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În vederea alinierii legislației interne la
cerințele Directivei servicii Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 252/2007
pentru aprobarea Metodologiei de atestare a
persoanelor care proiectează, execută, verifică,
întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare
împotriva incendiilor, efectuează lucrări de
termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere
şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace
tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, a fost
abrogat prin ordinul ministrului administrației și
internelor nr. 87/2010.

Prin acest ordin se realiza și o recunoaștere a
ocupațiilor care erau cerute în vederea
autorizării persoanelor fizice și juridice care
efectuează activități de prestări servicii în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
Structura și denumirea acestor ocupații a fost
cristalizată în perioada 2006-2009, imediat
după apariția Legii nr. 307/2006, privind
apărarea împotriva incendiilor.

Domeniul reglementat
Ocupaţii din sfera apărării împotriva incendiilor aflate în
domeniul reglementat

Ca urmare a recentelor actualizări ale
nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din
România, au fost efectuate unele modificări şi în
ceea ce priveşte ocupaţiile din domeniile
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile.
Situaţia existentă în acest moment se
prezintă astfel:

Ocupaţii din domeniul apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile
1. Inspector protecţie civilă – Cod COR 123903
2. Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 214319

3. Inginer sisteme de securitate - Cod COR 214438
4. Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă – Cod COR 315101
5. Paramedic – Cod COR 315103
6. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – Cod
COR 315104
7. Şef compartiment pentru prevenire - Cod COR 516101
8. Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor - Cod COR 516102
9. Specialişti pentru prevenire – Cod COR 516103
10. Servant pompier - Cod COR 516104

Ocupaţii din domeniul apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile
11. Şef grupă intervenţie – Cod COR 516105
12. Şef echipă specializată - Cod COR 516106
13. Ignifugator - Cod COR 714107
14. Operator termoprotecţie - Cod COR 714109
15. Mecanic utilaj - Cod COR 723107
16. Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de
incendiu – Cod COR 723305
17. Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate
apărării împotriva incendiilor - Cod COR 723307
18. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare
în caz de incendiu - Cod COR 724205
19. Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces –
Cod COR 313210

Ocupaţii din domeniul apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile
20. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor –
Cod COR 724206
21. Conducător autospecială – Cod COR 832404

Pentru toate ocupaţiile menţionate anterior IGSU a întreprins
demersuri la CNFPA de introducere în Lista ocupaţiilor reglementate sub
aspectul formării. Acestea se găsesc pe site-ul CNFPA la adresa:

http://www.cnfpa.ro/Files/Norme%20metodologice/LI
STA%20PROFESIILOR%20CU%20CERINTE%20SPECI
ALE%208%20feb.pdf
Astfel, pentru toate aceste ocupaţii, prezentate mai sus, este necesară
obţinerea avizului pe programa de pregătire înaintea autorizării ca furnizor
de formare profesională.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Formarea profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniile
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile se realizează în
centre de formare autorizate. Autorizarea se realizează în baza
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a
adulţilor, aprobată prin Ordinul nr. 353/5.202/2003.
Autorizarea unui furnizor de formare profesională în ocupaţii
din domeniul de reglementare, potrivit prevederilor anexei nr. 6 la
Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a
adulţilor, aprobată prin Ordinul MMSSF şi MECT nr. 353/5.202 din
2003, cu modificările şi completările ulterioare, are la bază, printre
altele, avizul emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă.

Certificarea formării profesionale
În vederea certificării formării profesionale a adulţilor, conform
prevederilor Ordinului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei
certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii constituite din
3 persoane, din care 2 specialişti din afara furnizorului de formare şi un
specialist (reprezentant al furnizorului de formare profesională) care a
organizat programul de formare profesională.
Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare
profesională sunt selectaţi din listele de specialişti aprobate de comisiile de
autorizare, de regulă alte persoane decât cele care au realizat evaluarea în
vederea autorizării. În cazul ocupaţiilor reglementate, sunt desemnaţi de
comisia de autorizare ca membri în comisia de examinare reprezentanţi ai
autorităţii de reglementare. Prin ordinul nr. 61.206 din 23.02.2007 al IGSU, s-a
delegat către unităţile subordonate atributul de desemnare a specialiştilor ca
reprezentanţi ai autorităţii de reglementare în comisia de autorizare.

Certificarea formării profesionale
Monitorizarea furnizorilor de formare autorizaţi se
realizează conform procedurii stabilite la Capitolul 4 din
Ordinul nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare
profesională a adulţilor şi Instrucţiunilor privind monitorizarea
furnizorilor de formare profesională de către comisiile de
autorizare emise de CNFPA.
Echipa de monitorizare este alcătuită din două persoane
care pot fi unul-doi membri ai comisiei de autorizare şi/sau
unul-doi specialişti selectaţi din lista aprobată de comisia de
autorizare.

Avizarea programelor de pregătire
La întocmirea programei pentru desfăşurarea unui curs de formare
profesională în ocupaţii pentru care au fost elaborate standarde ocupaţionale
se poate consulta „Ghidul de utilizare a standardelor ocupaţionale/de pregătire
profesională în elaborarea programelor de pregătire profesională” disponibil pe
site-ul C.N.F.P.A. la adresa www.cnfpa.ro.
Pentru emiterea avizului în ocupaţia de „cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor”, prin Ordinul inspectorului general
nr. 1124/IG din 26.05.2008 a fost emisă o procedură în acest sens, precum și o
programă cadru, aprobată printr-o hotărârea nr. 33/2009 a CNFPA și care
trebuie respectată de către toți cei care realizează formare în această ocupație.
Săptămânal IGSU actualizează pe pagina web proprie, lista cu
furnizorii de formare profesională care au obținut avizul IGSU în vederea
autorizării de către comisiile de autorizare județene.

http://www.igsu.ro/doc/Situatie_furnizori_form
are_profesionala.pdf

Standarde ocupaționale
În prezent stadiul întocmirii Standardelor ocupaționale pentru ocupațiile
prezentate anterior arată astfel:
1. Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 214319 – în curs de elaborare
2. Inginer sisteme de securitate - Cod COR 214438 - elaborat
3. Ignifugator - Cod COR 714107- elaborat
4. Operator termoprotecţie - Cod COR 714109- elaborat
5. Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu –
Cod COR 723305- elaborat
6. Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate
apărării împotriva incendiilor - Cod COR 723307 - elaborat
7. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz
de incendiu - Cod COR 724205 - elaborat
8. Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces – Cod
COR 313210 - elaborat
9. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor – Cod
COR 724206 - elaborat

Vă mulţumesc pentru atenţie!
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