurile în cadrul echipei sunt identificate în
funcţie de experienţa şi pregătirea de specialitate a
membrilor acesteia.
2.1. Sarcinile sunt îndeplinite operativ şi cu
profesionalism, în concordanţă cu etapa de lucru.
2.2. Obiectivele activităţii se realizează printr-o
colaborare permanentă între membrii echipei.
2.3. Responsabilităţile sunt îndeplinite evitându-se
declanşarea oricărui conflict în cadrul echipei.
2.4. Sprijinul specializat este acordat/solicitat la cerere.
2.5. Activităţile se desfăşoară respectându-se raporturile
ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei.

Gama de variabile
Membri ai echipei: inspectori de protecţie a muncii, şeful compartimentului de protecţie a
muncii, responsabilii pe probleme de securitate şi sănătate a muncii din cadrul unităţii, medicul
de medicina muncii, managerul companiei, managerul de resurse umane, asistentul resurse
umane, inspectorul resurse umane etc.
Obiective: prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, însuşirea şi
respectarea de către toţi angajaţii a normelor de securitate şi sănătate a muncii, asigurarea unui
mediu de muncă sigur.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- componenţa echipei
- rolurile membrilor echipei
- obiectivul echipei
- raporturile ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei
- structura organizatorică şi regulamentul intern al unităţii
La evaluare se va urmări:
- capacitatea de identificare a rolurilor şi atribuţiilor specifice în cadrul echipei;
- respectarea raporturilor ierarhice şi funcţionale în cadrul echipei;
- capacitatea de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei în timpul realizării sarcinilor specifice;
- flexibilitatea în depăşirea situaţiilor conflictuale;
- adaptabilitatea la situaţii neprevăzute;
- capacitatea de a facilita schimburile de informaţii în cadrul echipei.
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UNITATEA 3
Planificarea activităţii proprii
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru stabilirea graficului zilnic de activităţi, urmărirea
realizării activităţilor planificate şi replanificarea promptă a activităţilor nerealizate în scopul
eliminării disfuncţionalităţilor la locul de muncă.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Graficul zilnic este stabilit în funcţie de priorităţile
1. Stabileşte graficul zilnic de
în activitate.
activităţi
1.2. Activităţile zilnice sunt stabilite conform
indicaţiilor primite din partea persoanelor autorizate.
1.3. Graficul zilnic de activităţi este stabilit cu
identificarea clară a intervalelor de timp necesare
pentru realizarea sarcinilor.
2.1. Activităţile planificate sunt îndeplinite succesiv,
2. Urmăreşte îndeplinirea
în ordinea stabilită.
activităţilor planificate
2.2. Etapele graficului zilnic de activităţi sunt realizate
cu operativitate, în intervalele de timp planificate.
2.3. Graficul de activităţi este îndeplinit în corelaţie cu
programul celorlalte compartimente ale unităţii.
3.1. Activităţile nerealizate conform graficului sunt
3. Replanifică activităţile
replanificate cu operativitate.
nerealizate
3.2. Activităţile nerealizate sunt replanificate fără
perturbarea activităţilor curente.
3.3. Cauzele nerealizării unor activităţi sunt analizate
în scopul eliminării disfuncţionalităţilor.
Gama de variabile
Activităţi zilnice: instructaje, controale, verificări, recepţii de echipamente, diverse activităţi în
Cabinetul de protecţie a muncii etc.
Persoane autorizate: şeful compartimentului de protecţie a muncii, managerul companiei etc.
Priorităţi: desfăşurarea instructajelor periodice cu diferite categorii de personal, derularea
instructajelor pentru noi angajaţi, persoane detaşate, vizitatori etc., verificarea diverselor sesizări
privind eventuale situaţii de risc, activităţi de monitorizare a proceselor de muncă, semnalizarea
locurilor cu grad ridicat de risc, analizarea cauzelor producerii unor accidente, întocmirea
rapoartelor şi a documentelor specifice în diferite situaţii concrete etc.
Compartimente ale unităţii: resurse umane, medicina muncii, serviciul tehnic, serviciul de
întreţinere, de aprovizionare etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
- raporturile ierarhice şi funcţionale la locul de muncă
- activităţile curente la locul de muncă
- priorităţile în activitate
- programul celorlalte compartimente ale unităţii
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de stabilire a graficului zilnic de activităţi cu respectarea priorităţilor;
- capacitatea de realizare a activităţilor planificate cu respectarea intervalelor de timp prestabilite;
- capacitatea de desfăşurare operativă a activităţilor, în succesiunea stabilită;
- capacitatea de replanificare operativă a activităţilor nerealizate fără perturbarea activităţilor
curente;
- capacitatea de analizare a cauzelor neîndeplinirii unor activităţi planificate şi de înlăturare a
disfuncţionalităţilor.
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UNITATEA 4
Dezvoltarea profesională
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru identificarea nevoilor personale de instruire şi
dezvoltare profesională în vederea realizării în condiţii optime şi cu responsabilitate a
activităţilor specifice.
Elemente de competenţă
1. Identifică necesităţile proprii de
perfecţionare

2. Stabileşte modalităţile de instruire

3. Realizează autoinstruirea

4. Participă la forme de perfecţionare/
specializare

Criterii de realizare
1.1. Necesităţile proprii de perfecţionare sunt
identificate pe baza autoevaluării obiective.
1.2. Necesităţile proprii de perfecţionare sunt
identificate cu realism, în corelaţie cu nivelul
propriu de pregătire şi obiectivele personale.
1.3. Necesităţile de perfecţionare sunt identificate
în funcţie de cerinţele şi noutăţile din domeniul
de activitate.
2.1. Modalităţile de instruire sunt stabilite în
funcţie de necesităţile proprii de perfecţionare.
2.2. Modalităţile de instruire sunt stabilite în
funcţie de posibilităţile existente.
2.3. Modalităţile de instruire sunt alese cu
realism, în vederea asigurării unei eficienţe
maxime a pregătirii.
3.1. Autoinstruirea are la bază necesităţile
identificate.
3.2. Autoinstruirea se desfăşoară în mod
continuu, utilizând sursele de informaţii
disponibile.
3.3. Autoinstruirea se realizează cu perseverenţă
şi responsabilitate, în funcţie de obiectivele
urmărite.
4.1. Participarea la forme de perfecţionare
/specializare este realizată cu responsabilitate
pentru însuşirea optimă a cunoştinţelor necesare.
4.2. Participarea la cursuri se face în mod activ,
asigurându-se asimilarea cunoştinţelor la nivelul
propus.
4.3. Participarea la diferite forme de
perfecţionare/specializare se realizează ori de câte
ori este nevoie, în corelaţie cu noutăţile relevante
pentru activitatea desfăşurată.

Gama de variabile
Modalităţile de instruire: autoinstruire, studiul legislaţiei, schimburi de experienţă cu alţi
specialişti, studierea literaturii de specialitate, participare la cursuri de perfecţionare/specializare,
navigare pe Internet, participare la conferinţe, simpozioane, târguri de specialitate etc.
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Surse de informare: legislaţie specifică, publicaţii de specialitate, Internet, schimburi de
informaţii şi schimburi de experienţă cu persoane cu ocupaţie similară, seminarii şi simpozioane
din ţară şi străinătate, târguri de specialitate etc.
Obiective personale: aprofundarea legislaţiei generale de protecţie a muncii şi a celei specifice
domeniului de activitate, însuşirea noutăţilor în domeniu, acumulare de cunoştinţe în domenii
conexe, perfecţionare în domeniul profesional de bază etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
- utilizarea calculatorului
- navigarea pe Internet
- tipuri de surse de informare şi modul de accesare a acestora
- forme specifice de perfecţionare/specializare.
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor proprii de perfecţionare şi
specializare
- disponibilitatea de a participa la cursuri de perfecţionare
- interesul manifestat pentru autoperfecţionarea continuă
- capacitatea de asimilare a noilor cunoştinţe din domeniu
- uşurinţa de operare cu termenii de specialitate
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UNITATEA 5
Organizarea activităţii de protecţie a muncii
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru organizarea activităţii specifice de protecţie a
muncii în cadrul unităţii în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate a muncii pentru
toţi angajaţii.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Instrucţiunile tehnice privind aplicarea NSSM
1. Elaborează şi/sau completează
sunt elaborate cu atenţie şi meticulozitate, în
instrucţiuni tehnice şi reguli proprii
concordanţă cu specificul proceselor tehnologice /
de aplicare a normelor de securitate
activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii.
şi sănătate în muncă
1.2. Instrucţiunile tehnice sunt elaborate în
corelaţie cu tipurile de echipamente, instalaţii şi
unelte utilizate şi caracteristicile lor funcţionale.
1.3. Regulile proprii de aplicare a NSSM ţin seama
de particularităţile locaţiilor şi factorii de risc
identificaţi.
2.1. Programul anual de protecţie a muncii este
2. Întocmeşte programul anual de
cuprinzător, incluzând ansamblul activităţilor
protecţie a muncii
desfăşurate în unitate.
2.2. Programul anual de protecţie a muncii este
structurat conform normelor metodologice în
vigoare, cuprinzând toate măsurile necesare
realizării parametrilor de securitate şi sănătate în
muncă.
2.3. Programul este întocmit precizându-se cu
claritate toate informaţiile specifice necesare
realizării măsurilor de SSM.
2.4. Termenele de realizare a măsurilor de SSM
sunt realiste şi bine dimensionate.
3.1. Activitatea este organizată în mod eficient, în
3. Organizează activitatea
conformitate cu dispoziţiile legale şi necesităţile
cabinetului de protecţie a muncii
reale ale unităţii.
3.2. Cabinetul este dotat cu mijloacele necesare şi
suficiente pentru desfăşurarea în bune condiţii a
tuturor formelor de instruire pe probleme de SSM.
3.3. Activitatea este organizată cu responsabilita-te,
avându-se în vedere actualizarea permanentă a
acesteia în conformitate cu modificările din
structura unităţii şi a proceselor de muncă
desfăşurate.
4.1. Punctele de prim ajutor sunt dotate cu toate
4. Organizează punctele de prim
materialele/substanţele specifice intervenţiilor în
ajutor
caz de accident.
4.2. Punctele de prim ajutor sunt organizate în
corelaţie cu particularităţile dispozitivului şi
aglomerările de angajaţi.
4.3. Punctele de prim ajutor sunt uşor accesibile,
funcţionale şi dotate permanent cu materiale
specifice riscurilor identificate pe locuri de muncă.
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Gama de variabile
Specificul proceselor tehnologice: procese în care se degajă cantităţi de căldură, în care apar
emisii de pulberi, vapori, gaze periculoase în atmosferă, în care se desfăşoară activităţi
zgomotoase, în care se produc vibraţii, din care rezultă deşeuri toxice de natură chimică,
radioactivă, biologică, în care se creează atmosfere potenţial explozive etc.
Specificul activităţilor: manipulare de mase, lucru la înălţime, prelucrări mecanice, activităţi de
laborator, operarea unor instalaţii diverse, activităţi de lucru în condiţii grele, vătămătoare şi/sau
periculoase,( turnătorie, forjă, suflare în sticlă etc.), deservire de utilaje şi aparatură anexă
proceselor de producţie ( macarale, motostivuitoare, microtransportatoare, aparate de ridicat,
presat, ambalat etc.), activităţi de producţie alimentară etc.
Instalaţii şi echipamente: echipamente tehnice mobile cu sau fără autopropulsie, instalaţii şi
echipamente electrice, instalaţii sub presiune, de ridicat sarcini şi de transportat, echipamente
tehnice pentru lucru temporar la înălţime, echipamente pentru fluide energetice, echipamente
portabile acţionate electric sau pneumatic etc.
Unelte: de percuţie ( ciocane, dălţi, dornuri, căpuitoare ), unelte cu articulaţii, cu foarfeci, cleşti,
unelte pentru utilizare în medii cu gaze, vapori sau pulberi inflamabile sau explozive, scule,
dispozitive şi verificatoare etc.
Particularităţile locaţiilor: tipul clădirilor, amplasarea în spaţiu, dimensiunea clădirilor,
compartimentarea, suprafeţe şi volume de lucru, căi de acces, şi de circulaţie, instalaţii tehnicoutilitare, izolări împotriva zgomotului şi a vibraţiilor, condiţii de ventilaţie, iluminare etc. , dotări
social-sanitare, surse de apă potabilă, dotări privind colectarea şi îndepărtarea reziduurilor etc.
Factori de risc: acumulări de gaze, pulberi toxice, existenţa în atmosferă a vaporilor de substanţe
inflamabile/explozive, starea/modalitatea de utilizare necorespunzătoare a instalaţiilor,
echipamentelor, utilajelor, depăşirea valorilor limită de expunere la câmpuri electrice/ magnetice
statice/variabile în timp, la radiaţii laser, lucrul cu agenţi biologici toxici sau alergeni, contactul
profesional cu substanţe toxice, cu acţiune cancerigenă sau potenţial cancerigene, factori de risc
proprii executanţilor ( neglijenţă, oboseală, suprasolicitare, rutină ) etc.
Măsuri de SSM: măsuri tehnice de protecţie a muncii, măsuri organizatorice de protecţie a
muncii, măsuri igienico-sanitare.
Informaţii specifice incluse în programul anual: responsabilităţi specifice, persoane cu atribuţii în
domeniu, mijloace de îndrumare şi control, resurse materiale disponibile şi modalităţi de
accesare, termene precise de realizare etc.
Resurse cu care sunt dotate cabinetele de protecţie a muncii: mobilier, aparatură audio-vizuală,
teste, legislaţie, casete video, afişe de protecţie a muncii, machete, mulaje, mostre de
echipamente individuale de protecţie a muncii etc.
Materiale pentru punctele de prim ajutor: truse medicale, tărgi, măşti de oxigen, cărucioare de
transport, atele etc.
Substanţe pentru punctele de prim ajutor: apă oxigenată, alcool medicinal, unguente, pulberi,
medicamente diverse etc.
Particularităţile dispozitivului luate în calcul la amplasarea punctelor de prim ajutor: număr de
clădiri, număr de etaje, subsoluri, platforme etc.
Riscuri : pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere obiecte de la înălţime, proiectare de
particule, risc de cădere de la înălţime, riscuri chimice sau de explozie, stropire cu substanţe
toxice sau iritante, de afectare a vederii de către radiaţii laser sau radiaţii neionizante, pericol
electric, termic, biologic etc.
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Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
- normele generale şi specifice de protecţie a muncii
- caracteristicile proceselor tehnologice desfăşurate în unitate
- caracteristicile mediului de muncă
- categorii de personal angajat
- tipul de activităţi specifice, etape de realizare, timp alocat
- factorii de risc în muncă
- tipurile de echipamente /utilaje/instalaţii utilizate
- particularităţile locaţiilor
- resurse disponibile
- obiectivele organizaţiei în domeniul protecţiei muncii
- obiectivele compartimentului de protecţie a muncii
- noţiuni de planificare şi organizare a muncii
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protecţie a muncii la specificul
activităţilor din unitate;
- responsabilitatea şi meticulozitatea în elaborarea/completarea regulilor proprii de aplicare
a NSSM;
- capacitatea de întocmire a unui plan de activitate bine structurat şi cuprinzător;
- realismul în stabilirea termenelor de realizare a măsurilor de securitate şi sănătate în
muncă;
- eficienţa organizării activităţii cabinetului de protecţie a muncii asigurând
funcţionalitatea acestuia;
- capacitatea de organizare a unor puncte de prim ajutor funcţionale, uşor accesibile şi
permanent dotate cu materialele şi substanţele specifice necesare;
- modul de respectare şi aplicare a prevederilor legale în organizarea activităţii de protecţie
a muncii din cadrul unităţii.
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UNITATEA 6
Asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru identificarea zonelor cu potenţial crescut de risc din
punct de vedere al producerii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în vederea
asigurării unei semnalizări eficiente şi diversificate în corelaţie cu specificul proceselor de
muncă desfăşurate.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Identificarea potenţialului de risc de accident
1. Identifică potenţialul de risc de
sau îmbolnăviri profesionale se realizează pe fiecare
accident sau îmbolnăviri
loc de muncă în parte, în corelaţie cu tipul de
profesionale
ocupaţii practicate.
1.2. Potenţialul de risc de accidente sau îmbolnăviri
profesionale este identificat în funcţie de sursa de
provenienţă a riscului.
1.3. Potenţialul de risc este identificat în funcţie de
agenţii de risc specifici locurilor de muncă.
1.4. Potenţialul de risc este identificat în funcţie de
categoriile de personal utilizate şi caracteristicile
individuale ale participanţilor la procesele de muncă.
2.1. Tipul de semnalizare este stabilit în funcţie de
2. Stabileşte tipul de semnalizare
particularităţile dispozitivului de lucru.
necesar
2.2. Tipul de semnalizare este determinat în corelaţie
cu condiţiile specifice existente la fiecare loc de
muncă în parte.
2.3. Tipul de semnalizare este stabilit avându-se în
vedere asigurarea condiţiilor pentru recepţionarea
promptă a semnalelor de avertizare.
2.4. Tipul de semnalizare stabilit asigură
posibilitatea executării semnalelor în timp util.
3.1. Necesarul de semnalizare este stabilit
3. Stabileşte necesarul de
diferenţiat, în conformitate cu natura riscurilor
semnalizare
identificate.
3.2. Necesarul de semnalizare este determinat în
mod raţional, avându-se în vedere resursele deja
existente.
3.3. Necesarul de semnalizare este stabilit avându-se
în vedere ansamblul activităţii din cadrul unităţii şi
particularităţile proceselor de muncă.
3.4. Necesarul de semnalizare este stabilit după
analizarea tuturor aspectelor relevante pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
4.1. Dispozitivele de instalare sunt stabilite la loc
4. Stabileşte dispozitivele de
vizibil, pentru recepţionarea uşoară a mesajelor de
instalare a mijloacelor de
către personalul unităţii.
semnalizare
4.2. Dispozitivele de instalare sunt stabilite în
funcţie de particularităţile constructive ale locaţiilor.
4.3. Dispozitivele de instalare sunt stabilite în
repartizarea locurilor de muncă în cadrul unităţii şi
gradul de risc al acestora.
4.4.Pentru stabilirea dispozitivelor de instalare sunt
avute în vedere tipurile de activităţi din cadrul
unităţii şi mediul de desfăşurare a acestora.
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5. Instalează mijloacele de
semnalizare

5.1. Mijloacele de semnalizare sunt instalate în zone
uşor accesibile şi neaglomerate, permiţând
focalizarea atenţiei asupra mesajului transmis. 5.2.
Mijloacele de semnalizare sunt instalate în locuri
vizibile, în apropierea zonelor cu potenţial de risc
identificate în cadrul unităţii/fiecărui post de lucru.
5.3. Mijloacele de semnalizare sunt instalate în
zonele cele mai frecventate de către personalul
unităţii pentru asigurarea asimilării permanente a
conţinutului informaţional de către acesta.
5.4 Mijloacele de semnalizare sunt instalate cu
atenţie, asigurându-se condiţiile pentru o utilizare cât
mai îndelungată a acestora.
5.5. Mijloacele de semnalizare sunt instalate în toate
secţiile unităţii pentru asigurarea cerinţelor de
informare în timp real şi la obiect a întregului
personal.
5.6. Mijloacele de semnalizare sunt instalate în
conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în
corelaţie cu tipul mesajului transmis.

Gama de variabile
Locuri de muncă: în spaţii deschise ( exterioare)/în interiorul clădirilor- şantiere, depozite, hale
de producţie, turnătorii, mine, laboratoare, crescătorii de animale, căi de acces, magazine,
birouri etc.
Tipuri de ocupaţii practicate: mecanici, sudori, fochişti, strungari, şoferi, macaragii, bucătari etc.
Surse de provenienţă a riscului: individul implicat în procesul de muncă, sarcina de muncă,
mijloacele de producţie, mediul de muncă.
Agenţii de risc: agenţi fizici ( şocuri, vibraţii, mişcări bruşte şi diverse poziţii de muncă,
manipulare manuală de mase grele, zgomot, radiaţii ionizante / neionizante, ambianţe termice
extreme, reci sau calde, etc. ), agenţi biologici diverşi ( virusuri, bacterii, paraziţi, fungi ), agenţi
chimici ( monoxidul de carbon, mercurul, plumbul şi derivaţii săi, agenţii chimici periculoşi cu
absorbţie cutanată, agenţii cancerigeni şi mutageni etc.)
Categorii de personal: personal permanent -muncitori calificaţi, muncitori necalificaţi, personal
cu pregătire superioară, personal administrativ etc.; angajaţi sezonieri, temporari sau zilieri,
personal detaşat, delegaţi, grupuri de vizitatori etc.
Caracteristici individuale: vârstă, sex, starea de sănătate, rezistenţa la efort, încărcarea cu sarcini
de muncă, nivel de pregătire etc.
Tipul de semnalizare: optică, acustică, luminoasă, prin comunicare directă, prin semne/semnale ;
semnalizare permanentă, ocazională.
Particularităţile dispozitivului de lucru: dimensiune, compartimentare, numărul, destinaţia şi
caracteristicile construcţiilor, distribuţia construcţiilor în spaţiu, repartizarea căilor de acces etc.
Condiţii specifice existente la fiecare loc de muncă: nivel ridicat de zgomot, vibraţii, lumină
difuză, lumină foarte puternică, aglomerări de personal etc.
Riscuri identificate : pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere obiecte de la înălţime,
proiectare de particule, risc de cădere de la înălţime, riscuri chimice sau de explozie, stropire cu
substanţe toxice sau iritante, de afectare a vederii de către radiaţii laser sau radiaţii neionizante,
pericol electric, termic, biologic etc.
Aspecte relevante: clădiri existente, distribuţia în spaţiu, existenţa şi repartizarea căilor de acces,
număr de personal şi distribuirea pe posturi de lucru, categorii de personal, mediul de muncă
procese tehnologice derulate etc.

Pag. 15 din 31

Ocupaţia: Inspector protecţia muncii – 12 unităţi

Particularităţi constructive ale locaţiilor: spaţii şi volume de muncă, dimensiunile clădirilor,
număr de nivele, compartimentare, configuraţie, repartizare în spaţiu, existenţa şi distribuţia
căilor de acces etc.
Tipuri de activităţi: de producţie, comerţ, agricultură, transporturi, prestări servicii diverse,
activităţi de birou etc.
Mijloace de semnalizare: utilizate permanent, utilizate ocazional
- mijloace de semnalizare utilizate permanent: panouri ( indicatoare, plăci ), culori de securitate;
etichete ( pictogramă, simbol pe culoare de fond ); - mijloace de semnalizare ocazională:
semnale luminoase, acustice, comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente
periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă
), gesturi-semnal sau comunicare verbală în caz de ghidare a persoanelor care efectuează
manevre ce presupun un risc sau pericol.
Tipul mesajului transmis: interdicţie, avertisment, obligaţie, localizarea mijloacelor de salvare şi
prim ajutor, riscuri de lovire de obstacole, riscuri de cădere a persoanelor; avertizare pentru
recipiente şi conducte aparente care conţin substanţe periculoase; avertizare pentru suprafeţe,
săli sau incinte utilizate pentru încărcarea/descărcarea şi depozitarea substanţelor periculoase în
cantităţi mari; marcarea căilor de circulaţie etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
- norme generale şi specifice de securitate şi sănătate a muncii
- specificul activităţii din unitate
- tipul ocupaţiilor practicate şi categorii de personal
- particularităţile constructive ale locaţiei
- agenţii de risc specifici locurilor de muncă
- tipuri de semnalizare
- mijloace de semnalizare şi tipuri de mesaje
- zone cu potenţial de risc din cadrul unităţii
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de identificare a potenţialului de risc de accident/îmbolnăviri profesionale din
cadrul unităţii;
- corectitudinea în stabilirea tipului de semnalizare necesar în funcţie de particularităţile
locaţiilor;
- discernământul în stabilirea necesarului de semnalizare;
- atenţia în stabilirea dispozitivelor de instalare a mijloacelor de semnalizare pentru
asigurarea tuturor cerinţelor privind recepţionarea mesajelor transmise;
- capacitatea de instalare a mijloacelor de semnalizare, în concordanţă cu prevederile
legislative în vigoare şi specificul proceselor de muncă din unitate.
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UNITATEA 7
Instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă

Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru instruirea tuturor categoriilor de personal din
unitate pe probleme de protecţie a muncii şi realizarea unor activităţi diverse de pregătire /
perfecţionare a acestora, în vederea asigurării şi menţinerii condiţiilor de securitate şi sănătate la
locul de muncă.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Pregăteşte materialele pentru 1.1. Materialele sunt elaborate pe baza legislaţiei în
vigoare, incluzând toate informaţiile generale şi specifice
instructaj
relevante pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor.
1.2. Materialele pregătite sunt diverse, asigurând
prezentarea atractivă şi practic-aplicativă a conţinutului
informaţional.
1.3. Materialele sunt pregătite în funcţie de categoria de
personal care urmează a fi instruită.
1.4. Materialele sunt pregătite distinct, pe tipuri de
ocupaţii, reflectând aspectele specifice privind
securitatea şi sănătatea în muncă.
2.1. Instructajele se realizează pe categorii de personal,
2. Desfăşoară instructaje de
în corelaţie cu specificul ocupaţiilor practicate.
protecţie a muncii
2.2. Instructajele sunt desfăşurate periodic, conform
legislaţiei în vigoare.
2.3. Instructajele acoperă întreaga problematică de
protecţie a muncii necesară desfăşurării activităţilor de
muncă în condiţii de securitate.
2.4.Informaţiile sunt prezentate clar, într-un limbaj
adaptat interlocutorilor.
2.5. Instructajele sunt desfăşurate cu responsabilitate şi
răbdare, furnizându-se toate explicaţiile necesare pe baza
problemelor prezentate.
2.6. Documentele privind efectuarea instructajelor sunt
completate cu responsabilitate, incluzând toate
informaţiile necesare conform legislaţiei în vigoare.
3.1. Activităţile de pregătire/perfecţionare sunt derulate
3. Derulează diverse activităţi
în concordanţă cu necesităţile de dezvoltare şi de
de pregătire/perfecţionare în
securitate a muncii ale unităţii.
domeniul protecţiei muncii
3.2. Informaţiile sunt prezentate prin forme atractive şi
diversificate în corelaţie cu problematica abordată.
3.3. Activităţile de pregătire/perfecţionare sunt adaptate
nivelului de pregătire al cursanţilor şi specificului practic
al activităţilor de desfăşurat.
4.1. Cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice
4. Evaluează personalul în
urma pregătirii pe probleme de dobândite sunt evaluate prin utilizarea unor metode
adecvate.
protecţie a muncii
4.2. Testarea personalului se realizează periodic,
conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de tipul
ocupaţiei practicate.
4.3. Instrumentele de evaluare aplicate sunt uşor de
utilizat şi acoperă întreaga gamă de aspecte critice
privind aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în
muncă.
4.4. Concluziile evaluării sunt înscrise cu corectitudine în
fişa individuală de protecţie a muncii a fiecărui angajat.
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Gama de variabile
Materiale pentru instructaj: extrase din legislaţie, casete video, diapozitive, filme, planşe, afişe,
pliante, scheme etc.
Instructaje de protecţie a muncii:. instructajul introductiv general, instructajul periodic.
Categorii de personal: personal permanent, personal detaşat, angajaţi sezonieri, temporari sau
zilieri, vizitatori în grup etc.
Periodicitatea instructajelor: lunar ( pentru şoferi), trimestrial ( pentru ospătari/bucătari,
electricieni, fochişti etc.), la 6 luni pentru personalul TESA etc.
Problematica abordată în cadrul instructajului introductiv general: riscuri de accidentare şi
îmbolnăvire profesională specifice unităţii, legislaţia de protecţie a muncii în vigoare,
consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de protecţie a muncii, măsuri
tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, intervenţie, evacuare şi prim-ajutor, măsuri de
prim-ajutor în caz de accidentare.
Problematica abordată în cadrul instructajelor periodice: diverse subiecte stabilite pe tipuri de
activităţi, riscuri de accidentare etc.
Documente privind efectuarea instructajelor: fişa individuală de instructaj privind protecţia
muncii, fişa colectivă de instructaj privind protecţia muncii.
Informaţii necesare pentru completarea documentelor: materialul predat privind protecţia muncii,
durata instruirii, data instruirii, numele şi semnătura persoanei/persoanelor instruite, numele şi
semnătura persoanei care a efectuat instructajul, numele şi semnătura persoanei care a verificat
efectuarea instruirii.
Necesităţile unităţii: creşterea numărului de persoane instruite pe probleme de protecţie a muncii,
pregătirea de salvatori la locul de muncă în cazul dislocării de subunităţi în teritoriu, reluarea
activităţii unor diverşi angajaţi după perioade de întrerupere mai mari de 30 de zile, schimbarea
locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi etc.
Forme de pregătire/perfecţionare: prelegeri, gale de filme, simpozioane, derulare de exerciţii
practice, prezentări de cazuri, analize etc.
Metode de evaluare: test scris, întrebări orale, observare directă, studii de caz, simulări etc.

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
- legislaţia în vigoare pe probleme de protecţie a muncii ( norme generale şi specifice )
- reglementări specifice domeniului ( ramurii ) de activitate a întreprinderii
- tipuri de activităţi de pregătire/perfecţionare pe probleme de protecţie a muncii
- metode de pregătire a personalului pe probleme de protecţie a muncii şi tipuri de
materiale utilizate
- categoriile de personal de instruit
- specificul proceselor de muncă din unitate
- metode de evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor practice dobândite
La evaluare se urmăreşte:
- capacitatea de elaborare şi organizare a materialelor necesare pregătirii personalului pe
probleme de protecţie a muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi specificul
proceselor de muncă din unitate;
- capacitatea de adaptare a instructajelor de protecţie a muncii în funcţie de necesităţile de
instruire ale fiecărei categorii de personal, în corelaţie cu situaţia concretă de activitate
şi ocupaţiile practicate;
- modalitatea de desfăşurare a instructajelor de protecţie a muncii , discernământul în
alegerea metodelor de prezentare şi a materialelor informative în vederea însuşirii de
către participanţi a tuturor cunoştinţelor specifice necesare;
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-

capacitatea de derulare a unor activităţi practice de pregătire pe probleme de protecţie a
muncii , pentru dobândirea şi dezvoltarea de către angajaţi a deprinderilor practice
necesare derulării procesului de muncă în condiţii de siguranţă;
corectitudinea evaluării gradului de însuşire de către angajaţi a cunoştinţelor specifice de
protecţie a muncii şi a dobândirii deprinderilor practice necesare prevenirii accidentelor
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
corectitudinea şi rigurozitatea întocmirii/completării periodice a documentelor specifice
de înregistrare a activităţilor de instruire conform legislaţiei.

Pag. 19 din 31

Ocupaţia: Inspector protecţia muncii – 12 unităţi

UNITATEA 8
Asigurarea echipamentului individual de protecţie / de lucru

Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară asigurării echipamentului individual de protecţie/lucru
pentru fiecare angajat al unităţii, avându-se în vedere particularităţile de risc ale locurilor în care
se desfăşoară activităţile şi cerinţele asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Stabileşte particularităţile de risc 1.1. Particularităţile de risc ale locurilor de muncă
sunt stabilite în funcţie de amplasarea acestora în
ale locurilor de muncă
spaţiu.
1.2. Particularităţile de risc sunt stabilite în corelaţie
cu condiţiile de mediu în care se desfăşoară
activitatea.
1.3. Particularităţile de risc ale locurilor de muncă
sunt stabilite în funcţie de dotările tehnice existente
şi caracteristicile constructive ale spaţiilor.
1.4. Particularităţile de risc ale locurilor de muncă
sunt stabilite în corelaţie cu tipul activităţilor
desfăşurate.
1.5. Particularităţile de risc sunt stabilite în
concordanţă cu domeniul în care activează
întreprinderea.
2.1. Tipul echipamentului se stabileşte în funcţie de
2. Stabileşte tipul echipamentului
ocupaţiile practicate în cadrul unităţii şi
de protecţie/lucru
particularităţile de risc ale locurilor de muncă.
2.2. Tipul echipamentului de protecţie/lucru este
stabilit în corelaţie cu toate componentele
activităţilor care se desfăşoară la locurile de muncă.
2.3. Tipul echipamentului este stabilit în funcţie de
tipul protecţiei necesare.
2.4. Tipul echipamentelor se determină în funcţie de
structura personalului din cadrul unităţii.
2.5. Tipul echipamentului este stabilit în corelaţie cu
părţile anatomice solicitate/expuse diverselor riscuri
în timpul realizării operaţiilor de muncă.
2.6. Tipul echipamentului este stabilit avându-se în
vedere locul şi condiţiile de mediu în care se
desfăşoară activităţile.
3.1. Necesarul de echipament este stabilit în corelaţie
3. Stabileşte necesarul de
cu numărul şi structura angajaţilor din cadrul
echipament de protecţie/lucru
locurilor de muncă.
3.2. Necesarul este stabilit în funcţie de
particularităţile individuale ale personalului din
unitate.
3.3. Echipamentul este divers, acoperind necesităţile
tuturor ocupaţiilor practicate.
3.4. Echipamentul este complet, avându-se în vedere
toate elementele de protecţie pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă.
3.5. Necesarul este stabilit realist, astfel încât să
acopere cerinţele curente şi eventuale situaţii
neprevăzute.
3.6. Necesarul este stabilit corect, în urma întocmirii
riguroase a tuturor documentelor de evidenţă
specifice.
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4.1. Recepţionarea se realizează în cadru organizat,
împreună cu persoanele abilitate, conform
reglementărilor interne ale unităţii.
4.2. Echipamentul corespunde din punct de vedere
cantitativ şi sortimental cu specificaţiile din
comenzile lansate.
4.3. Caracteristicile echipamentului recepţionat sunt
verificate amănunţit, cu atenţie şi responsabilitate.
4.4. Recepţionarea se execută pe baza certificatelor
de conformitate eliberate de furnizori.
5.1. Documentele sunt întocmite nominal, pe locuri
5. Întocmeşte/completează
documentele de distribuire specifice de muncă şi profesii, acoperind întregul necesar de
echipamente în corelaţie cu factorii de risc
identificaţi anterior.
5.2. Documentele completate includ toate
elementele de echipament necesare, conform
specificului activităţilor desfăşurate.
5.3. Documentele sunt întocmite/completate corect,
conform legislaţiei în vigoare, cuprinzând toate
informaţiile specifice necesare.
4. Recepţionează echipamentul de
protecţie a muncii/de lucru

Gama de variabile
Particularităţi de risc:
riscuri fizice: mecanice ( cădere de la înălţime, şoc, lovire, impact, compresiune, înţepare, tăiere,
abraziune, alunecare, cădere la acelaşi nivel ), termice ( căldură, foc, frig ), electrice, radiaţii (
neionizante, ionizante ), zgomot
riscuri chimice: riscuri legate de aerosoli ( pulberi, fibre, fum, ceaţă ), riscuri legate de lichide (
imersii, împroşcare, stropire ), riscuri legate de vapori, gaze;
riscuri biologice: bacterii patogene, viruşi patogeni, ciuperci generatoare de micoze, antigeni
biologici nebacterieni.
Amplasare în spaţiu: interior/exterior, la înălţime, în subteran, în apropierea căilor de acces etc.
Condiţii de mediu. mediu toxic, chimic, pulberi, umezeală, căldură, zgomot, vibraţii, ventilaţie,
întuneric/lumină puternică etc.
Dotări tehnice: echipamente, utilaje, instalaţii, trasee utilităţi( gaze, curent electric, apă, abur )
etc.
Caracteristici constructive ale spaţiilor: configuraţie, dimensiune, iluminare, amplasarea
utilităţilor, distribuirea posturilor de lucru etc.
Tipul activităţilor desfăşurate: lucrări în construcţii, în mine, lucrări cu explozibili, lucrări în
furnale, oţelării, forje, turnătorii, activităţi în abatoare, lucrări de prelucrare, manipulare şi tratare
a sticlei, transport şi depozitare, activităţi în instalaţii frigorifice, la prese de matale, dispozitive
pneumatice, în industria lemnului şi textilă, manipulare de produse acide, alcaline etc., lucrări de
sablare, lucrări de tranşare şi tăiere, lucrări de tăbăcărie etc.
Domeniul în care activează întreprinderea: agricultură, industrie, comerţ, transporturi, servicii
diverse etc.
Tipul protecţiei necesare: protecţia capului; împotriva zgomotului; protecţia ochilor şi a feţei;
protecţia căilor respiratorii; a mâinii şi a braţului; protecţia picioarelor; a pielii; a trunchiului şi
a abdomenului; protecţia întregului corp.
Tipul echipamentului de protecţie:
pentru protecţia capului: căşti de protecţie, pentru industrie( mine, şantiere , diverse
ramuri industriale ); acoperământ uşor pentru protecţia părului ( caschete, bonete, plase etc);
acoperământ pentru cap ( bonete, caschete, basmale etc. din materiale textile sau ţesături dublate
);
protecţie împotriva zgomotului: diferite tipuri de antifoane şi căşti;
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protecţia ochilor şi a feţei: ochelari cu braţe, ochelari de protecţie tip mască, ochelari
de protecţie împotriva razelor Roentgen, laser, UV, infraroşu, vizibile; viziere/ecrane de
protecţie, măşti şi cagule de protecţie pentru sudura cu arc;
protecţie respiratorie: aparate de protecţie respiratorie filtrante împotriva pulberilor,
gazelor şi pulberilor radioactive; aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer,
aparate şi dispozitive pentru scafandri, costume pentru scafandri;
protecţia mâinii şi a braţului: mănuşi diverse, degetare, palmare, mâneci de protecţie;
protecţia picioarelor: pantofi, bocanci şi cizme de securitate, încălţăminte cu bombeu
metalic, încălţăminte pentru diverse medii agresive, genunchiere, colţare detaşabile, jambiere,
ghetre, crampoane detaşabile etc.
protecţia trunchiului şi abdomenului: veste, jachete, şorţuri pentru protecţie împotriva
solicitărilor mecanice, veste de salvare, burtiere de protecţie şi susţinere a trunchiului, centuri
lombo -abdominale etc.
protecţia integrală a corpului: dispozitive de protecţie împotriva căderii de la înălţime,
dispozitive cu absorbitoare de energie, centuri de susţinere şi siguranţă, îmbrăcăminte de
protecţie diversă, pături de protecţie etc.
Echipament de lucru: halat, şorţ, batic, încălţăminte ( papuci, cizme etc. )
Structura personalului: număr bărbaţi/femei, repartizarea pe ocupaţii diverse, distribuirea în
interior/exterior, persoane cu handicap etc.
Părţi anatomice expuse: cap ( craniu, urechi, ochi, căi respiratorii, faţă, întregul cap ), membre
superioare ( mâini, braţe ), membre inferioare ( picior, gambe ), altele ( piele, trunchi/abdomen,
căi parenterale, corpul în întregime ).
Locul în care se desfăşoară activităţile: în interior, în exterior.
Condiţii de mediu: pentru lucrul în exterior- condiţiile atmosferice, anotimpul etc.; pentru lucrul
în interior: toxicitatea, agresivitatea etc.
Particularităţi individuale: mărime ( înălţime, talie, număr la pantofi ), părţi anatomice solicitate
etc.
Necesităţi de echipament ale diverselor ocupaţii: pentru sudori - mască de sudură, şorţ, azbest,
mănuşi azbest, cizme cauciuc, ochelari de sudură, combinezon de protecţie; pentru electricieni mănuşi, cizme cauciuc, salopetă /halat/combinezon de protecţie, pentru lucru la înălţime- centuri
cu sisteme de siguranţă şi de protecţie în caz de cădere, încălţăminte cu priză pe suprafeţe
denivelate, căşti de protecţie, salopete etc.
Documente de evidenţă pentru necesarul de echipament: liste individuale etc.
Date necesare: angajaţii repartizaţi pe ocupaţii, locuri de muncă, categorii de echipament,
dimensiuni proprii fiecărui angajat etc.
Caracteristicile echipamentului recepţionat: calitatea, termenul de garanţie, integritatea, modul
de funcţionare etc.
Factorii de risc: mecanici, chimici, biologici.
Documente de distribuire: lista de distribuire a echipamentului, fişa individuală de echipament de
protecţie a muncii.
Date conţinute în lista de distribuire a echipamentului: nume, prenume, profesie/meserie, loc de
muncă, categorii de echipament distribuit; în fişa individuală: nume, prenume, profesie/meserie,
loc de muncă, categorii de echipament distribuit, durata de utilizare a echipamentului, semnătura
de primire etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
legislaţia de protecţie a muncii în vigoare
specificul activităţilor din unitate
particularităţile de risc specifice mediului de muncă, locurilor de muncă, personalului
angajat şi proceselor desfăşurate
tipuri de echipamente de protecţie/lucru şi condiţii de aplicabilitate ale acestora
informaţii privind personalul angajat
cerinţele de conformitate ale echipamentelor de protecţie a muncii/lucru
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La evaluare se urmăreşte:
profesionalismul şi spiritul de răspundere în stabilirea particularităţilor de risc ale
locurilor de muncă/proceselor desfăşurate/mediului de lucru din cadrul unităţii;
atenţia în stabilirea tipului echipamentelor individuale de protecţie a muncii/lucru
necesare tuturor angajaţilor în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate, caracteristicile
individuale ale personalului şi părţile anatomice expuse riscurilor în cadrul proceselor de muncă;
realismul în stabilirea necesarului de echipament de protecţie/lucru în cadrul unităţii;
rigurozitatea şi vigilenţa în recepţionarea echipamentelor de protecţie a muncii/lucru,
atenţia în verificarea conformităţii acestuia cu cerinţele sortimentale/de calitate/cantitate din
comenzile lansate;
corectitudinea întocmirii documentelor specifice de distribuire a echipamentelor de
protecţie a muncii/lucru în cadrul unităţii.
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UNITATEA 9
Prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a personalului
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru identificarea factorilor de risc şi evaluarea
pericolului de producere a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi de
propunere a unor măsuri pertinente de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pornind de la
analizarea condiţiilor concrete de desfăşurare a proceselor de muncă şi a mecanismului de
producere a posibilelor accidente.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Mecanismul de producere a accidentelor este identificat
1. Identifică mecanismul de
producere a accidentelor de avându-se în vedere succesiunea operaţiilor din cadrul
activităţilor specifice de muncă.
muncă
1.2. Identificarea mecanismului de producere a accidentelor
este realizată luând în calcul toţi factorii potenţiali de risc.
1.3. Mecanismul de producere a accidentelor de muncă este
identificat prin aplicarea unor metode specifice.
2.1. Factorii de risc sunt identificaţi în colaborare cu
2. Identifică factorii de risc
persoanele cu atribuţii specifice.
asupra sănătăţii
2.2. Identificarea factorilor de risc se realizează în corelaţie
cu specificul mediului de muncă.
2.3. Factorii de risc sunt identificaţi având în vedere toţi
agenţii/ sursele potenţiale de producere a îmbolnăvirilor.
3.1. Riscurile sunt evaluate în corelaţie cu complexitatea şi
3. Evaluează riscurile de
producere a accidentelor de natura proceselor de muncă.
3.2. Evaluarea riscurilor se realizează în concordanţă cu
muncă şi a îmbolnăvirilor
caracteristicile generale şi specifice ale personalului angajat.
3.3. Evaluarea riscurilor se realizează avându-se în vedere
toate aspectele privind starea tehnică a echipamentelor şi
utilajelor folosite.
3.4. Riscurile sunt evaluate în funcţie de natura şi gradul de
agresivitate a mediului de muncă.
3.5. Evaluarea riscurilor se realizează prin analizarea
caracteristicilor sarcinilor de muncă ale executanţilor.
4.1. Măsurile sunt propuse avându-se în vedere respectarea
4. Propune măsuri pentru
regulamentului de ordine interioară şi a legislaţiei generale
prevenirea accidentelor de
şi specifice în vigoare.
muncă şi a îmbolnăvirilor
4.2. Măsurile sunt propuse cu responsabilitate, avându-se în
vedere cerinţele privind prevenirea accidentelor şi a
îmbolnăvirilor.
4.3. Măsurile propuse sunt corelate cu specificul proceselor
de muncă derulate în unitate.
4.4. Măsurile sunt realiste, viabile şi bine fundamentate.
5. Stabileşte dispozitivele de 5.1. Dispozitivele de adunare/căile de evacuare sunt stabilite
adunare şi căile de evacuare cu discernământ, în corelaţie cu specificul constructiv al
unităţii.
a personalului în caz de
5.2. Dispozitivele de adunare/căile de evacuare sunt
pericol iminent
stabilite având în vedere posibilităţile reale de deplasare şi
evacuare în timp util în caz de pericol.
5.3. Stabilirea dispozitivelor de adunare/căilor de evacuare
este realizată pe criterii funcţionale pentru asigurarea
securităţii întregului personal din unitate.
5.4. Dispozitivele de adunare/căile de evacuare sunt stabilite
evitându-se zonele cu potenţial crescut de pericol pentru
personalul unităţii.
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Gama de variabile
Accidente de muncă: accidente mecanice produse prin cădere de la înălţime/cădere la acelaşi
nivel, lovire, compresiune, tăiere, alunecare; accidente termice produse de căldură, foc, frig;
accidente de natură electrică; accidente produse de expunere la radiaţii neionizante /ionizante,
zgomot; accidente
chimice produse de aerosoli ( pulberi, fibre, fum, ceaţă ), lichide ( imersii, împroşcare, stropire ),
accidente legate de vapori, gaze; accidente de natură biologică datorate contactului cu bacterii
patogene, viruşi patogeni, ciuperci generatoare de micoze, antigeni biologici nebacterieni.
Factori potenţiali de risc: care ţin de executant, sarcina de muncă, mediul de muncă, procesul
tehnologic.
Persoane cu atribuţii specifice: medicul de medicină a muncii, şefii de compartiment, membrii
Comitetului de securitate şi sănătate în muncă etc.
Aspecte privind starea tehnică a echipamentelor şi utilajelor folosite: gradul de uzură, respectarea
graficului de reparaţii, respectarea graficului de întreţinere, solicitări curente, ritmicitatea unor
incidente tehnice şi dereglări etc.
Mediul de muncă: temperaturi mari/condiţii de frig, aburi, vapori toxici, radioactivitate, lumină
insuficientă/în exces, vibraţii, zgomot etc.
Caracteristicile sarcinilor de muncă: conţinut, volum, mod de transmitere, mod de verificare etc.
Cerinţe privind prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor: controale medicale periodice,
redimensionarea sarcinilor de muncă, suprasolicitarea personalului, asigurarea materialelor
igienico-sanitare, alimentaţie de protecţie, echipament de protecţie colectivă şi individuală etc.
Specificul constructiv al unităţii: număr de clădiri, răspândire în spaţiu, desfăşurare pe
verticală/orizontală, existenţa subsolurilor, beciurilor etc.

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
legislaţia generală şi specifică de protecţie a muncii
specificul activităţilor din unitate
categorii de factori de risc
metode de identificare a mecanismului de producere a accidentelor/a riscurilor de
îmbolnăvire
caracteristicile personalului angajat
utilaje /echipamente/ instalaţii de lucru folosite şi condiţii de funcţionare
La evaluare se urmăreşte:
abilitatea şi rigurozitatea în identificarea mecanismului de producere a accidentelor de
muncă, avându-se în vedere toţi factorii potenţiali de risc;
responsabilitatea şi profesionalismul în identificarea factorilor de risc asupra sănătăţii;
discernământul în evaluarea riscurilor de producere a accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor în corelaţie cu mediul de lucru, procesele de muncă, sarcinile primite de
executanţi şi caracteristicile personalului;
profesionalismul în propunerea de măsuri pentru prevenirea producerii accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor;
discernământul în stabilirea dispozitivelor de adunare şi a căilor de evacuare în caz de
pericol iminent, pe criterii funcţionale, având în vedere particularităţile construcţiilor şi zonele
cu potenţial crescut de pericol.
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UNITATEA 10
Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru efectuarea primelor cercetări privind cauzele
producerii accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale şi raportarea privind aspectele sesizate,
în scopul adoptării de măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Elemente de competenţă
1. Efectuează cercetările
preliminare privind cauzele
producerii accidentelor de muncă

2. Efectuează cercetările
preliminare privind îmbolnăvirile
profesionale

3. Analizează frecvenţa
accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale

4. Întocmeşte documente de
raportare

Criterii de realizare
1.1. Cercetările sunt efectuate prin aplicarea unor
metode specifice.
1.2. Cercetările sunt efectuate împreună cu toate
persoanele abilitate, prin antrenarea tuturor celor ce
pot contribui la elucidarea contextului de producere a
accidentului.
1.3. Cercetările sunt efectuate cu responsabilitate,
avându-se în vedere toate detaliile relevante.
1.4. Cercetările conduc la obţinerea unor informaţii
corecte, reale, suficiente, privind accidentul produs.
1.5. Cauzele accidentului sunt analizate cu
responsabilitate.
2.1. Cauzele producerii îmbolnăvirilor profesionale
sunt analizate cu atenţie studiindu-se indicii de
morbiditate pe o perioadă reprezentativă.
2.2. Cercetările conduc la evidenţierea tuturor cauzelor
care au determinat declanşarea îmbolnăvirilor
profesionale.
2.3. Cercetările sunt efectuate în colaborare cu
medicul de medicina muncii pentru stabilirea
contextului de producere a bolii profesionale.
2.4. Cercetările sunt efectuate abordându-se toate
aspectele relevante pentru formularea unor concluzii
pertinente.
3.1. Analiza este efectuată cu discernământ, avându-se
în vedere toate informaţiile obţinute din cercetările
periodice.
3.2. Analiza este corectă, completă şi solid documentată.
3.3. Concluziile analizei sunt fundamentate corect şi
cu responsabilitate.
4.1. Documentele conţin toate informaţiile specifice
necesare referitoare la problema cercetată şi
persoanele implicate.
4.2. Documentele de raportare conţin propuneri
concrete privind măsurile de prevenire a unor posibile
accidente/îmbolnăviri.
4.3. Documentele sunt elaborate conform legislaţiei în
vigoare şi a procedurilor interne de lucru.
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Gama de variabile
Accidente de muncă: accidente mecanice produse prin cădere de la înălţime/cădere la acelaşi
nivel, lovire, compresiune, tăiere, alunecare; accidente termice produse de căldură, foc, frig;
accidente de natură electrică; accidente produse de expunere la radiaţii neionizante / ionizante,
zgomot; accidente
chimice produse de aerosoli ( pulberi, fibre, fum, ceaţă ), lichide ( imersii, împroşcare, stropire ),
accidente legate de vapori, gaze; accidente de natură biologică datorate contactului cu bacterii
patogene, viruşi patogeni, ciuperci generatoare de micoze, antigeni biologici nebacterieni.
Metode specifice de cercetare: observare directă, reconstituire, întocmire de schiţe, realizare de
fotografii, discuţii cu diverse categorii de persoane, analizarea declaraţiilor obţinute din partea
accidentaţilor, martorilor , altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi
cauzelor producerii accidentelor sau a persoanelor răspunzătoare de nerespectarea
reglementărilor de protecţie a muncii.
Persoane abilitate: şefi de departamente, şefi de secţie, personal tehnic, medicul de medicina
muncii, diverşi specialişti.
Contextul producerii accidentului: cauze, împrejurări etc.
Detalii relevante: posibilitatea de evitare a situaţiei, neglijenţe/erori care au condus la producerea
accidentului, posibili factori externi perturbatori, diverse tipuri de urme la locul accidentului etc.
Cauze care au determinat producerea îmbolnăvirilor: neutilizarea /utilizarea necorespunzătoare a
echipamentelor de protecţie, depăşirea limitelor admisibile ale noxelor în mediul de muncă,
expunere excesivă la diverşi agenţi fizici, chimici, biologici caracteristici locului de muncă etc.
Contextul producerii bolilor: producere datorită condiţiilor de muncă, boală produsă datorită
unor condiţii care nu au legătură cu activităţile de muncă.
Aspecte relevante: efectuarea controalelor periodice pe parcursul anului, existenţa unei
simptomatologii specifice anterioare, existenţa evidenţelor privind angajaţii expuşi la condiţii de
lucru periculoase, asigurarea alimentaţiei de protecţie/antidoturi, efectuarea de tratamente în
diverse situaţii etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
legislaţia generală şi specifică de protecţie a muncii
metode de investigare a accidentelor
noţiuni de bază de medicina muncii
agenţi de risc
specificul unităţii şi al activităţilor desfăşurate
tipuri de documente de raportare
proceduri interne de lucru
La evaluare se urmăreşte:
capacitatea de aplicare eficientă a metodelor de cercetare a cauzelor producerii
accidentelor de muncă;
responsabilitatea în derularea cercetărilor preliminare pentru obţinerea de informaţii
suficiente şi corecte;
rigurozitatea în analizarea cauzelor producerii îmbolnăvirilor profesionale avându-se în
vedere toate amănuntele relevante pentru formularea unor concluzii pertinente;
discernământul în analizarea frecvenţei accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale şi corectitudinea de fundamentare a concluziilor;
corectitudinea şi rigurozitatea în întocmirea documentelor de raportare specifice,
conform legislaţiei în vigoare.
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UNITATEA 11
Monitorizarea activităţii de protecţie a muncii
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru urmărirea riguroasă şi permanentă a modului de
aplicare şi respectare a normelor de protecţie a muncii în cadrul unităţii şi a existenţei tuturor
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor în condiţii de securitate.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1.1. Modul de aplicare/respectare a NSSM este
1. Controlează modul de
aplicare/respectare a normelor de controlat cu responsabilitate, la toate locurile de
muncă din unitate.
securitate şi sănătate în muncă
1.2. Controlul este efectuat permanent, conform
programului anual de activitate în domeniul protecţiei
muncii.
1.3. Verificările au în vedere toţi factorii de risc şi
aspectele ce influenţează securitatea şi sănătatea
muncii.
1.4. Modul de aplicare/respectare a NSSM este
controlat ori de câte ori sunt modificate condiţiile de
muncă, stabilindu-se nivelul de securitate şi gradul de
conformitate cu prevederile legislative.
1.5. Măsurile de protecţie colectivă privind SSM sunt
eficiente şi asigură desfăşurarea activităţilor în condiţii
de siguranţă.
2. Urmăreşte verificarea nivelului 2.1. Nivelul noxelor este verificat periodic de către
personal specializat.
noxelor din mediul de muncă
2.2. Verificarea nivelului noxelor este solicitată ori de
câte ori sunt schimbate condiţiile de muncă din
unitate.
2.3. Măsurile de încadrare în limitele legale admisibile
ale noxelor sunt propuse cu promptitudine.
3. Controlează starea şi modul de 3.1. Controlul este efectuat cu rigurozitate în cadrul
fiecărui sector de activitate în parte şi la nivelul
utilizare a echipamentului
întregii unităţi.
individual de protecţie a muncii
3.2. Starea şi modul de utilizare a echipamentului
individual de protecţie a muncii sunt controlate în
conformitate cu caracteristicile tehnice şi funcţionale
ale acestuia.
3.3. Controlul este efectuat avându-se în vedere toate
aspectele importante pentru asigurarea securităţii
muncii.
Gama de variabile
Factorii de risc: chimici, mecanici, biologici.
Noxe: pulberi, lichide, diverse substanţe chimice etc.
Condiţii de muncă: mediu, tehnologie, echipamente diverse etc.
Echipament individual de protecţie a muncii: pentru protecţia capului ( căşti de protecţie,
caschete, bonete, plase, basmale etc. din materiale textile sau ţesături dublate ); protecţie
împotriva zgomotului: diferite tipuri de antifoane şi căşti; protecţia ochilor şi a feţei ( ochelari cu
braţe, ochelari de protecţie tip mască, ochelari de protecţie împotriva razelor Roentgen, laser,
UV, infraroşu, vizibile; viziere/ecrane de protecţie, măşti şi cagule de protecţie pentru sudura cu
arc );
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protecţie respiratorie ( aparate de protecţie respiratorie filtrante împotriva pulberilor, gazelor şi
pulberilor radioactive; aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer, aparate şi
dispozitive pentru scafandri, costume pentru scafandri ); protecţia mâinii şi a braţului ( mănuşi
diverse, degetare, palmare, mâneci de protecţie ); protecţia picioarelor ( pantofi, bocanci şi cizme
de securitate, încălţăminte cu bombeu metalic, încălţăminte pentru diverse medii agresive,
genunchiere, colţare detaşabile, jambiere, ghetre, crampoane detaşabile etc.); protecţia
trunchiului şi abdomenului: veste, jachete, şorţuri pentru protecţie împotriva solicitărilor
mecanice, veste de salvare, burtiere de protecţie şi susţinere a trunchiului, centuri lombo abdominale etc.; protecţia integrală a corpului: dispozitive de protecţie împotriva căderii de la
înălţime, dispozitive cu absorbitoare de energie, centuri de susţinere şi siguranţă, îmbrăcăminte
de protecţie diversă, pături de protecţie etc.
Aspecte importante: grad de uzură, integritate, rezistenţă, existenţa propriu-zisă etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
legislaţia generală şi specifică de protecţie a muncii
factori/agenţi de risc
specificul unităţii şi al activităţilor desfăşurate
proceduri interne de lucru
programul anual de activitate privind protecţia muncii
La evaluare se urmăreşte:
responsabilitatea şi spiritul de observaţie în verificarea modului de respectare/aplicare
a NSSM la nivelul întregii unităţi;
consecvenţa controlării măsurilor colective şi individuale de protecţie a muncii în
conformitate cu programul anual de protecţie a muncii;
atenţia în urmărirea periodică a nivelului noxelor în raport cu limitele normale
admisibile;
rigurozitatea controlării stării şi modului de utilizare a echipamentului individual de
protecţie a muncii în cadrul fiecărui sector de activitate şi la nivelul întregii unităţi, în
conformitate cu caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acestuia.
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UNITATEA 12
Coordonarea activităţilor de intervenţie în cazuri de necesitate
Descriere
Unitatea descrie competenţa necesară pentru coordonarea intervenţiilor în caz de pericol iminent
sau accident şi de alertare promptă a tuturor factorilor necesari pentru eliminarea pericolelor.
Elemente de competenţă
1. Alertează factorii de intervenţie

2. Coordonează evacuarea
accidentaţilor şi a altor categorii
de persoane

3. Adoptă măsuri privind
eliminarea pericolelor din zona
evenimentului

Criterii de realizare
1.1. Factorii de intervenţie sunt alertaţi cu
promptitudine, utilizând mijloacele de comunicare
prestabilite.
1.2. Alertarea se realizează solicitând ajutorul tuturor
instituţiilor specializate necesare.
1.3. Factorii de intervenţie sunt alertaţi oferindu-se
informaţiile necesare într-un mod clar, precis şi la
obiect.
2.1. Evacuarea se efectuează în mod organizat, prin
locurile prestabilite, evitându-se panica.
2.2. Evacuarea se realizează respectându-se ordinea
de priorităţi, în funcţie de natura situaţiei persoanelor
implicate.
2.3. Persoanele sunt evacuate în mod ordonat,
evitându-se producerea de busculade şi accidente
suplimentare.
2.4. Salvatorii la locul de muncă sunt coordonaţi cu
discernământ, în corelaţie cu specificul accidentului şi
complexitatea situaţiei de fapt.
3.1. Măsurile de intervenţie adoptate sunt adaptate
situaţiei concrete de urgenţă.
3.2. Măsurile sunt adoptate cu calm şi discernământ, în
vederea diminuării pericolelor iminente şi asigurarea
colaborării eficiente pentru depăşirea situaţiei de criză.
3.3. Măsurile sunt adoptate în vederea înlăturării
tuturor categoriilor de pericole posibile.
3.4. Măsurile adoptate se referă la toate aspectele ce
conduc la continuarea activităţilor de lucru în condiţii
de securitate.

Gama de variabile
Cazuri de necesitate: pericol iminent, accident.
Factori de intervenţie: conducerea unităţii, salvatori la locul de muncă, personalul cabinetului de
medicină a muncii, donatori de sânge, detaşamente de intervenţie în caz de dezastre,
reprezentanţii unor diverse instituţii specializate etc.
Mijloace de comunicare: sirenă, semnale optice, telefon, staţie radio, portavoce, alertare directă
etc.
Instituţii specializate: servicii de ambulanţă, spitale, pompieri, poliţie, jandarmerie, securitate
civilă etc.
Alte categorii de persoane: diverşi angajaţi, delegaţi, grupuri de vizitatori etc.
Natura situaţiei persoanelor implicate: accidentaţi grav, accidentaţi uşor, femei gravide, tineri
sub 18 ani, persoane cu handicap etc.
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Specificul accidentelor: arsuri, electrocutări, intoxicaţii cu diverse substanţe, accidente mecanice
produse prin cădere de la înălţime/cădere la acelaşi nivel, lovire, compresiune, tăiere, alunecare,
accidente produse de expunere la radiaţii neionizante /ionizante etc.
Complexitatea situaţiei de fapt: explozii urmate de prăbuşiri de construcţii şi surpări de teren,
avarii urmate de emisii de gaze şi de vapori toxici în atmosferă, deversări de lichide toxice/
corozive în mediul exterior, accidente produse în situaţii de cutremure/ alte calamităţi naturale
etc.
Măsuri de intervenţie: oprire de urgenţă a instalaţiilor de lucru, întreruperea curentului electric,
îndepărtarea diverselor obstacole, neutralizarea diverselor substanţe deversate, închiderea
conductelor de apă, gaz etc.
Categorii de pericole posibile: surpări, electrocutări, incendii, explozii, intoxicaţii cu gaz etc.
Măsuri ce conduc la continuarea activităţii în condiţii de securitate: interzicerea accesului în
zonele periculoase, crearea de baraje de securitate, asigurarea unor echipamente suplimentare de
protecţie, degajarea zonelor avariate etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
legislaţia generală şi specifică de protecţie a muncii
factori responsabili privind intervenţia în situaţii de urgenţă şi instituţii de apelat
mijloace de comunicare în situaţii de necesitate
tipuri de accidente, consecinţele acestora şi modalităţi de intervenţie
dispozitive de adunare şi căi de evacuare
priorităţi în situaţii de urgenţă
măsuri de intervenţie în caz de pericole iminente /accidente/ dezastre
noţiuni organizatorice
La evaluare se urmăreşte:
promptitudinea în alertarea factorilor de intervenţie şi a instituţiilor specializate, în
situaţii de necesitate;
capacitatea de oferire a unor informaţii clare, precise şi la obiect;
autocontrolul şi discernământul în coordonarea evacuării accidentaţilor şi a altor
categorii de angajaţi, în conformitate cu situaţia concretă creată;
capacitatea de coordonare a salvatorilor la locul de muncă şi a tuturor persoanelor
aflate la locul evenimentului, pentru evitarea busculadelor şi a accidentelor suplimentare;
eficienţa şi profesionalismul în adoptarea de măsuri pentru înlăturarea tuturor
categoriilor de pericole din zona evenimentului şi continuarea activităţilor de lucru în condiţii de
securitate.

Pag. 31 din 31

