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Descriere:

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt&rii analizei ocupa-ionale pentru
ocupatia Tehnician pentru Sisteme de Detec-ie, Supraveghere Video, Control Acces
grup& COR 3132 înregistrat cu codul COR 313210

Descrierea ocupa-iei

Pentru a practica ocupa ia de „Tehnician pentru sisteme de detec ie, supraveghere video,
control acces”, o persoan trebuie s fac dovada urm toarelor aspecte:

- cunoa te i are permanent preocupare pentru a în elege în profunzime activit ile legate de
instalarea, punerea în func iune i mentenan a sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la
efrac ie i control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la
incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI), a sistemelor tehnice de
monitorizare.

- alege metodele optime i stabile te detaliile privind lucr rile de realizare a tubulaturii i a
traseelor de cabluri aferente sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la efrac ie i control
al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, a sistemelor
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI), a sistemelor tehnice de monitorizare.

- alege metodele optime i stabile te detaliile privind lucr rile de montare instalare aferente
sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la efrac ie i control al accesului, a sistemelor
tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu
circuit închis (TVCI), a sistemelor tehnice de monitorizare.

- asigur punerea în func iune a sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la efrac ie i
control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, a
sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI), a sistemelor tehnice de monitorizare.

- asigur activit i de mentenan
i service aferente sistemelor tehnice de detec ie i
semnalizare la efrac ie i control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i
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alarmare la incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI), a sistemelor
tehnice de monitorizare.

- aplic reglement rile legale i standardele în vigoare privind realizarea sistemelor tehnice de
detec ie i semnalizare la efrac ie i control al accesului, a sistemelor tehnice de detectare,
semnalizare i alarmare la incendiu, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis
(TVCI), a sistemelor tehnice de monitorizare.

- se preocup de asigurarea condi iilor corespunz toare de lucru pentru realizarea, punerea în
func iune i mentenan a sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la efrac ie i control al
accesului, a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, a sistemelor
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI), a sistemelor tehnice de monitorizare.
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Unit&-i de competen-& cheie
Titlul unit&-ii 1: Comunicare în limba oficial
Titlul unit&-ii 2: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit&-ii 3: Competen e de baz în matematic , tiin

i tehnologie

Titlul unit&-ii 4: Competen e informatice
Titlul unit&-ii 5: Competen a de a înv a
Titlul unit&-ii 6: Competen e sociale i civice
Titlul unit&-ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit&-ii 8: Competen a de exprimare cultural
Unit&-i de competen-& generale
Titlul unit&-ii 1: Aplicarea normelor de s n tate i securitate în munc
Titlul unit&-ii 2: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Titlul unit&-ii 3: Men inerea unor rela ii de munc eficace
Unit&-i de competen-& specifice
Titlul unit&-ii 1: Preg tirea lucr rilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
Titlul unit&-ii 2: . Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
Titlul unit&-ii 3: Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
Titlul unit&-ii 4: Instalarea sistemelor tehnice de detec ie, efrac ie i control al accesului
Titlul unit&-ii 5: Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Titlul unitatii 6: Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Titlul unitatii 7: Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
Titlul unitatii 8: Punerea în func iune a echipamentelor i sistemelor tehnice de detec ie, efrac ie i
control acces
Titlul unitatii 9: Punerea în func iune a sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Titlul unitatii 10: Punerea în func iune a echipamentelor i sistemelor tehnice de televiziune cu
circuit închis TVCI
Titlul unitatii 11: Punerea în func iune a echipamentelor i sistemelor tehnice de monitorizare
Titlul unitatii 12: Asigurarea mentenan ei i service-ului pentru sistemele de detec ie, antiefrac ie i
control acces
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Titlul unitatii 13: Asigurarea mentenan ei i service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare
i alarmare la incendiu
Titlul unitatii 14: Asigurarea mentenan ei i service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit
închis(TVCI)
Titlul unitatii 15: Asigurarea mentenan ei i service-ului pentru sistemele de monitorizare
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Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

1. Aplicarea normelor de s&n&tate /i securitate în
munc&
(unitate general&)

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1. Riscurile specifice ale
activit ii sunt identificate în
corela ie cu particularit ile
obiectivului

1.Identific riscurile
specifice activit ii

2 EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Identificarea riscurilor
specifice activit ii se face cu
aten ie, promptitudine i
responsabilitate

1.2. Riscurile specifice ale
activit ii sunt identificate
având în vedere toate
aspectele relevante pentru
securitatea obiectivului
1.3.Riscurile sunt identificate
prin analizarea mijloacelor
de semnalizare i avertizare
existente
Aplicarea normelor de
securitate i s n tate în
munc se face cu
operativitate, promptitudine
i eficien maxim , folosind
echipamentul de protec ie
conform procedurilor
stabilite

2.1. Normele de s n tate i
securitate în munc sunt
aplicate în corela ie cu
specificul obiectivului
2.2. Normele de s n tate i
securitate în munc i
m surile de prim ajutor sunt
2. Aplic normele de s n tate
aplicate în func ie de tipul
i securitate în munc
accidentului
2.3. Normele de s n tate i
securitate în munc sunt
aplicate pe tot timpul
serviciului pentru asigurarea
securit ii obiectivului.

3. . Respect procedurile de
urgen i evacuare

3.1. Procedurile de urgen
evacuare sunt în elese,
respectate i aplicate
corespunz tor situa iei

i

Respectarea procedurilor de
urgen i evacuare se face cu
aten ie, luciditate i st pânire
de sine
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concrete
3.2. Procedurile de urgen
evacuare sunt respectate
evitându-se agravarea
situa iei deja create

i

3.3. Procedurile de urgen i
evacuare sunt respectate f r
accidentarea altor persoane
3.4.Procedurile de urgen i
evacuare sunt respectate
conform planului de evacuare
Contexte:
La locul de munc este supus riscurilor de s n tate, la înboln vire i accidente.
Aplicarea normelor referitoare la securitatea i s n tatea în munc i în domeniul situa iilor
de urgen se face în medii i situa ii foarte variate, în func ie de specificul obiectivului, în
condi ii de stres i incertitudine i grad ridicat de pericol.
Gama de variabile:
riscuri privind securitatea muncii: c dere, alunecare, împiedicare, coliziune, electrocutare
etc.
riscuri privind mediul de munc : fizice- zgomotul, nivele necorespunz toare de
ventila ie, umiditate i temperatur , etc.
situa ii cu poten ial de risc: pericol de incendiu, avarii la instala ii, conducte sau
rezervoare de ap , combustibil ori substan e chimice, la re ele electrice i telefonice,
calamit i naturale, eventuale zone de lucru insuficient securizate în interiorul/exteriorul
obiectivului, elemente fizico-mecanice de securitate deteriorate etc.
particularit ile obiectivului: configura ie, dimensiune, modul de organizare a zonelor de
securitate, gradul de înc rcare a obiectivului cu diverse bunuri i valori etc.
aspecte relevante: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea în incinta
obiectivului, men inerea securit ii individuale i a obiectivului etc.
mijloacele de avertizare i semnalizare: panouri, culori de securitate, etichete, semnale
luminoase, semnale acustice, aten ionare verbal asupra unor evenimente etc;
persoane abilitate: responsabilul cu securitatea i s n tatea în munc , eful de tur ,
reprezentantul beneficiarului;
mijloace specifice: centrala de monitorizare, sta ie radio, telefon, voce;
materiale sanitare specifice: pansament, atele, garou, fe e din tifon, comprese sterile,
leucoplast, vat hidrofil steril , alcool sanitar, rivanol, ap oxigenat etc.
Cuno/tin-e:
reglement ri interne;
procedurile stabilite;
norme de securitate i s n tate în munc ;
norme de paz împotriva incendiilor;
planul de evacuare.
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2.Aplicarea normelor de protec-ia mediului
(unitate general&)

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie
2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Problemele de mediu
specifice obiectivului sunt
identificate în func ie de
factorii de mediu i de risc

1. Respect normele de
protec ia mediului

1.2.Normele de protec ia
mediului sunt aplicate
corect, evitându-se impactul
nociv asupra mediului
înconjur tor zonei în care
lucreaz

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Aplicarea normelor de
protec ia mediului se
realizeaz cu promptitudine
i aten ie, adaptate fiec rei
situa ii în parte

1.3.Normele de protec ia
mediului sunt aplicate
permanent la specificul
obiectivului
2.1.Ac iunea pentru
diminuarea riscurilor se
realizeaz în conformitate cu
legisla ia în vigoare i cu
procedurile de urgen
2.Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

Ac ionarea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se face cu
responsabilitate i
operativitate

2.2. Ac iunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se desf oar evitând
agravarea situa iei deja create
2.3. Ac iunea pentru
diminuarea riscurilor de
mediu se face adecvat
specificului activit ii din
obiectiv

3.Raporteaz pericolele
identificate la obiectiv

3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
raportate cu toate detaliile

Raportarea pericolelor se
face cu promptitudine i
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relevante

corectitudine

3.2.Pericole identificate la
obiectiv sunt evitate/ evaluate
i raportate
3.3.Pericolele care apar la
obiectiv sunt raportate
persoanelor abilitate,
conform regulamentelor
interne
Contexte:
Protec ia mediului se realizeaz în func ie de mediul i loca iile în care î i desf oar
activitatea persoana, de factorii de risc identifica i.
Gama de variabile:
însu irea normelor de protec ia mediului se face prin instructaje periodice: zilnice,
s pt mânale sau la intervale stabilite prin reglement ri interne, în func ie de specificul
obiectivului;
factori de mediu: apa, aerul, solul i subsolul, habitate naturale, fiin ele vii etc.;
factori de risc: chimici – substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici - vibra ii
excesive echipamente, mi c ri func ionale echipamente, deplas ri mijloace de produc ie
sub efectul gravita iei - alunec ri, rostogolire, r sturnare; termici; electrici; biologici;
radia ii; gaze inflamabile sau explosive etc.;
riscuri de poluare: ap , aer, sol, degradare biodiversitate;
al i factori de risc ai mediului: lucr ri ce implic expunerea la pulberi în aer, la aerosoli
caustici sau toxici etc.;
poluan i: orice substan solid , lichid sau sub form gazoas /
vapori sau energie-termic , fonic , vibra ii etc.- care modific mediu i aduce daune
organismelor vii i bunurilor material;
persoane abilitate: responsabilul de mediu, eful de obiectiv, reprezentantul
beneficiarului;
servicii de urgen : pompierii, ambulan a.
Cuno/tin-e:
reglement ri interne;
proceduri stabilite;
norme de protec ia mediului
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3.Men-inerea unor rela-ii de munc& eficace
(unitate general&)

Elemente de competen-&

Criterii de realizare asociate rezultatului
activit&-ii descrise de elementul de
competen-&
1.1.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i celegi
de munc

Nivelul de
responsabilitate /i
autonomie
2 EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Prevenirea declan rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e i hot râre

1.2.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin între inerea
unei atmosfere de încredere/de lucru
favorabile îndeplinirii sarcinilor de serviciu

1.Previne declan area
conflictelor în cadrul
colectivului

1.3.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin utilizarea
unui limbaj corespunz tor i acordarea
respectului reciproc între colegi
1.4. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin adaptarea
la rela iile sociale i mediul de munc
1.5. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin respectarea
rela iilor de munc
1.6. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin respectarea
cerin elor procedurale stabilite
2.1. Satisfac ia beneficiarului este asigurat
prin respectarea i aplicarea
reglement rilor acestuia pentru reducerea
infrac iunilor

2.Asigur satisfac ia
beneficiarului

Satisfac ia beneficiarului se
asigur cu profesionalism,
oportunitate, solicitudine.

2.2. Satisfac ia beneficiarului este asigurat
prin acceptarea ierarhiei duble
2.3. Satisfac ia beneficiarului este asigurat
prin rezolvarea evenimentelor neprev zute
în conformitate cu cerin ele beneficiarului
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2.4. Satisfac ia beneficiarului este asigurat
prin îndeplinirea sarcinilor suplimentare
stabilitede acesta
3.1.Colaborarea cu organele de ordine
abilitate se realizeaz conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii de paz /
companiei de securitate.

3.Colaboreaz cu
organele de abilitate

Colaborarea cu organele de
ordine se face cu
operativitate,
profesionalism i
discern mânt.

3.2.Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz la solicitarea scris adresat
societ ii de paz / companiei de securitate
de c tre acestea, conform legisla iei în
vigoare.
3.3.Colaborarea cu organele de abilitate se
realizeaz cu acordul prealabil al
beneficiarului i în conformitate cu
reglement rile interne ale acestuia

Contexte:
Men inerea unor rela ii de munc eficace se asigur sub coordonarea sefului de tur /obiectiv, cu o
autonomie relativ din partea agen ilor.
Gama de variabile:
rela iilor de munc : cu societatea/compania de securitate, cu beneficiarul, cu clien ii
beneficiarului, cu publicul etc.;
ierarhia dubl : respectarea cerin elor profesionale ale societ ii/companiei de securitate, aplicarea
reglement rilor beneficiarului;
cerin elor procedurale stabilite: raportarea pe cale ierarhic , înstiin area beneficiarului,
sesizarea/informarea organelor abilitate;
infrac iuni: furturi, sustrageri de bunuri i valori, acte de vandalism/violarea propriet ii private
etc.;
satisfac ia beneficiarului: percep ia privind îndeplinirea atribu iilor de serviciu de personalul de
paz / securitate, percep ia privind calitatea preg tirii agen ilor de paz / securitate, percep ia
privind calitatea îndeplinirii solicit rilor formulate c tre societatea de paz / compania de securitate
etc.;
organe de ordine/abilitate: organul de poli ie abilitat, jandarmeria, etc.
inut vestimentar comportamental corespunz toare prin: portul regulamentar, curat i îngrijit al
echipamentului, portul mijloacelor de autoap rare din dotare; coafur îngrijit ; respectarea
regulilor de igien personal i colectiv ; limbaj utilizat adecvat etc.
Cuno/tin-e:
reglement ri interne ale beneficiarului;
regulamentului de organizare i func ionare a societ ii de paz / companiei de securitate;
legisla ia specific în vigoare.
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1.Preg&tirea lucr&rilor de instalare a sistemelor tehnice de
securitate

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

3EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Situa ia este verificat
comparatie în cu proiectul de
instalare

1. Verific situa ia real din
obiectiv

1.2.Situa ia real este
verificat având în vedere
cerin ele speciale ale
beneficiarului exprimate în
contract sau coresponden a
oficial
1.3.Situa ia real este
verificat conform
prevederilor din normative.
2.1.Amplasamentul
echipamentelor este stabilit
în func ie de modific rile
survenite în proiect
2.2. Amplasamentul este
stabilit în func ie de proiectul
final aprobat

2. Stabile te amplasamentul
echipamentelor

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea se face cu aten ie
i meticulozitate.

Stabile te amplasamentul cu
aten ie i responsabilitate.
Stabile te amplasamentul
echipamentelor efectuând
m sur torile necesare cu
instrumentele specifice.

2.3. Amplasamentul
echipamentelor este stabilit
în func ie de tipul sistemului
i componen a acestuia
2.4. Amplasamentul
echipamentelor depinde de
locul în care acestea urmeaz
s fie instalate.

3. Stabile te necesarul de
materiale

3.1.Necesarul de materiale
este stabilit pe baza
specifica iilor din proiect

Necesarul de material se
stabile te cu aten ie i
rigurozitate.

3.2. Necesarul de materiale

Stabilirea necesarului de
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se stabile te dup caz pe baza materiale se face calculând
corect cantit ile de material.
m sur torilor suplimentare
necesare
Contexte:
Activitatea se desf oar în antier în spa iu închis sau deschis.
Activitatea se desf oar în condi ii de stress.
Activitatea se desf oar în echip sub îndrumarea inginerului de sisteme de securitate sau
independent.
Gama de variabile:
Tipul de sisteme: sisteme tehnice de detec ie efrac ie i control al accesului, CCTV, sisteme
de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, sisteme tehnice de monitorizare
Tipuri de modific ri: Schimbarea destina iei spa iului, compartimentare schimbat ,
modificarea c ilor de acces, etc.
Tipuri de locuri în care se instaleaz echipamentele: ferestre, pere i, u i, tavan, etc.
Instrumente de m surare: lantern , rulet , bul nivel, telemetru, dispozitiv detec ie cabluri
electrice etc.
Tipuri de materiale: cabluri, central de detec ie i alarmare, periferice: detectoare, contacte,
butoane, pedale, sirene, central de control acces, controllere, cititoare, dispozitive
biometrice, butoane, senzori magnetici, electromagne i, z voare electrice, turniche i, u i
rotative, bariere auto, camere CCTV etc.
Tipuri de m sur tori suplimentare: distante, în l imi, etc.
Cuno/tin-e:
Reglement rile legale privind PSI,
Protec ia muncii
Cuno tin e despre proiectele de securitate
Cuno tin e despre echipamente, dispozitive i sisteme de securitate
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2. Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de
securitate

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specifica)

2 EQF

Elemente de competen-&

1. Realizeaz traseele de
tubulatur

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1. Traseele de tubulatur se
realizeaz în conformitate cu
Proiectul de instalare avizat
de poli ie, dup caz

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Realizarea traseelor de
tubulatur se face cu aten ie
i meticulozitate

1.2. Traseele se realizeaz
prin opera iuni specifice
Instalarea tubulaturii se face
cu perseveren i tenacitate
dând dovad de rezisten
fizic i psihic
Instalarea se face asigurând
2.2.Tubulatura îngropat este continuitatea traseului la
trecerile de nivel i dintr-o
instalat având în vedere
camer în alta
specificul zonei de lucru
Instalarea tubulaturii se face
prin intermediul unor opera ii
specifice
Instalarea se face utilizând
echipamentele necesare
Fixarea tubulaturii aparente
3.1.Tubulatura este fixat
se face cu aten ie dând
conform prevederilor din
dovad de rezisten fizic i
normativele tehnice pentru
psihic i în cooperare cu
realizarea tubulaturii aparente
reprezentan ii beneficiarului
la sistemele de securitate
Fixarea se face efectuând
toate opera iile necesare în
3.2.Tubulatura este fixat
func ie de tipul de cabluri
având în vedere specifica iile utilizate
din proiectul de execu ie
Fixarea se face folosind
echipamentele specifice
necesare
2.1.Tubulatura este instalat
conform prevederilor din
normativele tehnice, în
func ie de tipul acesteia.

2.Instaleaz tubulatura
îngropat

3. Fixeaz tubulatura
aparent

Contexte:
Lucr rile se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea în condi ii de canicul
sau frig
Lucreaz singur sau în echip sub coordonarea inginerului sisteme de securitate.
Gama de variabile:
Opera iuni specifice de realizare a traseelor de tubulatur : spart pere i, spart l ca uri în tavane
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Tipuri de tubulatur : evi i tuburi cu diametre diferite
Opera ii de instalare: îngropare în sol, îngropare în pere i, montare doze îngropate, pozare pe
pere i etc.
Zona de lucru: sol, pere i interiori/exteriori gard, etc.
Echipamente: Scule de mân , borma in rotopercutoare; instrumente de t iat; instrumente de
m surare a distantelor
Lucr rile sunt efectuate individual sau într-o echipa de lucru.
Opera iuni de fixare tubulatur aparent : Montarea evilor de plastic în dibluri de plastic sau
metal , fixare jgheaburi din plastic sau metal etc.
Cuno/tin-e:
În elegerea deplin a proiectului
Reglement rile legale relevante
Normative semnificative pentru realizarea tubulaturii necesar sistemelor de securitate
Normative semnificative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor
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3. Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de
securitate

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Cablurile îngropate sunt
instalate în conformitate cu
cerin ele speciale ale
beneficiarului exprimate în
contract sau coresponden a
oficial

1.Instaleaz cablurile
îngropate

1.2.Cablurile îngropate sunt
instalate în baza cerin elor
identificate în proiectul de
instalare avizat

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Instalarea cablurilor se face
cu aten ie i meticulozitate
Instalarea cablurilor se face
utilizând sculele i
echipamentele necesare în
func ie de tipul cablului de
montat
Instalarea se face respectând
succesiunea opera iilor
conform procesului
tehnologic

1.3.Cablurile îngropate sunt
instalate în func ie de tipul
peretelui sau al tavanului
2.1.Cablurile aparente se
instaleaza în conformitate cu
prevederile din normative de
cablare
2. Instaleaz cablajul aparent

Instalarea cablurilor se face
cu perseveren i tenacitate
dând dovad de rezisten
fizic i psihica

2.2.Cablurile aparente se
instaleaza în func ie de
suportul de instalare
2.3.Cablurile aparente se
instaleaza în func ie de tipul
tubulaturii utilizate

3.Verific continuitatea
cablurilor

3.1. Continuitatea cablurilor
este verificat având în
vedere transmiterea
semnalului pe întregul traseu

Verificarea continuitatii se
face cu exigen i
r spundere

3.2.Verificarea se face
conform procedurilor
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specifice de lucru
3.3.Verificarea se face
utilizând aparatura de
m sur i control necesar
3.4.Verificarea se face
urm rind toate locurile de
instalare a sistemelor de
securitate
Contexte:
Lucr rile se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea în condi ii de canicul
sau frig
Lucr rile sunt efectuate individual sau într-o echip de lucru.
Gama de variabile:
Tipuri de cabluri îngropate : cabluri 2X0,75; 4X0,22; 8X0,22; coaxial; fibra optica, etc.
Succesiunea opera iilor: tragere cabluri, t iere cabluri, realizare conexiuni în doze etc.
Scule de mân : ma ini de g urit; de t iat; instrumente de m surare a curentului electric
Suporturi de instalare: pere i, tavane etc.
Aparatur de m sur

i control: ampermetru, voltmetru, etc.

Tipuri de sisteme de securitate: detec ie i avertizare efrac ie, control acces, detec ie i
semnalizare incendiu, televiziune cu circuit închis, etc
Locuri de insatalare a sistemelor de securitate: perete, tavan, pardoseal , gard, stâlp; exterior,
interior
Cuno/tin-e:
Reglement rile legale relevante
Normative pentru cablarea sistemelor
Normative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor de securitate
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4.Instalarea sistemelor tehnice de detec-ie efrac-ie /i
control al accesului

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Caracteristicile sunt
identificate pe baza
documenta iei tehnice

1.Identific caracteristicile
sistemului de instalat

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Identificarea caracteristicilor
sistemului se face cu aten ie
i meticulozitate

1.2.Caracteristicile sunt
identificate în func ie de tipul
sistemului i al
echipamentului
1.3.Caracteristicile sistemului
se identific având în vedere
func iile care urmeaz s fie
îndeplinite de c tre sistem
2.1. Echipamentele sunt
montate având în vedere
tipurile de suport de fixare i
materialele de confec ionare
ale acestora

Montarea echipamentelor se
face cu perseveren i
exigen

2.2. Echipamentele sunt
montate utilizând scule i
dispozitive specifice

2.Monteaz echipamentele
tehnice de detec ie, efrac ie i 2.3. Echipamentele sunt
control acces
montate având în vedere
fixarea tuturor elementelor
componente în locurile
prestabilite conform
proiectului
2.4. Echipamentele sunt
montate în conformitate cu
jurnalul de cabluri i
schemele de conexiuni
3.Conecteaz echipamentele

3.1.Echipamentele sunt

Conectarea se face cu aten ie,
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conectate urm rind realizarea
tuturor leg turilor necesare
între fiecare echipament i
cablurile aferente

meticulozitate i exigen

3.2. Echipamentele sunt
conectate în conformitate cu
specifica iile tehnice ale
echipamentului
3.3. Echipamentele sunt
conectate conform normelor
tehnice specifice
Contexte:
Lucr rile se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea în condi ii de canicul
sau de frig
Lucr rile sunt efectuate individual sau într-o echip de lucru.
Gama de variabile:
Caracteristici: elemente componente, pozi ii de instalare ale detectorilor etc.
Elemente componente ale sistemului de detec ie i semnalizare la efrac ie i control al
accesului:
centrala de detec ie i alarmare la efrac ie, periferice: detectoare, contacte, butoane,
pedale, sirene etc.
centrala de control acces, controllere, cititoare, dispozitive biometrice, butoane, senzori
magnetici, electromagne i, z voare electrice, turniche i, u i rotative, bariere auto
Lucr ri de montare/instalare:
montare detectoare de prezen , detectoare de geam spart, contacte magnetice, butoane,
sirene, detectoare de vibra ii, sirene
montare central de semnalizare a efrac iei, dispozitiv activare/dezactivare
montare z vor electric, electromagnet, turnichet, u rotativ , barier auto
montare/instalare cititor de proximitate, dispozitiv biometric, dispozitiv de control al
accesului, controller comunica ii
Dot rile necesare lucr rilor de instalare:
ma ina rotopercutoare, frez , fier str u electric, urubelni electric
scar , schel , nacel hidraulic
ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmmetru, osciloscop
lantern , rulet , bul nivel, telemetru, dispozitiv detec ie cabluri electrice, evi
laptop
Cuno/tin-e:
Sistemele tehnice de detec ie, semnalizare i alarmare la efrac ie i control al accesului
Reglement rile legale relevante
Normative semnificative pentru cablarea sistemelor tehnice de detec ie, semnalizare i
alarmare la efrac ie i control al accesului
Normative semnificative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor
tehnice de detec ie, semnalizare i alarmare la efrac ie i control al accesului
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Proceduri relevante din cadrul SMC

Caracteristicile tehnice, performan ele si limitele, modul de instalare i modul de configurare
al acestora pentru componentele sistemelor de detec ie a efrac iei si control al accesului
utilizate, alimentare electric a componentelor sistemelor de detec ie a efrac iei i control al
accesului
Montarea componentelor sistemelor de detec ie a efrac iei si control al accesului, instalare i
modul de configurare al acestora
Alimentare electric a componentelor sistemelor tehnice de detec ie, semnalizare i alarmare
la efrac ie i control al accesului
Programarea echipamentelor de control a sistemelor de detec ie semnalizare i alarmare a
efrac iei i control al accesului
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5.Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare /i
alarmare la incendiu

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Caracteristicile sunt
identificate pe baza
documenta iei tehnice

1.Identific caracteristicile
sistemului de instalat

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Identificarea caracteristicilor
se face cu aten ie i
meticulozitate

1.2.Caracteristicile sistemului
sunt în func ie de tipul
sistemului i al
echipamentului
1.3.Caracteristicile sistemului
sunt identificate având în
vedere func iile care urmeaz
s fie îndeplinite de c tre
sistem
2.1. Echipamentele sunt
montate având în vedere
tipurile de suport de fixare i
materialele de confec ionare
ale acestora

2.Monteaz echipamentele
tehnice de detectare,
semnalizare i alarmare la
incendiu

Montarea echipamentelor se
face cu perseveren i
tenacitate în cooperare cu
reprezentan ii beneficiarului

2.2. Echipamentele sunt
montate utilizând scule i
dispozitive specifice
2.3. Echipamentele sunt
montate având în vedere
fixarea tuturor elementelor
componente în locurile
prestabilite conform
proiectului
2.4.Echipamentele sunt
montate în conformitate cu
jurnalul de cabluri i
schemele de conexiuni
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3.1.Conectarea
echipamentelor se face
urm rind realizarea tuturor
leg turilor necesare între
fiecare echipament i
cablurile aferente
3.Conecteaz echipamentele

Conectarea se face cu
responsabilitate i
meticulozitate

3.2.Conectarea se face în
conformitatea cu
specifica iile tehnice ale
echipamentului
3.3.Conectarea
echipamentelor se face
conform normelor tehnice
specifice

Contexte:
Lucr rile se execut în spa ii închise, ziua sau noaptea.
Lucr rile se execut în echip sau individual sub îndrumarea inginerului sisteme de securitate
Gama de variabile:
Caracteristici: elemente componente, pozi ii de instalare ale detectorilor, etc.
Elemente componente ale sistemului tehnic de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
- centrala sistemului tehnic de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, detectoare,
contacte, butoane, sirene etc.
Lucr ri de montare/instalare:
montare detectoare butoane, sirene,
montare central sisteme tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu al
accesului, controller comunica ii
Dot rile necesare lucr rilor de instalare:
ma ina rotopercutoare, frez , fier str u electric, urubelni electric
scar , schel , nacel hidraulic
ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmmetru, osciloscop
lantern , rulet , bul nivel, telemetru, dispozitiv detec ie cabluri electrice, evi
laptop
Cuno/tin-e:
Sistemele tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Reglement rile legale relevante
Normative semnificative pentru cablarea sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la
incendiu
Normative semnificative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor
tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Proceduri relevante din cadrul SMC

Sector Administra ie i servicii publice, SO_ TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETEC,IE,
SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES, Page 22 of 49

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit

ii Na ionale pentru Calific ri ”

Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de instalare i modul de configurare
ale acestora pentru componentele sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la
incendiu utilizate.
Alimentarea electric a componentelor sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu
Montarea componentelor sistemelor tehnice de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
Instalarea i modul de configurare pentru componentele sistemelor tehnice de detectare,
semnalizare i alarmare la incendiu
Programarea echipamentelor de control ale sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu
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6.Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI)

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specifica)

2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Caracteristicile sunt
identificate pe baza
documenta iei tehnice

1.Identific caracteristicile
sistemului de instalat

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Identificarea caracteristicilor
se face cu aten ie i
meticulozitate

1.2.Caracteristicile sunt
identificate în func ie de tipul
sistemului i al
echipamentului
1.3.Caracteristicile sistemului
se identific având în vedere
i func iile care urmeaz s
fie îndeplinite de c tre sistem
2.1.Echipamentele sunt
montate având în vedere
tipurile de suport de fixare i
materialele de confec ionare
ale acestora

2.Monteaz echipamentele
tehnice de televiziune cu
circuit închis

Montajul echipamentului se
face cu perseveren i
tenacitate dând dovad de
exigen

2.2. Echipamentele sunt
montate utilizând scule i
dispozitive specifice
2.3. Echipamentele sunt
montate având în vedere
fixarea tuturor elementelor
componente în locurile
prestabilite conform
proiectului
2.4. Echipamentele sunt
montate în conformitate cu
jurnalul de cabluri i
schemele de conexiuni

3.Conecteaz echipamentele

3.1.Echipamentele sunt

Conectarea echipamentelor
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conectate urm rind realizarea
tuturor leg turilor necesare
între fiecare echipament i
cablurile aferente

se face cu aten ie i exigen

3.2. Echipamentele sunt
conectate în conformitate cu
specifica iile tehnice ale
echipamentului
3.3. Echipamentele sunt
conectate conform normelor
tehnice specifice
Contexte:
Lucr rile se desf oar în spa ii închise sau deschise, ziua sau noaptea în condi ii de canicul
sau frig
Lucr rile sunt efectuate individual sau în echip , sub supravegherea inginerului sisteme de
securitate.
Gama de variabile:
Caracteristici: elemente componente, pozi ii de instalare ale camerelor, etc.
Elementele componente ale sistemelor TVCI:
- camere fixe, camere mobile, iluminatoare, monitoare, echipamente de procesare imagini,
echipamente de înregistrare imagini, emi toare/receptoare de cablu torsadat, fibr optic ,
switch-uri, servere video etc.
- echipamente specifice subsistemului de alimentare electric : alimentatoare, UPS, etc.
Lucr ri de montare/instalare:
- montare camere video fixe, camere video fixe în carcas , camere video mobile, camere
video dome, camere video speed-dome, proiectoare, proiectoare IR, organizatoare FO,
emi toare/receptoare pentru cablu torsadat, emi toare/receptoare pentru fibr optic
- montare matrice video, echipament de înregistrare video, switch-uri, UPS
Dot rile necesare lucr rilor de instalare:
- ma ina rotopercutoare, frez , urubelni electric
- scar , schel , nacel hidraulic
- ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmetru, osciloscop
- lantern , rulet , bul nivel, telemetru, dispozitiv detec ie cabluri electrice, evi
- laptop
Cuno/tin-e:
Sistemele tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Reglement rile legale
Normative semnificative pentru cablarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis
(TVCI)
Normative semnificative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Proceduri relevante din cadrul SMC
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Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de relevan
Normative semnificative pentru amplasarea/montarea/cablarea componentelor sistemelor
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Proceduri relevante din cadrul SMC
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de instalare i modul de configurare
al echipamentelor pentru sistemele tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI) utilizate
Alimentarea electric a componentelor sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis
(TVCI)
Montarea componentelor sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Instalarea i modul de configurare pentru componentele sistemelor tehnice de televiziune cu
circuit închis (TVCI)
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7. Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
(unitate specific&)

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie
2 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1. Echipamentele sunt
montate în func ie de
amplasarea centralei

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Monteaza echipamentele de
comunicare cu vitez în
execu ie

1.2. Echipamentele sunt
montate urm rind
1.Monteaz echipamentele de compatibilitatea
comunicare
comunicatorului cu întregul
sistem
1.3. Echipamentele sunt
montate pe baza
specifica iilor tehnice ale
echipamentelor
2.1.Conexiunile sunt
realizate conform
standardelor i procedurilor
tehnice specifice

2.Realizeaz conexiunile
radio

Conexiunile radio sunt
realizate cu aten ie i
exigen

2.2. Conexiunile sunt
realizate conform cerin elor
proiectului / contractului /
politicii i procedurilor de
securitate ale beneficiarului
2.3.Conexiunile sunt
realizate executând toate
opera iunile specifice
conform procedurilor de
lucru
2.4.Conexiunile se realizeaza
utilizând scule i dispozitive
specifice

3.Verific func ionalitatea

3.1. Func ionalitatea este

Verificarea este f cut cu
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verificat prin realizarea
transmiterii de date între
echipamentul de transmitere
i cel de recep ie

r bdare i perseveren

3.2. Func ionalitatea este
verificat având în vedere
realizarea parametrilor
func ionali solicita i prin
contractul cu beneficiarul
3.3. Func ionalitatea este
verificat în conformitate cu
proiectul de instalare
Contexte:
Lucr rile se executa în spa ii închise, ziua i noaptea, în echip sau individual sub
supravegherea inginerului sisteme de securitate
Gama de variabile:
Echipamente de comunicare: Centrala de detec ie i alarmare la efrac ie dotate cu
comunicatoare telefonice, comunicatoare telefonice externe, comunicatoare GSM,
comunicatoare GPRS, comunicatoare IP
Echipamente specifice subsistemului de alimentare electric : alimentatoare, UPS, etc.
Opera iuni specifice: t iere, legare, strângere cabluri etc.
Scule i dispozitive: ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, megaohmetru, osciloscop
Echipament de transmitere: comunicator digital telefon multiprotocol, sisteme transmisie IP,
sistem transmisie GSM, sistem transmisie GPRS
Echipament de recep ie: dispeceratul de recep ionare alarme, receptoare IP, GSM i GPRS
Soft dispecerat
Parametrii func ionali: sistem de alimentare de rezerv (generator sau UPS), asigurarea sursei
de alimentare de rezerv , nivelul semnalului GSM si GPRS, linie telefonic corespunzatoare
în ton sau puls, apelare automat
Cuno/tin-e:
Normele i reglement rile în vigoare privind activitatea de monitorizare a sistemelor de
securitate
Modul corect de programare a echipamentelor de transmitere date
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele echipamentelor tehnice utilizate
Normele de protec ia muncii i normele de ap rare împotriva incendiilor
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8.Punerea în func-iune a echipamentelor /i sistemelor
tehnice de detec-ie efrac-ie /i control acces

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

4 EQF

Elemente de competen-&

1.Verific aliment rile cu
energie electric a sistemului

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

1.1.Verific rile aliment rilor
se fac efectuând toate
m sur torile suport necesare

Verificarea aliment rilor cu
energie electric se face cu
aten ie i meticulozitate

1.2. Verific rile aliment rilor
se fac având în vedere toate
echipamentele componente
ale sistemului
1.3. Verific rile aliment rilor
se fac urm rind asigurarea
securit ii personale pe
timpul efectu rii lucr rilor
2.1.Pornirea sistemul se face
conform procedurilor tehnice
specifice

2.Porne te sistemul de
detec ie, efrac ie i control
acces

Pornirea sistemului se face
cu aten ie i exigen

2.2. Pornirea sistemul se face
în conformitate cu preciz rile
din proiectul de instalare
avizat
2.3. Pornirea sistemul se face
având în vedere cerin ele
speciale ale beneficiarului
2.4. Pornirea sistemului se
face utilizând manualele de
instalare ale componentelor
sistemului

3.Efectueaz set rile
programelor de func ionare a
echipamentelor / sistemelor
tehnice de detec ie efrac ie i
control acces

3.1.Setarile sunt efectuate în
func ie de caracteristicile
obiectivului

Setarile programelor sunt
efectuate cu responsabilitate
i în deplin cooperare cu
reprezentan ii beneficiarului

3.2.Setarile sunt efectuate
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asigurând programarea
corecta a tuturor
echipamentelor componente
ale sistemului
3.3.Setarile sunt efectuate
urm rind corectitudinea
mesajelor recep ionate de
central în func ie de rolul
senzorilor
3.4.Setarile sunt efectuate pe
baza specifica iilor din
proiectul de instalare
Contexte:
Punerea în func iune se execut la diferite ore, ziua i noaptea, în orice condi ii de timp,
anotimp i stare a vremii. Activitatea se executa în condi ii de stres.
Lucr rile sunt efectuate individual sau în echip de lucru, situa ie în care tehnicianul se
implic într-un num r limitat de activit i de îndrumare a celorlal i speciali ti. Tehnicianul î i
asum responsabilitatea pentru natura i cantitatea rezultatelor ob inute.
Gama de variabile:
Elemente componente ale sistemului de detec ie i semnalizare la efrac ie i control al
accesului:
- centrala de detec ie i alarmare la efrac ie, periferice: detectoare, contacte, butoane,
pedale, sirene etc.
- centrala de control acces, controllere, cititoare, dispozitive biometrice, butoane, senzori
magnetici, electromagne i, z voare electrice, turniche i, u i rotative, bariere auto
Lucr ri de aducere la starea de func ionare:
- verificarea func ion rii electrice/mecanice primare pentru detectoare, contacte, butoane,
pedale, sirene, centrala de control acces, controllere, cititoare, dispozitive biometrice,
butoane, senzori magnetici, electromagne i, z voare electrice, turnicheti, u i rotative,
bariere auto
- reglarea, setarea parametrilor func ionali (orientare, raz de ac iune, sensibilitate, vitez
mi care, adres etc.)
Lucr ri de configurare:
- programarea echipamentelor microprogramate (controllere, dispozitive biometrice,
turnicheti, u i rotative etc.)
- programarea centralei de detec ie i alarmare la efrac ie
- programarea controllerelor de comunica ie
- instalarea i configurarea programelor specifice pe PC
Lucr ri de testare, evaluare
- verificarea func ional a detectoarelor (test de mers, simulare spargere geam, simulare oc
etc.)
- verificarea func ional pentru echipamente microprogramate (controllere, dispozitive
biometrice, turnicheti, u i rotative etc.)
Lucr ri de verificare a integr rii func ionale
- verificarea comunica iei dintre centrala de detec ie i semnalizare a efrac iei i fiecare
dintre echipamentele periferice
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-

verificarea comunica iei dintre PC i echipamentele de control al accesului
verificarea comportamentului centralei pentru activarea fiec ruia dintre echipamentele
periferice, pentru fiecare dintre regimurile (st rile) de lucru ale sistemului
- programarea i verificarea unui card de control al accesului la fiecare dintre punctele de
control al accesului
- alte verific ri complexe în sistem
Dot rile necesare lucr rilor de instalare:
urubelni electric
- scar , schel , nacel hidraulic
- ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmetru, osciloscop
- lantern , dispozitive testare specifice
- laptop
Aspecte urm rite la setare: configurarea echipamentelor, func ionalitatea sistemului,
func ionalitatea interfe elor de operare i între inere
Cuno/tin-e:
Punerea în func iune a sistemelor de detec ie a efrac iei i control al accesului
Reglement rile legale relevante
Proceduri relevante din cadrul SMC
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de instalare i modul de configurare
al acestora pentru componentele sistemelor de detec ie a efrac iei i control al accesului
Alimentarea electric a componentelor sistemelor de detec ie a efrac iei i control al accesului
Montarea i configurarea componentelor sistemelor de detec ie a efrac iei i control al
accesului
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9.Punerea în func-iune a sistemelor de detectare,
semnalizare /i alarmare la incendiu

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

4 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Verific rile sunt f cute
efectuând toate m sur torile
suport necesare

1.Verific aliment rile cu
energie electric

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea aliment rilor cu
energie electric se face cu
aten ie i meticulozitate

1.2.Verific rile se fac având
în vedere toate
echipamentele componente
ale sistemului
1.3.Verific rile aliment rilor
sunt f cute urm rind
asigurarea securit ii
personale pe timpul efectu rii
lucr rilor
2.1.Sistemul este pornit
conform procedurilor tehnice
specifice

2.Porne te sistemul de
detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu

Pornirea sistemului se face
cu aten ie i exigen

2.2.Sistemul este pornit în
conformitate cu preciz rile
din proiectul de instalare
avizat
2.3.Sistemul este pornit
având în vedere cerin ele
speciale ale beneficiarului
2.4.Sistemul este pornit
utilizând manualele de
instalare ale componentelor
sistemului

3.Efectueaz setarea
programelor de func ionare a
echipamentelor / sistemelor
de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu

3.1.Programele sunt setate în
func ie de caracteristicile
obiectivului

Setarea programelor se face
cu aten ie i seriozitate în
bun cooperare cu
reprezentan ii beneficiarului

3.2.Programele sunt setate
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asigurând programarea
corect a tuturor
echipamentelor componente
ale sistemului
3.3.Programele sunt setate
urm rind corectitudinea
mesajelor recep ionate de
central în func ie de rolul
senzorilor
3.4.Programele sunt setate în
baza specifica iilor din
proiectul de instalare
Contexte:
Punerea în func iune se execut la diferite ore, ziua i noaptea, în orice condi ii de timp,
anotimp i stare a vremii. Activitatea se execut n condi ii de stres.
Lucr rile sunt efectuate individual sau în echip de lucru, situa ie în care tehnicianul se
implic într-un num r limitat de activit i de îndrumare a celorlal i speciali ti. Tehnicianul î i
asum responsabilitatea pentru natura i cantitatea rezultatelor ob inute.
Gama de variabile:
Elemente componente ale sistemului de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu:
- echipament de control i semnalizare, periferice: detectoare, butoane, module de
intr ri/ie iri, sirene etc.
Prevederile tehnice presupun:
- standarde tehnice, prescrip ii tehnice aplicabile, în vigoare, documenta ia tehnic a
produc torului, norme interne de montare etc.
Lucr ri de aducere la starea de func ionare:
- verificarea func ion rii electrice/mecanice primare pentru detectoare, butoane, module de
intr ri/ie iri, sirene etc.
- reglarea, setarea parametrilor func ionali (orientare, raz de ac iune, sensibilitate etc.)
Lucr ri de configurare
- programarea echipamentelor microprogramate (controllere, panouri etc.)
- programarea echipamentelor de control i semnalizare
- programarea controllerelor de comunica ie
- instalarea i configurarea programelor specifice pe PC
Lucr ri de testare, evaluare:
- verificarea func ional a detectoarelor (test cu magnet, test cu simulator fum, ac ionare
buton etc.)
- verificarea func ional pentru echipamente microprogramate (controllere, panou etc.)
Lucr ri de verificare a integr rii func ionale:
- verificarea comunica iei dintre echipamentul de control i semnalizare i fiecare dintre
echipamentele periferice
- verificarea comunica iei dintre PC i echipament de control i semnalizare
- verificarea comportamentului echipamentului de control i semnalizare pentru activarea
fiec ruia dintre echipamentele periferice, pentru fiecare dintre regimurile (st rile) de lucru
ale sistemului
- alte verific ri complexe în sistem
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Dot rile necesare lucr rilor de instalare:
urubelni electric
- scar , schel , nacel hidraulic
- ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmetru, osciloscop
- lantern , dispozitive testare specifice (pr jin telescopic , simulator fum etc.)
- laptop
Opera iile necesit un înalt nivel professional
Cuno/tin-e:
Punerea în func iune a sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Reglement rile legale relevante
Proceduri relevante din cadrul SMC
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de instalare i modul de configurare
al acestora pentru
- componentele sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
- alimentare electric a componentelor sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la
incendiu
- montarea componentelor sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
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10.Punerea în func-iune a echipamentelor /i sistemelor
tehnice de televiziune cu circuit închis TVCI

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specifica)

4 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Verific rile aliment rilor
cu energie electric se fac
efectuând toate m sur torile
suport necesare

1.Verific aliment rile cu
energie electric a sistemului

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea aliment rilor cu
energie electric se face cu
aten ie i meticulozitate

1.2.Verific rile aliment rilor
se fac având în vedere toate
echipamentele componente
ale sistemului
1.3.Aliment rile cu energie
electric se fac urm rind
asigurarea securit ii
personale pe timpul efectu rii
lucr rilor
2.1.Pornirea sistemului se
face conform procedurilor
tehnice specifice

2.Porne te sistemul tehnic de
televiziune cu circuit închis
TVCI

Pornirea sistemului se face
cu aten ie i exigen

2.2.Pornirea sistemului se
face în conformitate cu
preciz rile din proiectul de
instalare avizat
2.3.Pornirea sistemului se
face având în vedere cerin ele
speciale ale beneficiarului
2.4.Sistemul este pornit
utilizând manualele de
instalare ale componentelor
sistemului

3.Efectueaz set rile i
instalarea programelor de
func ionare a echipamentelor
/ sistemelor tehnice TVCI

3.1.Programele sunt setate în
func ie de caracteristicile
echipamentelor

Efectueaz set rile i
instalarea programelor cu
aten ie, meticulozitate,
exigen i bun cooperare cu
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3.2.Echipamentele sunt
reglate pentru ob inerea unor
imagini cu încadrare i
calitate corespunz toare

beneficiarul

3.3.Echipamentele sunt setate
în baza specifica iilor din
proiectul de execu ie
Contexte:
Punerea în func iune se execut la diferite ore, ziua i noaptea, în orice condi ii de timp,
anotimp i stare a vremii. Activitatea se execut în condi ii de stres.
Lucr rile sunt efectuate individual sau în echip de lucru, situa ie în care tehnicianul se
implic într-un num r limitat de activit i de îndrumare a celorlal i speciali ti. Tehnicianul î i
asum responsabilitatea pentru natura i cantitatea rezultatelor ob inute.
Gama de variabile:
Elemente componente ale sistemului TVCI:
- camere fixe, camere mobile, iluminatoare, monitoare, echipamente de procesare imagini,
echipamente de înregistrare imagini, emi toare/receptoare de cablu torsadat, fibr optic ,
switch-uri, servere video etc.
- echipamente specifice subsistemului de alimentare electric : alimentatoare, UPS, Accu
etc.
Lucr ri de aducere la starea de func ionare:
- verificarea func ion rii electrice/mecanice primare pentru camere fixe, camere mobile,
iluminatoare, monitoare, echipamente de procesare imagini, echipamente de înregistrare
imagini, emi toare/receptoare de cablu torsadat, fibr optic , switch-uri, servere video
etc.
- reglarea, setarea parametrilor func ionali (încadrare imagine, claritate, regim zi-noapte,
limite mi care, pozi ii prestabilite etc.)
Lucr ri de testare, evaluare
- verificarea func ional a camerelor fixe, camere mobile (probe de zi-noapte, orientarea
camerei mobile, autofocus, autoiris etc.)
- verificarea func ional pentru echipamente microprogramate (emi toare/receptoare de
cablu torsadat, fibr optic , switch-uri, servere video etc.)
Lucr ri de verificare a integr rii func ionale:
- verificarea comunica iei dintre echipamente de procesare imagini, echipamente de
înregistrare imagini i fiecare dintre camerele fixe i mobile
Cuno/tin-e:
Punerea în func iune a sistemelor TVCI
Reglement rile legale relevante
Proceduri relevante din cadrul SMC
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele, modul de instalare i modul de configurare
al acestora pentru componentele sistemelor TVCI
Alimentarea electric a componentelor sistemelor de TVCI
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11.Punerea în func-iune a echipamentelor /i sistemelor
tehnice de monitorizare

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specifica)

4 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Verific rile aliment rilor
i conexiunilor sunt f cute
conform manualelor de
instalare i programare ale
echipamentelor de
transmitere i/sau recep ie de
date

1.Verific aliment rile i
conexiunile între sistemul de
securitate i echipamentul de
transmisie de date

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea aliment rilor cu
energie electric se face cu
aten ie i meticulozitate

1.2.Conexiunile sunt
verificate urm rind
corectitudinea execut rii
acestora în întregul sistem.
1.3.Verific rile aliment rilor
sunt f cute urm rind
asigurarea securit ii
personale pe timpul efectu rii
lucr rilor

2.Efectueaz punerea în
func iune a echipamentelor /
sistemelor tehnice de
monitorizare

2.1.Punerea în func iune este
executat conform
manualelor de instalare i
programare ale
echipamentelor de
transmitere i/sau recep ie de
date

Punerea în func iune se face
cu r spundere i seriozitate

2.2.Punerea în func iune este
realizat atunci când este
stabilit leg tura cu liniile de
comunica ii
2.3.Sistemul este pornit
conform procedurilor tehnice
specifice

3.Efectueaz set rile i

3.1.Programele sunt setate în

Set rile i instalarea
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func ie de caracteristicile
obiectivului

programelor sunt efectuate cu
vitez i cu exigen

3.2.Programele sunt setate
asigurând programarea
corect a tuturor
echipamentelor componente
ale sistemului
3.3.Programele sunt setate
urm rind corectitudinea
mesajelor recep ionate de
centrul de monitorizare
3.4.Programele sunt setate în
baza specifica iilor din
proiectul de execu ie
4.1.Transmisia de date este
verificat conform cerin elor
proiectului de securitate

4.Verific transmisia de date
între echipamentul de
transmisie i cel de recep ie

Verificarea transmisiei de
date se face cu
responsabilitate i exigen

4.2.Transmisia de date este
realizat dac toate datele
transmise sunt recep ionate
corect
4.3 Verificarea transmisiei de
date se efectueaza efectuând
toate masur torile suport
necesare

Contexte:
Punerea în func iune se execut în interiorul dispeceratului, la diferite ore, ziua i noaptea.
Activitatea se execut în condi ii de stres.
Lucr rile sunt efectuate individual sau în echip de lucru, situa ie în care tehnicianul se
implic într-un num r limitat de activit i de îndrumare a celorlal i speciali ti. Tehnicianul î i
asum responsabilitatea pentru natura i cantitatea rezultatelor ob inute.
Gama de variabile:
Echipamente de comunicare: Centrala de detec ie i alarmare la efrac ie dotate cu
comunicatoare telefonice, comunicatoare telefonice externe, comunicatoare GSM,
comunicatoare GPRS, comunicatoare IP
Echipamente specifice subsistemului de alimentare electric : alimentatoare, UPS, etc.
Opera iuni specifice: t iere, legare, strângere cabluri etc.
Scule i dispozitive: ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, megaohmetru, osciloscop
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Echipament de transmitere: comunicator digital telefon multiprotocol, sisteme transmisie IP,
sistem transmisie GSM, sistem transmisie GPRS
Echipament de recep ie: dispeceratul de recep ionare alarme, receptoare IP, GSM i GPRS,
Soft dispecerat
Parametrii func ionali: sistem de alimentare de rezerv (generator sau UPS), asigurarea sursei
de alimentare de rezerv , nivelul semnalului GSM si GPRS, linie telefonic corespunzatoare
în ton sau puls, apelare automat
Cuno/tin-e:
Normele i reglement rile în vigoare privind activitatea de monitorizare a sistemelor de
securitate
Programarea echipamentelor de transmitere date
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele echipamentelor tehnice utilizate
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12.Asigurarea mentenan-ei /i service-ului pentru
sistemele de detec-ie antiefrac-ie /i control acces
(unitate specifica)

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie
3 EQF

Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Verificarea starii de functionare
se face respectand planul de
mentenan preventiv

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea starii de
functionare se face cu
r bdare si exigenta

1.2.Verificarea se face pe baza
proiectului de securitate
1.Verific starea de
func ionare a
sistemului

1.3.Verificarea se face respectând
procedurile specifice
1.4.Verificarea starii de functionare
se face in func ie de tipul sistemului
si echipamentele componente
1.5.Verificarea functionarii se face
conform instruc iunilor de
între inere
2.1.Defectiunile sunt identificate pe
baza mesajelor furnizate de
aparatura de semnalizare

2.Identific defec iuni
ale sistemelor de
detec ie antiefrac ie i
control acces

Identificarea defectiunilor se
face cu responsabilitate si in
buna cooperare cu
proiectantul

2.2.Defectiunile sunt identificate
având în vedere concluziile
verific rilor efectuate in sistem
2.3.Defectiunile sunt identificate
având în vedere informa iile
furnizate de beneficiar

3. Efectueaz opera ii
de mentenan
corectiv sau service
la sistemele de
detec ie antiefrac ie i
control acces.

3.1.Opera iile de mentenan sunt
efectuate pe baza instruc iunilor de
utilizare a echipamentelor.

Mentenanta corectiva se face
cu responsabilitate si printr-o
buna comunicare cu
beneficiarul

3.2.Opera iile de mentenan sunt
efectuate în func ie de tipul
defectului identificat
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3.3.Opera iile de mentenan sunt
efectuate în func ie de solicit rile
beneficiarului.
3.4.Opera iile de mentenan sunt
executate periodic, conform
specifica iilor tehnice ale
echipamentelor în func ie de
situa ia concret din obiectiv
Contexte:
Activitatea se desf oar la termenele stabilite prin contract conform specifica iilor tehnice
ale echipamentelor, indiferent de vreme, anotimp sau perioad – zi – noapte, în mod autonom.
Gama de variabile:
Activitatea se desf oar : în site sau la furnizorul echipamentului/ sistemului
Activit i specifice asociate planific rii mentenan ei preventive:
- activit i periodice de cur are, reglare, verificare detectoare, contacte, butoane, pedale,
sirene, cititoare, dispozitive biometrice, butoane, senzori magnetici, electromagne i,
z voare electrice, turniche i, u i rotative, bariere auto;
- activit i periodice de testare, evaluare aferente sistemelor tehnice de detec ie i
semnalizare la efrac ie i control acces ;
- activit i de completare a documentelor în conformitate cu reglement rile în vigoare.
Activit ile de constatare a defec iunilor includ:
- constatarea manifest rilor neconforme ale sistemului tehnic de detec ie i semnalizare la
efrac ie i control acces,
- indentificarea cauzei manifest rilor neconforme (gre eal de operare, erori în programele
de configurare, echipament defect etc.),
- verificarea log-urilor echipamentelor de control i semnalizare.
Activit ile de mentenan corectiv includ, dup caz:
- înlocuirea echipamentelor constatate defecte
- repararea echipamentelor defecte la sediul furnizorului ;
- eliminarea neconformit ilor constatate în programarea de configurare ;
- eliminarea gre elilor de operare constatate;
- activit i de testare, evaluare aferente sistemelor tehnice de detec ie i semnalizare la
efrac ie i control acces ;
- activit i de completare a documentelor în conformitate cu reglement rile în vigoare.
Cuno/tin-e:
Structura i func ionarea componentelor sistemelor de detec ie antiefrac ie i control acces
Mentenan a sistemelor de detec ie antiefrac ie i control acces
Tehnici de depanare sisteme de detec ie antiefrac ie i control acces
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13. Asigurarea mentenan-ei /i service-ului pentru
sistemele de detectare, semnalizare /i alarmare la
incendiu
(unitate specific&)
Elemente de
competen-&

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit&-ii descrise
de elementul de competen-&
1.1.Verificarea st rii de
func ionare respect planul de
mentenan preventiv

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie
3 EQF
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea st rii de
func ionare se face cu
r bdare i responsabilitate

1.2.Verificarea func ion rii se
face pe baza proiectului de
securitate
1.Verific starea de
func ionare a sistemului

1.3.Verificarea se face respectând
procedurile specifice
1.4.Verificarea st rii de
func ionare se face în func ie de
tipul sistemului i de
echipamentele componente
1.5.Verificarea func ion rii se
face conform instruc iunilor de
între inere
2.1.Verificarea tuturor
echipamentelor i sistemelor
semnalate ca defecte de beneficiar
se face în sistem

2.Identific defec iuni
ale sistemelor tehnice de
detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu

Identificarea defec iunilor se
face cu exigen i printr-o
bun cooperare cu
reprezentan ii beneficiarului

2.2.Defec iunile sunt constatate
pe baza verific rilor efectuate
conform instruc iunilor de
între inere
2.3.Mentenan a corectiv permite
func ionarea optim pe o perioad
cât mai îndelungat

3.Efectueaz opera ii de
mentenan
corectiv /service a
sistemelor de detectare,
semnalizare i alarmare

3.1.Opera iile de mentenan sunt
efectuate pe baza instruc iunilor
de utilizare a echipamentelor

Opera iile de mentenan
corectiv se fac cu
cooperarea proiectantului i a
responsabilului cu instalarea

3.2.Opera iile de mentenan sunt
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efectuate în func ie de tipul
defectului identificat
3.3.Opera iile de mentenan sunt
efectuate în func ie de solicit rile
beneficiarului
3.4.Opera iile de mentenan sunt
executate periodic, conform
specifica iilor tehnice ale
echipamentului i func ie de
situa ia concret de la obiectiv
3.5. Opera iile de mentenan se
efectuez cu sculele i
dispozitivele din dotare.

Contexte:
Activitatea se desf oar la termenele stabilite prin contract conform specifica iilor tehnice
ale echipamentelor, indiferent de vreme, anotimp sau periaod – zi – noapte, în mod
autonom.
Gama de variabile:
Activitatea se desf oar : în site sau la furnizorul echipamentului/ sistemului
Tipuri de sisteme: cu mod de detectare bazat pe c ldur , cu mod de detectare bazat pe fum
etc.
Tpuri de componente ale sistemenlor: central de avertizare, detectori de fum, detectori de
c ldur etc.
Tipuri de defec iuni: obturarea cu praf a senzorilor, dereglarea set rilor centralei de avertizare
etc.
Echipamente utilizate:
- PC cu conectare la baza de date intern i la internet
- dispozitive de testare-diagnosticare profesionale
- laptop pentru reprogramarea echipamentelor
Repunerea în func iune a echipamentelor / sistemelor de detec ie incendiu
Scule i dispozitive necesare:
urubelni electric , scar
- ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, megaohmetru, osciloscop
- lantern , dispozitive testare specifice (pr jin telescopic , simulator fum etc.)
- laptop
Cuno/tin-e:
Structura i func ionarea componentelor sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la
incendiu
Mentenan a sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
Tehnici de depanare a sistemelor de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu
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14.Asigurarea mentenan-ei /i service-ului pentru
sistemele de televiziune cu circuit închis(TVCI)

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

3 EQF

Elemente de competen-&

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1. Verificarea st rii de
func ionare se face conform
planului de mentenan

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&
Verificarea st rii de
func ionare se face cu
r bdare i exigen

1.2.Verificarea st rii de
func ionare se face pe baza
proiectului de securitate

1.Verific starea de
func ionare a sistemului

1.3.Verificarea se face
respectând procedurile
specifice
1.4.Verificarea st rii de
func ionare se face în func ie
de tipul sistemului i al
echipamentelor folosite
1.5.Verificarea func ion rii
se face conform
instruc iunilor de între inere
Identificarea defec iunilor se
2.1.Defec iunile sunt
identificate pe baza mesajelor face cu profesionalism i
rigurozitate
furnizate de sistemele TVCI

2.Identific defec iuni ale
sistemelor TVCI

2.2.Defec iunile sunt
identificate având în vedere
concluziile verific rilor
efectuate în sistem
2.3.Defec iunile sunt
identificate având în vedere
informa iile furnizate de
beneficiar

3.Efectueaz opera ii de
mentenan corectiv /service
a sistemelor TVCI

3.1.Opera iile de mentenan
corectiv se efectueaz

Opera iile de mentenan
corectiv sunt executate cu
profesionalism i cu o bun
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conform instruc iunilor de
între inere

cooperare cu proiectantul
precum i cu reprezentantul
beneficiarului

3.2.Opera iile de mentenan
corectiv au ca scop
repunerea în func iune a
echipamentelor / sistemelor
TVCI
3.3.Opera iile de mentenan
corectiv au ca scop
asigurarea unei func ion ri
optime pe o perioad cât mai
îndelungat
3.4.Opera iile de mentenan
corectiv , asigurarea
r spunsului rapid la sesiz ri
i a continuit ii în
func ionare conduc la
consolidarea renumelui
firmei
3.5. Opera iile de mentenan
se efectuez cu sculele i
dispozitivele din dotare.
Contexte:
Activitatea se desf oar la termenele stabilite prin contract conform specifica iilor tehnice
ale echipamentelor, indiferent de vreme, anotimp sau perioad – zi – noapte, în mod
autonom.
Gama de variabile:
Activitatea se desf oar : în site sau la furnizorul echipamentului/ sistemului
Activit i specifice asociate planific rii mentenan ei preventive:
- activit i periodice de cur are, reglare, verificare camere fixe, camere mobile,
iluminatoare, monitoare, echipamente de procesare imagini, echipamente de înregistrare
imagini, emi toare/receptoare de cablu torsadat, fibr optic , switch-uri, servere video
etc.
- activit i periodice de testare, evaluare aferente sistemelor tehnice de televiziune cu
circuit închis (TVCI):;
- activit i de completare a documentelor în conformitate cu reglement rile în vigoare.
Activit ile de constatare a defec iunilor includ:
- constatarea manifest rilor neconforme ale sistemului tehnic de televiziune cu circuit
închis (TVCI)
- identificarea cauzei manifest rilor neconforme (gre eal de operare, erori în programele
de configurare, echipament defect etc.),
- verificarea log-urilor echipamentelor de control i semnalizare.
Activit ile de mentenan corectiv includ, dup caz:
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-

înlocuirea echipamentelor constatate defecte ;
repararea echipamentelor defecte la sediul furnizorului ;
eliminarea neconformit ilor constatate în programarea de configurare ;
eliminarea gre elilor de operare constatate;
activit i de testare, evaluare aferente sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis
(TVCI)
- activit i de completare a documentelor în conformitate cu reglement rile în vigoare.
Scule i dispozitive necesare:
urubelni a electric , scar
- ciocan de lipit, trus electrician, AVO-metru, Megaohmetru, osciloscop
- lantern , dispozitive testare (mira control, filtre optice, monitor control etc.)
- laptop
Cuno/tin-e:
Structura i func ionarea componentelor sistemelor TVCI
Mentenan a sistemelor TVCI
Tehnici de depanare sisteme TVCI
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15.Asigurarea mentenan-ei /i service-ului pentru
sistemele de monitorizare

Nivelul de responsabilitate
/i autonomie

(unitate specific&)

3 EQF

Elemente de competen-&

1.Verific sursele de
alimentare principale

Criterii de realizare
asociate rezultatului
activit&-ii descrise de
elementul de competen-&
1.1.Verificarea aliment rii se
face urm rind asigurarea
existen ei autonomiei
energetice proiectat

Verificarea surselor se face
cu responsabilitate

1.2.Verificarea aliment rii se
face respectând procedurile
specifice
2.1.Verificarea
func ionalit ii liniilor de
comunica ie se face prin
transmiterea corect a
informa iilor între sistemul
de alarm i sistemul de
recep ie

2.Verific func ionarea
liniilor de comunica ie

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit&-ii
descris& de elementul de
competen-&

Verificarea func ion rii
liniilor de comunica ie se
face cu aten ie i exigen

2.2.Verificarea
func ionalit ii liniilor de
comunica ie se face
respectând procedurile
specifice
2.3.Verificarea
func ionalit ii se face
respectând instruc iunile de
între inere

3.Identific defec iuni în
comunicarea mesajelor între
echipamentul de recep ie de
date i echipamentul de
transmisie de date

3.1.Identificarea defec iunilor
între echipamentul de
transmisie i recep ie se face
prin asigurarea func ion rii
echipamentelor de
transmitere i/sau recep ie de
date în parametrii proiecta i

Comunicarea echipamentelor
este controlat cu
responsabiliate, exigen i
rigurozitate
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3.2.Defec iunile sunt
identificate pe baza mesajelor
furnizate de aparatur
3.3.Defec iunile sunt
identificate în baza
informa iilor furnizate de
beneficiar
4.1.Verificarea se realizeaz
prin transmisii corecte de
mesaje între echipamentul de
transmisie date i cel de
recep ie date
4.Verific timpii de
transmisie a datelor

Verificarea timpilor de
transmisie se face cu vitez
în execu ie i profesionalism

4.2.Verificarea timpilor de
transmisie se face respectând
procedurile specifice
4.3.Verificarea timpilor se
face conform instruc iunilor
din planul de mentenan
5.1.Sistemul este adus în
parametrii optimi conform
procedurilor specifice

5.Aduce sistemul la
parametrii optimi

Sistemul este adus în
parametrii optimi cu
ingeniozitate i gândire
logic

5.2.Sistemul este adus în
parametrii optimi func ie de
tipul sistemului i
componentele acestuia
5.3.Sistemul este adus în
parametrii optimi respectând
planul de mentenan
corectiv

Contexte:
Activitatea se desf oar la termenele stabilite prin contract conform specifica iilor tehnice
ale echipamentelor, perioada – zi – noapte, în mod autonom.
Gama de variabile:
Sisteme de monitorizare:
- Centrala de detec ie i alarmare la efrac ie dotate cu comunicatoare telefonice,
comunicatoare telefonice externe, comunicatoare GSM, comunicatoare
GPRS,comunicatoare IP
Linii de comunica ie: telefonice, GSM; GPRS, IP.
Defec iuni: întreruperea comunic rii între obiectivul monitorizat i dispecerat, defectarea
detectorilor de avertizare etc.
Sector Administra ie i servicii publice, SO_ TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETEC,IE,
SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES, Page 48 of 49

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit

ii Na ionale pentru Calific ri ”

Parametrii: viteza de trasmisie a datelor, calitatea semnalului, corectitudinea mesajului etc.
Echipamente specifice subsistemului de alimentare principale i stand-by de la echipamentele
de transmitere i/sau recep ie de date (alimentatoare, UPS etc.)
Cuno/tin-e:
Normele i reglement rile în vigoare privind activitatea de monitorizare a sistemelor de
securitate
Modul corect de programare a echipamentelor de transmitere date
Caracteristicile tehnice, performan ele i limitele echipamentelor tehnice utilizate
Normele de protec ia muncii i de ap rare împotriva incendiilor
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AUTORITATEA NA IONAL PENTRU CALIFIC RI

CALIFICAREA
TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETEC IE, SEMNALIZARE I ALARMARE LA
INCENDIU

COD RNC al calific rii:
Nivelul calific rii : 3 EQF

Sectorul : Administra%ie &i Servicii Publice

Versiunea: 0
Data aprob rii:
Data propus pentru revizuire: 15 mai 2012
Echipa de redactare: Hora%iu Marinescu –Director Executiv – A.R.T.S.

Verificator sectorial: Stelian Arion – Director General – R.A. RASIROM
Comisia de validare:

Denumire document electronic: Q_Tehnician pentru sisteme tehnice de detec%ie,
semnalizare &i alarmare la incendiu_00

Responsabilitatea pentru con%inutul acestei calific ri revine Comitetului Sectorial

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
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Titlul Calific rii: Tehnician pentru sisteme tehnice de detec!ie, semnalizare $i alarmare la
incendiu

Descriere: Sistemele de securitate au cunoscut o dezvoltare deosebita mai ales dupa anul 1990,
cand au luat fiin!a noi obiective de amploare si care concentreaza mari valori materiale.
Sistemele de securitate au fost instalate in aceste obiective, pe masura dezvoltarii lor de catre
personalul tehnic, care $i-a însu$it noi tehnologii $i $i-a autodezvoltat competen!ele specifice,
corespunzatoare domeniului.
Tehnicianul pentru sisteme tehnice de detec!ie, semnalizare $i alarmare la incendiu de!ine
competen!ele necesare instalarii, punerii in func!iune, mentenan!ei si service-ului sistemelor
tehnice de detec!ie, semnalizare si alarmare la incendiu
Motiva!ie: Calificarea “Tehnician pentru sisteme de detec!ie, semnalizare $i alarmare la
incendiu” este solicitat3 pe pia!a muncii în condi!iile cre$terii cererii de servicii de securitate
pentru toate tipurile de obiective. Acest post va fi reg3sit în organigrama tuturor firmelor ce
ofera servicii de instalare, între!inere, mentenan!3 $i service a sistemelor de securitate.

Condi!ii de acces: Persoana care dore$te s3 devin3 “Tehnician pentru sisteme de detec!ie,
semnalizare $i alarmare la incendiu”trebuie s3 fie absolvent de liceu, s3 nu aib3 cazier juridic $i
s3 fie s3n3tos din punct de vedere psihic.

Rute de progres: : În urma cursurilor de perfec!ionare, tehnicianul poate ob!ine calificarea de
“Tehnician pentru sisteme tehnice de detec!ie efrac!ie, control acces, supraveghere video si
monitorizare” si de “Tehnician pentru sisteme de detec!ie, supraveghere video $i control acces”
Urmare a studiilor superioare $i a unui curs de perfec!ionare, tehnicianul poate ob!ine calificarea
de “Inginer sisteme de securitate”.

Cerin!e legislative specifice: Calificarea este reglementat3 prin legea 307/2006
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Titlul calific rii: Tehnician pentru sisteme de tehnice de detec!ie, semnalizare $i alarmare la
incendiu
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3 EQF

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul Denumirea competen%ei
Nivel
unit %ii
Aplicarea normelor de s3n3tate $i securitate în 1 EQF
munc3
1 EQF
Aplicarea normelor de protec!ia mediului
Men!inerea unor bune rela!ii de lucru

Credite

1 EQF

Preg3tirea lucr3rilor de instalare a sistemelor 3 EQF
tehnice de securitate
Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de 2 EQF
securitate
Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de 2 EQF
securitate
Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare $i
2 EQF
alarmare la incendiu
Punerea în func!iune a sistemelor de detectare,
4 EQF
semnalizare $i alarmare la incendiu
3 EQF
Asigurarea mentenan!ei $i service-ului pentru
sistemele de detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu
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Titlul competen%ei: Aplicarea normelor de s3n3tate $i securitate în munc3
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Identific3 riscurile specifice activit3!ii
de
tehnician
în
func!ie
de
particularit3!ile obiectivului, !inând cont
de
aspectele
relevante
privind
securitatea în munc3
2. Aplic3 normele de s3n3tate $i securitate
în munc3 corelate cu specificul locului
de munc3, pe toat3 durata serviciului
3. Respect3 procedurile de urgen!3 $i
evacuare,
corespunz3tor
situa!iei
concrete, conform planului de evacuare.

Cuno&tin%e
Tipuri de riscuri specifice activit3!ii de
instalator;
Reglement3ri interne privind securitatea în
munc3;
Proceduri de lucru ;
Norme specifice de securitate $i s3n3tate în
munc3;
Norme de paz3 împotriva incendiilor;
Planul de evacuare;
Tipuri de loca!ii în care se organizeaz3
activit3!ile $i aspectele relevante ce decurg
din particularit3!ile acestora
pentru
asigurarea securit3!ii în munc3;
Factori de risc specifici activit3!ii de
tehnician;
Riscuri privind mediul de munc3: nivele
necorespunz3toare de ventila!ie, umiditate $i
temperatur3 etc.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu
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Titlul competen%ei: Aplicarea normelor de protec!ia mediului
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Respect3 normele de protec!ia mediului
în func!ie de factorii de risc, evitând-se
impactul nociv asupra mediului
înconjur3tor zonei de lucru
2. Ac!ioneaz3 pentru diminuarea riscurilor
în conformitate cu legisla!ia în vigoare
3. Raporteaz3 pericolele identificate cu
toate detaliile relevante, încercând
evitarea acestora

Cuno&tin%e
Reglement3ri interne privind protec!ia
mediului;
Proceduri de lucru;
Norme de protec!ia mediului;
Riscuri de poluare;
Caracteristicile mediului de munc3 $i
influen!a asupra desf3$ur3rii activit3!ilor;
Poluan!i: orice substan!3 solid3, lichid3 sau
sub form3 gazoas3/vapori sau energietermic3, fonic3, vibra!ii etc;
Persoane abilitate pentru coordonarea
activit3!ii de protec!ie a mediului în cadrul
obiectivului; servicii de interven!ie în caz de
urgen!3;
Situa!iile în care este necesar3 raportarea
pericolelor $i tipurile de detalii care se
furnizeaz3

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
semnalizare i alarmare la incendiu, Q_ASP_1_3
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Titlul competen%ei: Men!inerea unor rela!ii de munc3 eficace
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Previne declan$area conflictelor în
cadrul colectivului prin între!inerea unei
atmosfere de lucru favorabile, prin
utilizarea unui limbaj corespunz3tor $i
acordarea respectului reciproc între
colegi.
2. Asigur3 satisfac!ia beneficiarului prin
respectarea $i aplicarea reglement3rilor
legale, prin rezolvarea evenimentelor
neprev3zute în conformitate cu cerin!ele
beneficiarului $i prin îndeplinirea
sarcinilor suplimentare stabilite.
3. Colaboreaz3 cu organele abilitate
conform
procedurilor
de
lucru
specifice, cu acordul prealabil al
beneficiarului.

Cuno&tin%e
Cerin!ele procedurale stabilite pentru
prevenirea declan$3rii conflictelor în cadrul
colectivului;
Tipuri de conflicte $i cauzele declan$3rii
acestora;
Reglement3ri interne ale beneficiarului
privind rela!iile de munc3;
Reglement3ri de organizare $i func!ionare a
societ3!ii de tehnica de securitate;
Prevederi legislative în vigoare privind
comportamentul $i !inuta de serviciu;
Semnifica!ia satisfac!iei beneficiarului $i
indicatori de m3surare a acesteia;
Organe
abilitate
pentru
realizarea
colabor3rii profesionale în prestarea
serviciilor de securitate;
Caracteristicile rela!iilor de munc3 în
domeniul serviciilor de securitate; aspecte
ale ierarhiei duble: respectarea cerin!elor
profesionale ale societ3!ii/companiei de
tehnic3
de
securitate,
aplicarea
reglement3rilor beneficiarului;
Tipuri de evenimente neprev3zute care
implic3 dezvoltarea unor rela!ii de munc3
eficace

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
semnalizare i alarmare la incendiu, Q_ASP_1_3
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Titlul competen%ei: Preg3tirea lucr3rilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific3 situa!ia real3 din obiectiv cu proiectul de instalare, având în vedere
cerin!ele beneficiarului, exprimate în
contract sau în coresponden!a oficial3,
!inând permanent cont de prevederile
normativelor
2. Stabile$te
amplasamentul
echipamentelor
în
func!ie
de modific3rile survenite în proiect, în
func!ie de proiectul final aprobat $i în
func!ie de tipul sistemului
3. Stabile$te necesarul de materiale pe
baza specifica!iilor din proiect $i pe baza
m3sur3torilor
suplimentare
efectuate

-

Cuno&tin%e
Tipul de sisteme: sisteme tehnice de detec!ie
efrac!ie $i control al accesului, TVCI,
sisteme de detectare, semnalizare $i
alarmare la incendiu, sisteme tehnice de
monitorizare;
Tipuri de modific3ri: Schimbarea destina!iei
spa!iului,
compartimentare
schimbat3,
modificarea c3ilor de acces etc;
Tipuri de locuri în care se instaleaz3
echipamentele: ferestre, pere!i, u$i, tavan
etc;
Instrumente de m3surare: lantern3, rulet3,
bul3 nivel, telemetru, dispozitiv detec!ie
cabluri electrice etc.;
Tipuri de materiale: cabluri, central3 de
detec!ie $i alarmare, periferice: detectoare,
contacte, butoane, pedale, sirene, central3 de
control
acces,
controllere,
cititoare,
dispozitive biometrice, butoane, senzori
magnetici, electromagne!i, z3voare electrice,
turniche!i, u$i rotative, bariere auto, camere
TVCI etc.;
Tipuri de m3sur3tori suplimentare: distan!e,
în3l!imi etc.;
Prevederi legislative privind normele de
securitate $i s3n3tate în munc3.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
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Titlul competen%ei: Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Realizeaz3 traseele de tubulatur3 în conformitate cu proiectul de instalare
prin opera!iuni specifice
2. Instaleaz3 tubulatura îngropat3 conform
prevederilor din normativele tehnice, în func!ie de tipul acesteia $i de specificul
zonei de lucru
3. Fixeaz3 tubulatura aparent3 conform
prevederilor din normativele tehnice, !inând cont $i de specifica!iile din
proiectul de execu!ie
-

-

Cuno&tin%e
Opera!iuni specifice de realizare a traseelor
de tubulatur3: spart pere!i, spart l3ca$uri în
tavane;
Tipuri de tubulatur3: !evi $i tuburi cu
diametre diferite;
Opera!ii de instalare: îngropare în sol,
îngropare în pere!i, montare doze îngropate,
pozare pe pere!i etc.;
Caracteristicile zonelor de lucru: sol, pere!i
interiori/exteriori gard etc.;
Echipamente: Scule de mân3, borma$in3
rotopercutoare; instrumente de t3iat;
instrumente de m3surare a distantelor;
Lucr3rile sunt efectuate individual sau într-o
echip3 de lucru;
Opera!iuni de fixare tubulatur3 aparent3:
Montarea !evilor de plastic în dibluri de
plastic sau metal, fixare jgheaburi din
plastic sau metal etc.;
Normativele privind montarea tubulaturii
aparente sau îngropate.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
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Titlul competen%ei: Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Instaleaz3 cablurile îngropate în conformitate cu cerin!ele identificate
prin proiect $i în conformitate cu cerin!ele speciale ale beneficiarului
exprimate în contract sau prin
coresponden!a oficial3
2. Instaleaz3
cablajul
aparent
în
conformitate cu proiectul de instalare, în func!ie de tipul tubulaturii utilizate $i în func!ie de prevederile normativelor
3. Verific3
continuitatea
cablurilor
urm3rind transmiterea semnalului pe
întregul traseu, conform procedurilor
specifice, utilizând aparatura de m3sur3 $i control adecvat3, urm3rind totalitatea
locurilor de instalare a echipamentelor
-

Cuno&tin%e
Tipuri de cabluri îngropate : cabluri 2X0,75;
4X0,22; 8X0,22; coaxial; fibr3 optic3 etc.;
Succesiunea opera!iilor: tragere cabluri,
t3iere cabluri, realizare conexiuni în doze
etc.;
Scule de mân3: ma$ini de g3urit, de t3iat,
instrumente de m3surare a curentului
electric;
Suporturi de instalare: pere!i, tavane etc.;
Aparatur3
de
m3sur3
$i
control:
ampermetru, voltmetru etc.;
Tipuri de sisteme de securitate: detec!ie $i
avertizare efrac!ie, control acces, detec!ie $i
semnalizare incendiu, televiziune cu circuit
închis etc.;
Locuri de instalare a sistemelor de
securitate: perete, tavan, pardoseal3, gard,
stâlp: exterior, interior;
Reglement3rile legale relevante;
Normative pentru cablarea sistemelor;
Normative pentru amplasarea / montarea /
cablarea componentelor sistemelor de
securitate.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
semnalizare i alarmare la incendiu, Q_ASP_1_3
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Titlul competen%ei: Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare $i alarmare la incendiu
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Identific3 caracteristicile sistemului de - Caracteristicile elementelor componente,
detec!ie, semnalizare $i alarmare la
pozi!ii de instalare ale detectorilor etc.;
incendiu în baza documenta!iei tehnice, - Elemente componente ale sistemului tehnic
în func!ie de tipul sistemului $i al
de detectare, semnalizare $i alarmare la
echipamentului, având în vedere
incendiu - centrala sistemului tehnic de
func!iile
care
urmeaz3
s3
le
detectare, semnalizare $i alarmare la
îndeplineasc3.
incendiu, detectoare, contacte, butoane,
sirene etc.;
2. Monteaz3 echipamentele tehnice de - Sistemele tehnice de detectare, semnalizare
detectare, semnalizare $i alarmare la
$i alarmare la incendiu;
incendiu având în vedere tipurile de - Reglement3rile legale relevante privind
supor!i de fixare, utilizând scule $i
instalarea sistemelor tehnice de detectare,
dispozitive adecvate, fixând toate
semnalizare $i alarmare la incendiu;
elementele componente în locurile - Normative
semnificative
pentru
prestabilite conform proiectului
amplasarea/instalarea
componentelor
sistemelor tehnice de detectare, semnalizare
3. Conecteaz3 echipamentele urm3rind
$i alarmare la incendiu;
realizarea tuturor leg3turilor necesare - Proceduri relevante din cadrul SMC;
între echipamente $i cabluri în - Caracteristicile tehnice, performan!ele $i
conformitate cu specifica!iile tehnice $i
limitele, modul de instalare $i modul de
conform normelor tehnice specifice
configurare
ale
acestora
pentru
componentele sistemelor tehnice de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu utilizate;
- Alimentarea electric3 a componentelor
sistemelor tehnice de detectare, semnalizare
$i alarmare la incendiu;
- Montarea componentelor sistemelor tehnice
de detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu;
- Instalarea $i modul de configurare pentru
componentele sistemelor tehnice de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• test scris
• Observarea candida!ilor îndeplinind
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu
Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
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Titlul competen%ei: Punerea în func!iune a sistemelor de detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific3 aliment3rile cu energie electric3 efectuând toate m3sur3torile
suport necesare !inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm3rind asigurarea securit3!ii personale pe
timpul efectu3rii lucr3rilor
2. Porne$te sistemul tehnic de detectare, semnalizare $i alarmare la incendiu conform procedurilor tehnice specifice,
în conformitate cu preciz3rile din
proiectul de instalare !inând cont de
cerin!ele beneficiarului $i utilizând
manualele
de
instalare
ale echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func!iune a sistemelor de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu;
Reglement3rile legale relevante privind
punerea în func!iune a sistemelor de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu;
Procedurile relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan!ele $i
limitele, modul de instalare $i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detectare, semnalizare $i
alarmare la incendiu;
Alimentarea electric3 a componentelor
sistemelor de detectare, semnalizare $i
alarmare la incendiu;
Montarea componentelor sistemelor de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu.

3. Efectueaz3 set3rile programelor de func!ionare în func!ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect3 a tuturor echipamentelor,
urm3rind corectitudinea mesajelor
recep!ionate conform specifica!iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Calificarea Tehnician pentru sisteme de detec ie,
semnalizare i alarmare la incendiu, Q_ASP_1_3
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Titlul competen%ei: Asigurarea mentenan!ei $i service-ului pentru sistemele de detectare,
semnalizare $i alarmare la incendiu
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific3 starea de func!ionare a sistemului respectând planul de
mentenan!3 preventiv3, pe baza
proiectului, respectând procedurile specifice, în func!ie de tipul sistemului,
conform instruc!iunilor de între!inere.
2. Identific3 defec!iunile sistemului pe
baza
mesajelor
furnizate
de echipamente,
având
în
vedere
concluziile verific3rilor efectuate în
sistem $i în baza informa!iilor oferite de beneficiar

Cuno&tin%e
Structura $i func!ionarea componentelor
sistemelor de detectare, semnalizare $i
alarmare la incendiu;
Mentenan!a sistemelor de detectare,
semnalizare $i alarmare la incendiu;
Tehnici de depanare a sistemelor de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu;
Activit3!ile de constatare a defec!iunilor
sistemelor de detectare, semnalizare $i
alarmare la incendiu;
Activit3!ile de mentenan!3 a sistemelor de
detectare, semnalizare $i alarmare la
incendiu.

3. Efectueaz3 opera!ii de mentenan!3
corectiv3 sau service pe baza
instruc!iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func!ie de tipul
defectului identificat, în func!ie de
solicit3rile beneficiarului, conform
specifica!iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast3 competen!3 sunt:
Deprinderi
Cuno$tin!e
• Observarea candida!ilor îndeplinind
• test scris
cerin!ele de la locul de munc3
• întreb3ri orale
• Simulare/demonstra!ie structurat3
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
$i/sau produselor realizate de candida!i
• portofoliu
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Titlul Calific rii: Tehnician pentru sisteme de detec"ie, supraveghere video, control acces

Descriere:
Motiva"ie: Calificarea “Tehnician pentru sisteme de detec"ie, supraveghere video, control acces”
este solicitat+ pe pia"a muncii în condi"iile cre-terii cererii de servicii de securitate pentru toate
tipurile de obiective. Acest post va fi reg+sit în organigrama tuturor firmelor ce ofera servicii de
instalare, între"inere, mentenan"+ -i service a sistemelor de securitate.

Condi"ii de acces: Persoana care dore-te s+ devin+ “Tehnician pentru sisteme de detec"ie,
supraveghere video, control acces ”trebuie s+ fie absolvent de liceu, s+ nu aib+ cazier juridic -i
s+ fie s+n+tos din punct de vedere psihic.

Rute de progres: Urmare a studiilor superioare -i a unui curs de perfec"ionare, tehnicianul poate
ob"ine calificarea de “Inginer sisteme de securitate”.

Cerin"e legislative specifice: Calificarea este reglementat+ prin legea 333/2003, precum -i de
legea 307/2006
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Titlul calific rii: Tehnician pentru sisteme de detec"ie, supraveghere video, control acces
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3 EQF

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul

Denumirea competen%ei
Nivel
Aplicarea normelor de s+n+tate -i securitate în 1 EQF
munc+
1 EQF
Aplicarea normelor de protec"ia mediului
Men"inerea unor bune rela"ii de lucru

1 EQF

Preg+tirea lucr+rilor de instalare a sistemelor 3 EQF
tehnice de securitate
Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de 2 EQF
securitate
Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de 2 EQF
securitate
Instalarea sistemelor tehnice de detec"ie, efrac"ie -i 2 EQF
control al accesului
Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare -i
2 EQF
alarmare la incendiu
Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu
2 EQF
circuit închis (TVCI)
Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
2 EQF
Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor 4 EQF
tehnice de detec"ie, efrac"ie -i control acces
Punerea în func"iune a sistemelor de detectare,
4 EQF
semnalizare -i alarmare la incendiu
Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor 4 EQF
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor 4 EQF
tehnice de monitorizare
Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de detec"ie, efrac"ie -i control acces
3 EQF
Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru
sistemele de detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu
Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de monitorizare
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Competen%a: Aplicarea normelor de s+n+tate -i securitate în munc+
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Identific+ riscurile specifice activit+"ii
de
tehnician
în
func"ie
de
particularit+"ile obiectivului, "inând cont
de
aspectele
relevante
privind
securitatea în munc+
2. Aplic+ normele de s+n+tate -i securitate
în munc+ corelate cu specificul locului
de munc+, pe toat+ durata serviciului
3. Respect+ procedurile de urgen"+ -i
evacuare,
corespunz+tor
situa"iei
concrete, conform planului de evacuare.

Cuno&tin%e
Tipuri de riscuri specifice activit+"ii de
instalator;
Reglement+ri interne privind securitatea în
munc+;
Proceduri de lucru ;
Norme specifice de securitate -i s+n+tate în
munc+;
Norme de paz+ împotriva incendiilor;
Planul de evacuare;
Tipuri de loca"ii în care se organizeaz+
activit+"ile -i aspectele relevante ce decurg
din particularit+"ile acestora
pentru
asigurarea securit+"ii în munc+;
Factori de risc specifici activit+"ii de
tehnician;
Riscuri privind mediul de munc+: nivele
necorespunz+toare de ventila"ie, umiditate
-i temperatur+ etc.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Aplicarea normelor de protec"ia mediului
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Respect+ normele de protec"ia mediului
în func"ie de factorii de risc, evitând-se
impactul nociv asupra mediului
înconjur+tor zonei de lucru
2. Ac"ioneaz+ pentru diminuarea riscurilor
în conformitate cu legisla"ia în vigoare
3. Raporteaz+ pericolele identificate cu
toate detaliile relevante, încercând
evitarea acestora

Cuno&tin%e
Reglement+ri interne privind protec"ia
mediului;
Proceduri de lucru;
Norme de protec"ia mediului;
Riscuri de poluare;
Caracteristicile mediului de munc+ -i
influen"a asupra desf+-ur+rii activit+"ilor;
Poluan"i: orice substan"+ solid+, lichid+ sau
sub form+ gazoas+/vapori sau energietermic+, fonic+, vibra"ii etc;
Persoane abilitate pentru coordonarea
activit+"ii de protec"ie a mediului în cadrul
obiectivului; servicii de interven"ie în caz de
urgen"+;
Situa"iile în care este necesar+ raportarea
pericolelor -i tipurile de detalii care se
furnizeaz+

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Men"inerea unor rela"ii de munc+ eficace
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Previne declan-area conflictelor în
Cerin"ele procedurale stabilite pentru
cadrul colectivului prin între"inerea unei
prevenirea declan-+rii conflictelor în cadrul
atmosfere de lucru favorabile, prin
colectivului;
utilizarea unui limbaj corespunz+tor -i
Tipuri de conflicte -i cauzele declan-+rii
acordarea respectului reciproc între
acestora;
colegi.
Reglement+ri interne ale beneficiarului
privind rela"iile de munc+;
2. Asigur+ satisfac"ia beneficiarului prin
Reglement+ri de organizare -i func"ionare a
respectarea -i aplicarea reglement+rilor
societ+"ii de tehnica de securitate;
legale, prin rezolvarea evenimentelor
Prevederi legislative în vigoare privind
neprev+zute în conformitate cu cerin"ele
comportamentul -i "inuta de serviciu;
beneficiarului -i prin îndeplinirea
Semnifica"ia satisfac"iei beneficiarului -i
sarcinilor suplimentare stabilite.
indicatori de m+surare a acesteia;
Organe
abilitate
pentru
realizarea
3. Colaboreaz+ cu organele abilitate
colabor+rii profesionale în prestarea
conform
procedurilor
de
lucru
serviciilor de securitate;
specifice, cu acordul prealabil al
Caracteristicile rela"iilor de munc+ în
beneficiarului.
domeniul serviciilor de securitate; aspecte
ale ierarhiei duble: respectarea cerin"elor
profesionale ale societ+"ii/companiei de
tehnic+
de
securitate,
aplicarea
reglement+rilor beneficiarului;
Tipuri de evenimente neprev+zute care
implic+ dezvoltarea unor rela"ii de munc+
eficace
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Preg+tirea lucr+rilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ situa"ia real+ din obiectiv cu proiectul de instalare, având în vedere
cerin"ele beneficiarului, exprimate în
contract sau în coresponden"a oficial+,
"inând permanent cont de prevederile
normativelor
2. Stabile-te
amplasamentul
echipamentelor
în
func"ie
de modific+rile survenite în proiect, în
func"ie de proiectul final aprobat -i în
func"ie de tipul sistemului
3. Stabile-te necesarul de materiale pe
baza specifica"iilor din proiect -i pe baza
m+sur+torilor
suplimentare
efectuate

-

Cuno&tin%e
Tipul de sisteme: sisteme tehnice de
detec"ie efrac"ie -i control al accesului,
TVCI, sisteme de detectare, semnalizare -i
alarmare la incendiu, sisteme tehnice de
monitorizare;
Tipuri de modific+ri: Schimbarea destina"iei
spa"iului,
compartimentare schimbat+,
modificarea c+ilor de acces etc;
Tipuri de locuri în care se instaleaz+
echipamentele: ferestre, pere"i, u-i, tavan
etc;
Instrumente de m+surare: lantern+, rulet+,
bul+ nivel, telemetru, dispozitiv detec"ie
cabluri electrice etc.;
Tipuri de materiale: cabluri, central+ de
detec"ie -i alarmare, periferice: detectoare,
contacte, butoane, pedale, sirene, central+
de control acces, controllere, cititoare,
dispozitive biometrice, butoane, senzori
magnetici,
electromagne"i,
z+voare
electrice, turniche"i, u-i rotative, bariere
auto, camere TVCI etc.;
Tipuri de m+sur+tori suplimentare: distan"e,
în+l"imi etc.;
Prevederi legislative privind normele de
securitate -i s+n+tate în munc+.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Realizeaz+ traseele de tubulatur+ în conformitate cu proiectul de instalare
prin opera"iuni specifice
2. Instaleaz+ tubulatura îngropat+ conform
prevederilor din normativele tehnice, în func"ie de tipul acesteia -i de specificul
zonei de lucru
3. Fixeaz+ tubulatura aparent+ conform
prevederilor din normativele tehnice, "inând cont -i de specifica"iile din
proiectul de execu"ie
-

-

Cuno&tin%e
Opera"iuni specifice de realizare a traseelor
de tubulatur+: spart pere"i, spart l+ca-uri în
tavane;
Tipuri de tubulatur+: "evi -i tuburi cu
diametre diferite;
Opera"ii de instalare: îngropare în sol,
îngropare în pere"i, montare doze îngropate,
pozare pe pere"i etc.;
Caracteristicile zonelor de lucru: sol, pere"i
interiori/exteriori gard etc.;
Echipamente: Scule de mân+, borma-in+
rotopercutoare; instrumente de t+iat;
instrumente de m+surare a distantelor;
Lucr+rile sunt efectuate individual sau întro echip+ de lucru;
Opera"iuni de fixare tubulatur+ aparent+:
Montarea "evilor de plastic în dibluri de
plastic sau metal, fixare jgheaburi din
plastic sau metal etc.;
Normativele privind montarea tubulaturii
aparente sau îngropate.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Instaleaz+ cablurile îngropate în conformitate cu cerin"ele identificate
prin proiect -i în conformitate cu
cerin"ele speciale ale beneficiarului exprimate în contract sau prin
coresponden"a oficial+
2. Instaleaz+
cablajul
aparent
în
conformitate cu proiectul de instalare,
în func"ie de tipul tubulaturii utilizate -i în func"ie de prevederile normativelor
3. Verific+
continuitatea
cablurilor urm+rind transmiterea semnalului pe
întregul traseu, conform procedurilor
specifice, utilizând aparatura de m+sur+
-i control adecvat+, urm+rind totalitatea locurilor de instalare a echipamentelor
-

Cuno&tin%e
Tipuri de cabluri îngropate : cabluri
2X0,75; 4X0,22; 8X0,22; coaxial; fibr+
optic+ etc.;
Succesiunea opera"iilor: tragere cabluri,
t+iere cabluri, realizare conexiuni în doze
etc.;
Scule de mân+: ma-ini de g+urit, de t+iat,
instrumente de m+surare a curentului
electric;
Suporturi de instalare: pere"i, tavane etc.;
Aparatur+
de
m+sur+
-i
control:
ampermetru, voltmetru etc.;
Tipuri de sisteme de securitate: detec"ie -i
avertizare efrac"ie, control acces, detec"ie -i
semnalizare incendiu, televiziune cu circuit
închis etc.;
Locuri de instalare a sistemelor de
securitate: perete, tavan, pardoseal+, gard,
stâlp: exterior, interior;
Reglement+rile legale relevante;
Normative pentru cablarea sistemelor;
Normative pentru amplasarea / montarea /
cablarea componentelor sistemelor de
securitate.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Instalarea sistemelor tehnice de detec"ie efrac"ie -i control al accesului
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Identific+ caracteristicile sistemului de - Caracteristicile elementelor componente,
pozi"ii de instalare ale detectorilor etc.;
instalat pe baza documenta"iei tehnice,
în func"ie de tipul sistemului -i al - Elementele componente ale sistemului de
detec"ie -i semnalizare la efrac"ie -i control
echipamentului -i "inând cont de
al accesului;
func"iile care urmeaz+ s+ fie îndeplinite
- Tipuri de lucr+ri de montare/instalare;
2. Monteaz+ echipamentele tehnice de - Dot+rile necesare lucr+rilor de instalare;
detec"ie efrac"ie -i control acces având - Sistemele tehnice de detec"ie, semnalizare -i
alarmare la efrac"ie -i control al accesului;
în vedere tipurile de suport de fixare,
utilizând scule -i dispozitive specifice, - Reglement+rile legale relevante;
fixând toate componentele în locurile - Normative semnificative pentru cablarea
sistemelor tehnice de detec"ie, semnalizare
prestabilite în conformitate cu jurnalul
-i alarmare la efrac"ie -i control al accesului;
de cabluri -i conexiuni
- Normative
semnificative
pentru
amplasarea/montarea/cablarea
3. Conecteaz+ echipamentele urm+rind
componentelor sistemelor tehnice de
realizarea tuturor leg+turilor necesare
detec"ie, semnalizare -i alarmare la efrac"ie
între echipamente -i cabluri, în
-i control al accesului;
conformitate cu specifica"iile tehnice -i
- Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
conform normelor tehnice specifice
limitele, modul de instalare -i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detec"ie a efrac"iei -i control al
accesului utilizate, alimentare electric+ a
componentelor sistemelor de detec"ie a
efrac"iei -i control al accesului;
- Montarea componentelor sistemelor de
detec"ie a efrac"iei si control al accesului,
instalare -i modul de configurare al
acestora;
- Alimentare electric+ a componentelor
sistemelor tehnice de detec"ie, semnalizare
-i alarmare la efrac"ie -i control al accesului.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare -i alarmare la incendiu
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Identific+ caracteristicile sistemului de - Caracteristicile elementelor componente,
detec"ie, semnalizare -i alarmare la
pozi"ii de instalare ale detectorilor etc.;
incendiu în baza documenta"iei tehnice, - Elemente componente ale sistemului tehnic
în func"ie de tipul sistemului -i al
de detectare, semnalizare -i alarmare la
echipamentului, având în vedere
incendiu - centrala sistemului tehnic de
func"iile
care
urmeaz+
s+
le
detectare, semnalizare -i alarmare la
îndeplineasc+.
incendiu, detectoare, contacte, butoane,
sirene etc.;
2. Monteaz+ echipamentele tehnice de - Sistemele tehnice de detectare, semnalizare
detectare, semnalizare -i alarmare la
-i alarmare la incendiu;
incendiu având în vedere tipurile de - Reglement+rile legale relevante privind
supor"i de fixare, utilizând scule -i
instalarea sistemelor tehnice de detectare,
dispozitive adecvate, fixând toate
semnalizare -i alarmare la incendiu;
elementele componente în locurile - Normative
semnificative
pentru
prestabilite conform proiectului
amplasarea/instalarea
componentelor
sistemelor tehnice de detectare, semnalizare
3. Conecteaz+ echipamentele urm+rind
-i alarmare la incendiu;
realizarea tuturor leg+turilor necesare - Proceduri relevante din cadrul SMC;
între echipamente -i cabluri în - Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
conformitate cu specifica"iile tehnice -i
limitele, modul de instalare -i modul de
conform normelor tehnice specifice
configurare
ale
acestora
pentru
componentele sistemelor tehnice de
detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu utilizate;
- Alimentarea electric+ a componentelor
sistemelor tehnice de detectare, semnalizare
-i alarmare la incendiu;
- Montarea componentelor sistemelor tehnice
de detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu;
- Instalarea -i modul de configurare pentru
componentele sistemelor tehnice de
detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• test scris
• Observarea candida"ilor îndeplinind
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Cod:
Nivel:
Credite:
Deprinderi
1. Identific+ caracteristicile sistemului de
instalat pe baza documenta"iei tehnice,
în func"ie de tipul sistemului -i al
echipamentelor, având în vedere
func"iile care urmeaz+ s+ fie îndeplinite
de c+tre sistem
2. Monteaz+ echipamentele tehnice de
televiziune cu circuit închis având în
vedere tipurile de suport de fixare,
utilizând scule -i dispozitive specifice
având în vedere fixarea tuturor
elementelor componente în locurile
prestabilite conform proiectului.

-

-

3. Conecteaz+ echipamentele urm+rind realizarea tuturor leg+turilor necesare,
în conformitate cu specifica"iile tehnice
ale echipamentului -i conform normelor
tehnice specifice

-

-

Cuno&tin%e
Caracteristicile elementelor componente,
pozi"ii de instalare ale camerelor etc.;
Elementele componente ale sistemelor
TVCI;
Dot+rile necesare lucr+rilor de instalare;
Sistemele tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI);
Reglement+rile legale din domeniu;
Normative
semnificative
pentru
amplasarea/instalarea
componentelor
sistemelor tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI);
Proceduri relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele, sistemelor TVCI;
Normativele
semnificative
pentru
amplasarea/montarea/cablarea
componentelor sistemelor tehnice de
televiziune cu circuit închis (TVCI);
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele, modul de instalare -i modul de
configurare al echipamentelor
pentru
sistemele tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI) utilizate;
Alimentarea electric+ a componentelor
sistemelor tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI);
Montarea componentelor sistemelor tehnice
de televiziune cu circuit închis (TVCI).

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Monteaz+ echipamentele de comunicare - Echipamentele de comunicare;
în func"ie de amplasarea centralei, - Opera"iunile specifice instalarii sistemelor
de monitorizare;
urm+rindu-se
compatibilitatea
echipamentelor
în
cadrul
comunicatorului cu sistemul, conform - Func"iile
sistemelor de monitorizare;
specifica"iilor tehnice
- Softul dispeceratului de instalat;
2. Realizeaz+ conexiunile radio conform - Normele -i reglement+rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
standardelor -i procedurilor tehnice
securitate;
specifice, executând opera"iile specifice
corect
de
programare
a
conform procedurilor de lucru, utilizând - Modul
echipamentelor de transmitere date;
scule -i dispozitive specifice
- Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele echipamentelor tehnice utilizate;
3. Verific+ func"ionalitatea conexiunilor
prin realizarea transmiterii de date între - Normele de protec"ia muncii -i normele de
ap+rare împotriva incendiilor.
echipamentul de transmitere -i cel de
recep"ie,
urm+rindu-se
realizarea
parametrilor func"ionali solicita"i prin
contractul cu beneficiarul -i conform
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor tehnice de detec"ie efrac"ie -i
control acces
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ aliment+rile cu energie
electric+ efectuând toate m+sur+torile
suport necesare "inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm+rind
asigurarea securit+"ii personale pe
timpul efectu+rii lucr+rilor;

-

2. Porne-te sistemul tehnic de detec"ie
efrac"ie -i control acces conform
procedurilor tehnice specifice, în conformitate cu preciz+rile din proiectul
de instalare "inând cont de cerin"ele
beneficiarului -i utilizând manualele de instalare ale echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func"iune a sistemelor de detec"ie
a efrac"iei -i control al accesului;
Reglement+rile legale relevante;
Proceduri relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele, modul de instalare -i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detec"ie a efrac"iei -i control al
accesului;
Alimentarea electric+ a componentelor
sistemelor de detec"ie a efrac"iei -i control al
accesului;
Configurarea componentelor sistemelor de
detec"ie a efrac"iei -i control al accesului

3. Efectueaz+ set+rile programelor de
func"ionare în func"ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect+ a tuturor echipamentelor,
urm+rind corectitudinea mesajelor
recep"ionate conform specifica"iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Punerea în func"iune a sistemelor de detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ aliment+rile cu energie electric+ efectuând toate m+sur+torile
suport necesare "inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm+rind asigurarea securit+"ii personale pe
timpul efectu+rii lucr+rilor
2. Porne-te sistemul tehnic de detectare, semnalizare -i alarmare la incendiu conform procedurilor tehnice specifice,
în conformitate cu preciz+rile din
proiectul de instalare "inând cont de
cerin"ele beneficiarului -i utilizând
manualele
de
instalare
ale echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func"iune a sistemelor de
detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu;
Reglement+rile legale relevante privind
punerea în func"iune a sistemelor de
detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu;
Procedurile relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele, modul de instalare -i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detectare, semnalizare -i
alarmare la incendiu;
Alimentarea electric+ a componentelor
sistemelor de detectare, semnalizare -i
alarmare la incendiu;
Montarea componentelor sistemelor de
detectare, semnalizare -i alarmare la
incendiu.

3. Efectueaz+ set+rile programelor de func"ionare în func"ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect+ a tuturor echipamentelor,
urm+rind corectitudinea mesajelor
recep"ionate conform specifica"iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor tehnice de televiziune cu
circuit închis (TVCI)
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ aliment+rile cu energie
electric+ efectuând toate m+sur+torile
suport necesare "inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm+rind
asigurarea securit+"ii personale pe
timpul efectu+rii lucr+rilor

-

2. Porne-te
sistemele
tehnice
de
televiziune cu circuit închis (TVCI)
conform procedurilor tehnice specifice, în conformitate cu preciz+rile din
proiectul de instalare "inând cont de
cerin"ele beneficiarului -i utilizând
manualele
de
instalare
ale
echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func"iune a sistemelor TVCI;
Elementele componente ale sistemului
TVCI;
Reglement+rile legale relevante;
Procedurile relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele, modul de instalare -i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor TVCI;
Alimentarea electric+ a componentelor
sistemelor de TVCI.

3. Efectueaz+ set+rile programelor de
func"ionare în func"ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect+ a tuturor echipamentelor,
urm+rind corectitudinea mesajelor
recep"ionate conform specifica"iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Punerea în func"iune a echipamentelor -i sistemelor tehnice de monitorizare
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ aliment+rile cu energie electric+ efectuând toate m+sur+torile
suport necesare "inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm+rind asigurarea securit+"ii personale pe timpul efectu+rii lucr+rilor
2. Porne-te
sistemele
tehnice
de
monitorizare conform procedurilor
tehnice specifice, în conformitate cu preciz+rile din proiectul de instalare
"inând cont de cerin"ele beneficiarului -i utilizând manualele de instalare ale
echipamentelor

Cuno&tin%e
Normele -i reglement+rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
securitate;
Tipuri de mijloace tehnice de monitorizare;
Programarea echipamentelor de transmitere
-i recep"ie date;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele
echipamentelor
tehnice
de
monitorizare utilizate;
Caracteristicile
softului
folosit
în
dispeceratul de monitorizare;
Parametrii func"ionali ai sistemelor de
monitorizare.

3. Verific+ transmisia de date între
echipamentul de transmisie -i cel de
recep"ie conform cerin"elor proiectului
de securitate, verific+ corectitudinea
datelor transmise -i recep"ionate
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru sistemele de detec"ie efrac"ie -i
control acces
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific+ starea de func"ionare a - Structura -i func"ionarea componentelor
sistemului respectând planul de
sistemelor de detec"ie antiefrac"ie -i control
mentenan"+ preventiv+, pe baza
acces;
proiectului, respectând procedurile - Mentenan"a
sistemelor
de
detec"ie
specifice, în func"ie de tipul sistemului,
antiefrac"ie -i control acces;
conform instruc"iunilor de între"inere.
- Tehnici de depanare a sistemelor de detec"ie
antiefrac"ie -i control acces;
2. Identific+ defec"iunile sistemului pe - Activit+"ile de constatare a defec"iunilor
baza
mesajelor
furnizate
de
sistemelor de detec"ie antiefrac"ie -i control
echipamente,
având
în
vedere
acces;
concluziile verific+rilor efectuate în - Activit+"ile de mentenan"+ a sistemelor de
detec"ie antiefrac"ie -i control acces.
sistem -i în baza informa"iilor oferite de
beneficiar
3. Efectueaz+ opera"ii de mentenan"+
corectiv+ sau service pe baza
instruc"iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func"ie de tipul
defectului identificat, în func"ie de
solicit+rile beneficiarului, conform
specifica"iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu

Sector Administra ie i servicii publice, Q ASP 1_1, Pagina 19 din 22

Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Competen%a: Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare
-i alarmare la incendiu
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific+ starea de func"ionare a - Structura -i func"ionarea componentelor
sistemului respectând planul de
sistemelor de detectare, semnalizare -i
mentenan"+ preventiv+, pe baza
alarmare la incendiu;
proiectului, respectând procedurile - Mentenan"a sistemelor de detectare,
specifice, în func"ie de tipul sistemului,
semnalizare -i alarmare la incendiu;
conform instruc"iunilor de între"inere.
- Tehnici de depanare a sistemelor de
detectare, semnalizare -i alarmare la
2. Identific+ defec"iunile sistemului pe
incendiu;
baza
mesajelor
furnizate
de - Activit+"ile de constatare a defec"iunilor
echipamente,
având
în
vedere
sistemelor de detectare, semnalizare -i
alarmare la incendiu;
concluziile verific+rilor efectuate în
sistem -i în baza informa"iilor oferite de - Activit+"ile de mentenan"+ a sistemelor de
detectare, semnalizare -i alarmare la
beneficiar
incendiu.
3. Efectueaz+ opera"ii de mentenan"+
corectiv+ sau service pe baza
instruc"iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func"ie de tipul
defectului identificat, în func"ie de
solicit+rile beneficiarului, conform
specifica"iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit
închis (TVCI)
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+ starea de func"ionare a
sistemului respectând planul de
mentenan"+ preventiv+, pe baza
proiectului, respectând procedurile
specifice, în func"ie de tipul sistemului,
conform instruc"iunilor de între"inere.

-

2. Identific+ defec"iunile sistemului pe
baza
mesajelor
furnizate
de
echipamente,
având
în
vedere
concluziile verific+rilor efectuate în
sistem -i în baza informa"iilor oferite de
beneficiar

Cuno&tin%e
Structura -i func"ionarea componentelor
sistemelor TVCI;
Mentenan"a sistemelor TVCI;
Tehnicile de depanare sisteme TVCI;
Activit+"ile de mentenan"+ corectiv+ privind
sistemele TVCI;
Activit+"ile specifice asociate planific+rii
mentenan"ei preventive.

3. Efectueaz+ opera"ii de mentenan"+
corectiv+ sau service pe baza
instruc"iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func"ie de tipul
defectului identificat, în func"ie de
solicit+rile beneficiarului, conform
specifica"iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Competen%a: Asigurarea mentenan"ei -i service-ului pentru sistemele de monitorizare
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific+
sursele
de
principale
urm+rind
existen"ei
autonomiei
proiectat+,
respectând
specifice

alimentare asigurarea
energetice
procedurile -

2. Verific+ func"ionarea liniilor de
comunica"ie urm+rind transmiterea corect+ a informa"iilor între sistemul de
transmitere -i cel de recep"ie, verificând liniile de comunica"ie, conform
instruc"iunilor de între"inere.

Cuno&tin%e
Normele -i reglement+rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
securitate;
Modul
corect
de
programare
a
echipamentelor de transmitere date;
Caracteristicile tehnice, performan"ele -i
limitele echipamentelor tehnice utilizate;
Normele de protec"ia muncii -i de ap+rare
împotriva incendiilor;
Parametrii func"ionali ai sistemelor tehnice
de monitorizare.

3. Identific+ defec"iunile în comunicarea
mesajelor prin asigurarea func"ion+rii
echipamentelor, pe baza mesajelor
furnizate de aparatur+ -i de beneficiar.
4. Verific+ timpii de transmisie a datelor
respectând regulile -i protocoalele
specifice -i conform planului de
mentenan"+
5. Aduce sistemul în parametrii optimi
conform procedurilor specifice, func"ie
de tipul sistemului, respectând planul de
mentenan"+
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast+ competen"+ sunt:
Deprinderi
Cuno-tin"e
• Observarea candida"ilor îndeplinind
• test scris
cerin"ele de la locul de munc+
• întreb+ri orale
• Simulare/demonstra"ie structurat+
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
-i/sau produselor realizate de candida"i
• portofoliu
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Titlul Calific rii: Tehnician pentru sisteme tehnice de detec$ie efrac$ie, control acces,
supraveghere video si monitorizare
Descriere: Sistemele de securitate au cunoscut o dezvoltare deosebita mai ales dupa anul 1990,
cand au luat fiin$a noi obiective de amploare /i care concentreaza mari valori materiale.
Sistemele de securitate au fost instalate in aceste obiective, pe m1sura dezvoltarii lor de catre
personalul tehnic, care /i-a insu/it noi tehnologii /i /i-a autodezvoltat competen$ele specifice,
corespunzatoare domeniului.
Tehnicianul pentru sisteme tehnice de detec ie efrac ie, control acces, supraveghere video si
monitorizare de$ine competen$ele necesare instalarii, punerii in func$iune, mentenan$ei si
service-ului sistemelor tehnice de detec$ie efrac$ie, control acces, supraveghere video si
monitorizare
Motiva ie: Calificarea “Tehnician pentru sisteme tehnice de detec ie efrac ie, control acces,
supraveghere video si monitorizare” este solicitat pe pia a muncii în condi iile cre terii cererii
de servicii de securitate pentru toate tipurile de obiective. Acest post va fi reg sit în
organigrama tuturor firmelor ce ofera servicii de instalare, între inere, mentenan i service a
sistemelor de securitate.

Condi ii de acces: Persoana care dore te s devin “Tehnician pentru sisteme tehnice de
detec ie efrac ie, control acces, supraveghere video si monitorizare”trebuie s fie absolvent de
liceu, s nu aib cazier juridic i s fie s n tos din punct de vedere psihic.

Rute de progres: In urma cursurilor de perfec ionare, tehnicianul poate ob ine calificarea de
“Tehnician sisteme de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu” si de “Tehnician pentru
sisteme de detec ie, supraveghere video si control acces”
Urmare a studiilor superioare i a unui curs de perfec ionare, tehnicianul poate ob ine
calificarea de “Inginer sisteme de securitate”.

Cerin e legislative specifice: Calificarea este reglementat prin legea 333/2003
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Titlul calific rii: Tehnician pentru sisteme tehnice de detec$ie efrac$ie, control acces,
supraveghere video si monitorizare
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 3 EQF

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii :
Codul Denumirea competen%ei
Nivel
unit %ii
Aplicarea normelor de s1n1tate /i securitate în 1 EQF
munc1
1 EQF
Aplicarea normelor de protec$ia mediului
Men$inerea unor bune rela$ii de lucru

Credite

1 EQF

Preg1tirea lucr1rilor de instalare a sistemelor 3 EQF
tehnice de securitate
Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de 2 EQF
securitate
Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de 2 EQF
securitate
Instalarea sistemelor tehnice de detec$ie, efrac$ie /i 2 EQF
control al accesului
Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu
2 EQF
circuit închis (TVCI)
Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
2 EQF
Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor 4 EQF
tehnice de detec$ie, efrac$ie /i control acces
Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor 4 EQF
tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor 4 EQF
tehnice de monitorizare
Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de detec$ie, efrac$ie /i control acces
Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru
3 EQF
sistemele de monitorizare
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Titlul competen%ei: Aplicarea normelor de s1n1tate /i securitate în munc1
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Identific1 riscurile specifice activit1$ii
de
tehnician
în
func$ie
de
particularit1$ile obiectivului, $inând cont
de
aspectele
relevante
privind
securitatea în munc1
2. Aplic1 normele de s1n1tate /i securitate
în munc1 corelate cu specificul locului
de munc1, pe toat1 durata serviciului
3. Respect1 procedurile de urgen$1 /i
evacuare,
corespunz1tor
situa$iei
concrete, conform planului de evacuare.

Cuno&tin%e
Tipuri de riscuri specifice activit1$ii de
instalator;
Reglement1ri interne privind securitatea în
munc1;
Proceduri de lucru ;
Norme specifice de securitate /i s1n1tate în
munc1;
Norme de paz1 împotriva incendiilor;
Planul de evacuare;
Tipuri de loca$ii în care se organizeaz1
activit1$ile /i aspectele relevante ce decurg
din particularit1$ile acestora
pentru
asigurarea securit1$ii în munc1;
Factori de risc specifici activit1$ii de
tehnician;
Riscuri privind mediul de munc1: nivele
necorespunz1toare de ventila$ie, umiditate /i
temperatur1 etc.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Titlul competen%ei: Aplicarea normelor de protec$ia mediului
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Respect1 normele de protec$ia mediului
în func$ie de factorii de risc, evitând-se
impactul nociv asupra mediului
înconjur1tor zonei de lucru
2. Ac$ioneaz1 pentru diminuarea riscurilor
în conformitate cu legisla$ia în vigoare
3. Raporteaz1 pericolele identificate cu
toate detaliile relevante, încercând
evitarea acestora

Cuno&tin%e
Reglement1ri interne privind protec$ia
mediului;
Proceduri de lucru;
Norme de protec$ia mediului;
Riscuri de poluare;
Caracteristicile mediului de munc1 /i
influen$a asupra desf1/ur1rii activit1$ilor;
Poluan$i: orice substan$1 solid1, lichid1 sau
sub form1 gazoas1/vapori sau energietermic1, fonic1, vibra$ii etc;
Persoane abilitate pentru coordonarea
activit1$ii de protec$ie a mediului în cadrul
obiectivului; servicii de interven$ie în caz de
urgen$1;
Situa$iile în care este necesar1 raportarea
pericolelor /i tipurile de detalii care se
furnizeaz1

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Titlul competen%ei: Men$inerea unor rela$ii de munc1 eficace
Cod:
Nivel: 1 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Previne declan/area conflictelor în
cadrul colectivului prin între$inerea unei
atmosfere de lucru favorabile, prin
utilizarea unui limbaj corespunz1tor /i
acordarea respectului reciproc între
colegi.
2. Asigur1 satisfac$ia beneficiarului prin
respectarea /i aplicarea reglement1rilor
legale, prin rezolvarea evenimentelor
neprev1zute în conformitate cu cerin$ele
beneficiarului /i prin îndeplinirea
sarcinilor suplimentare stabilite.
3. Colaboreaz1 cu organele abilitate
conform
procedurilor
de
lucru
specifice, cu acordul prealabil al
beneficiarului.

Cuno&tin%e
Cerin$ele procedurale stabilite pentru
prevenirea declan/1rii conflictelor în cadrul
colectivului;
Tipuri de conflicte /i cauzele declan/1rii
acestora;
Reglement1ri interne ale beneficiarului
privind rela$iile de munc1;
Reglement1ri de organizare /i func$ionare a
societ1$ii de tehnica de securitate;
Prevederi legislative în vigoare privind
comportamentul /i $inuta de serviciu;
Semnifica$ia satisfac$iei beneficiarului /i
indicatori de m1surare a acesteia;
Organe
abilitate
pentru
realizarea
colabor1rii profesionale în prestarea
serviciilor de securitate;
Caracteristicile rela$iilor de munc1 în
domeniul serviciilor de securitate; aspecte
ale ierarhiei duble: respectarea cerin$elor
profesionale ale societ1$ii/companiei de
tehnic1
de
securitate,
aplicarea
reglement1rilor beneficiarului;
Tipuri de evenimente neprev1zute care
implic1 dezvoltarea unor rela$ii de munc1
eficace

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Preg1tirea lucr1rilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific1 situa$ia real1 din obiectiv cu - Tipul de sisteme: sisteme tehnice de detec$ie
efrac$ie /i control al accesului, TVCI,
proiectul de instalare, având în vedere
sisteme de detectare, semnalizare /i
cerin$ele beneficiarului, exprimate în
alarmare la incendiu, sisteme tehnice de
contract sau în coresponden$a oficial1,
monitorizare;
$inând permanent cont de prevederile
- Tipuri de modific1ri: Schimbarea destina$iei
normativelor
spa$iului,
compartimentare
schimbat1,
modificarea c1ilor de acces etc;
2. Stabile/te
amplasamentul
echipamentelor
în
func$ie
de - Tipuri de locuri în care se instaleaz1
echipamentele: ferestre, pere$i, u/i, tavan
modific1rile survenite în proiect, în
etc;
func$ie de proiectul final aprobat /i în
- Instrumente de m1surare: lantern1, rulet1,
func$ie de tipul sistemului
bul1 nivel, telemetru, dispozitiv detec$ie
cabluri electrice etc.;
3. Stabile/te necesarul de materiale pe
baza specifica$iilor din proiect /i pe - Tipuri de materiale: cabluri, central1 de
detec$ie /i alarmare, periferice: detectoare,
baza
m1sur1torilor
suplimentare
contacte, butoane, pedale, sirene, central1 de
efectuate
control
acces,
controllere,
cititoare,
dispozitive biometrice, butoane, senzori
magnetici, electromagne$i, z1voare electrice,
turniche$i, u/i rotative, bariere auto, camere
TVCI etc.;
- Tipuri de m1sur1tori suplimentare: distan$e,
în1l$imi etc.;
- Prevederi legislative privind normele de
securitate /i s1n1tate în munc1.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Realizeaz1 traseele de tubulatur1 în - Opera$iuni specifice de realizare a traseelor
de tubulatur1: spart pere$i, spart l1ca/uri în
conformitate cu proiectul de instalare
prin opera$iuni specifice
tavane;
- Tipuri de tubulatur1: $evi /i tuburi cu
2. Instaleaz1 tubulatura îngropat1 conform
diametre diferite;
prevederilor din normativele tehnice, în - Opera$ii de instalare: îngropare în sol,
îngropare în pere$i, montare doze îngropate,
func$ie de tipul acesteia /i de specificul
zonei de lucru
pozare pe pere$i etc.;
- Caracteristicile zonelor de lucru: sol, pere$i
3. Fixeaz1 tubulatura aparent1 conform
interiori/exteriori gard etc.;
prevederilor din normativele tehnice, - Echipamente: Scule de mân1, borma/in1
rotopercutoare; instrumente de t1iat;
$inând cont /i de specifica$iile din
instrumente de m1surare a distantelor;
proiectul de execu$ie
- Lucr1rile sunt efectuate individual sau într-o
echip1 de lucru;
- Opera$iuni de fixare tubulatur1 aparent1:
Montarea $evilor de plastic în dibluri de
plastic sau metal, fixare jgheaburi din
plastic sau metal etc.;
- Normativele privind montarea tubulaturii
aparente sau îngropate.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
Cod:
Nivelul unit %ii: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Instaleaz1 cablurile îngropate în - Tipuri de cabluri îngropate : cabluri 2X0,75;
conformitate cu cerin$ele identificate
4X0,22; 8X0,22; coaxial; fibr1 optic1 etc.;
prin proiect /i în conformitate cu - Succesiunea opera$iilor: tragere cabluri,
t1iere cabluri, realizare conexiuni în doze
cerin$ele speciale ale beneficiarului
exprimate în contract sau prin
etc.;
- Scule de mân1: ma/ini de g1urit, de t1iat,
coresponden$a oficial1
instrumente de m1surare a curentului
2. Instaleaz1
cablajul
aparent
în
electric;
conformitate cu proiectul de instalare, - Suporturi de instalare: pere$i, tavane etc.;
de
m1sur1
/i
control:
în func$ie de tipul tubulaturii utilizate /i - Aparatur1
ampermetru, voltmetru etc.;
în func$ie de prevederile normativelor
- Tipuri de sisteme de securitate: detec$ie /i
avertizare efrac$ie, control acces, detec$ie /i
3. Verific1
continuitatea
cablurilor
semnalizare incendiu, televiziune cu circuit
urm1rind transmiterea semnalului pe
închis etc.;
întregul traseu, conform procedurilor
specifice, utilizând aparatura de m1sur1 - Locuri de instalare a sistemelor de
securitate: perete, tavan, pardoseal1, gard,
/i control adecvat1, urm1rind totalitatea
stâlp: exterior, interior;
locurilor de instalare a echipamentelor
- Reglement1rile legale relevante;
- Normative pentru cablarea sistemelor;
- Normative pentru amplasarea / montarea /
cablarea componentelor sistemelor de
securitate.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Instalarea sistemelor tehnice de detec$ie efrac$ie /i control al accesului
Cod:
Nivelul unit %ii: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Identific1 caracteristicile sistemului de - Caracteristicile elementelor componente,
pozi$ii de instalare ale detectorilor etc.;
instalat pe baza documenta$iei tehnice,
în func$ie de tipul sistemului /i al - Elementele componente ale sistemului de
detec$ie /i semnalizare la efrac$ie /i control
echipamentului /i $inând cont de
al accesului;
func$iile care urmeaz1 s1 fie îndeplinite
- Tipuri de lucr1ri de montare/instalare;
2. Monteaz1 echipamentele tehnice de - Dot1rile necesare lucr1rilor de instalare;
detec$ie efrac$ie /i control acces având - Sistemele tehnice de detec$ie, semnalizare /i
alarmare la efrac$ie /i control al accesului;
în vedere tipurile de suport de fixare,
utilizând scule /i dispozitive specifice, - Reglement1rile legale relevante;
fixând toate componentele în locurile - Normative semnificative pentru cablarea
sistemelor tehnice de detec$ie, semnalizare
prestabilite în conformitate cu jurnalul
/i alarmare la efrac$ie /i control al accesului;
de cabluri /i conexiuni
- Normative
semnificative
pentru
amplasarea/montarea/cablarea
3. Conecteaz1 echipamentele urm1rind
componentelor sistemelor tehnice de
realizarea tuturor leg1turilor necesare
detec$ie, semnalizare /i alarmare la efrac$ie
între echipamente /i cabluri, în
/i control al accesului;
conformitate cu specifica$iile tehnice /i
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
conform normelor tehnice specifice
limitele, modul de instalare /i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detec$ie a efrac$iei /i control al
accesului utilizate, alimentare electric1 a
componentelor sistemelor de detec$ie a
efrac$iei /i control al accesului;
- Montarea componentelor sistemelor de
detec$ie a efrac$iei si control al accesului,
instalare /i modul de configurare al
acestora;
- Alimentare electric1 a componentelor
sistemelor tehnice de detec$ie, semnalizare
/i alarmare la efrac$ie /i control al accesului.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)
Cod:
Nivel:
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Identific1 caracteristicile sistemului de - Caracteristicile elementelor componente,
pozi$ii de instalare ale camerelor etc.;
instalat pe baza documenta$iei tehnice,
în func$ie de tipul sistemului /i al - Elementele componente ale sistemelor
TVCI;
echipamentelor, având în vedere
func$iile care urmeaz1 s1 fie îndeplinite - Dot1rile necesare lucr1rilor de instalare;
- Sistemele tehnice de televiziune cu circuit
de c1tre sistem
închis (TVCI);
2. Monteaz1 echipamentele tehnice de - Reglement1rile legale din domeniu;
semnificative
pentru
televiziune cu circuit închis având în - Normative
amplasarea/instalarea
componentelor
vedere tipurile de suport de fixare,
sistemelor tehnice de televiziune cu circuit
utilizând scule /i dispozitive specifice
închis (TVCI);
având în vedere fixarea tuturor
elementelor componente în locurile - Proceduri relevante din cadrul SMC;
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
prestabilite conform proiectului.
limitele, sistemelor TVCI;
semnificative
pentru
3. Conecteaz1 echipamentele urm1rind - Normativele
amplasarea/montarea/cablarea
realizarea tuturor leg1turilor necesare,
componentelor sistemelor tehnice de
în conformitate cu specifica$iile tehnice
televiziune cu circuit închis (TVCI);
ale echipamentului /i conform normelor
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
tehnice specifice
limitele, modul de instalare /i modul de
configurare al echipamentelor
pentru
sistemele tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI) utilizate;
- Alimentarea electric1 a componentelor
sistemelor tehnice de televiziune cu circuit
închis (TVCI);
- Montarea componentelor sistemelor tehnice
de televiziune cu circuit închis (TVCI).
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
Cod:
Nivel: 2 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Monteaz1 echipamentele de comunicare - Echipamentele de comunicare;
în func$ie de amplasarea centralei, - Opera$iunile specifice instalarii sistemelor
de monitorizare;
urm1rindu-se
compatibilitatea
comunicatorului cu sistemul, conform - Func$iile
echipamentelor
în
cadrul
sistemelor de monitorizare;
specifica$iilor tehnice
- Softul dispeceratului de instalat;
2. Realizeaz1 conexiunile radio conform - Normele /i reglement1rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
standardelor /i procedurilor tehnice
securitate;
specifice, executând opera$iile specifice
corect
de
programare
a
conform procedurilor de lucru, utilizând - Modul
echipamentelor de transmitere date;
scule /i dispozitive specifice
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
limitele echipamentelor tehnice utilizate;
3. Verific1 func$ionalitatea conexiunilor
prin realizarea transmiterii de date între - Normele de protec$ia muncii /i normele de
ap1rare împotriva incendiilor.
echipamentul de transmitere /i cel de
recep$ie,
urm1rindu-se
realizarea
parametrilor func$ionali solicita$i prin
contractul cu beneficiarul /i conform
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor tehnice de detec$ie
efrac$ie /i control acces
Cod:...................................................
Nivelul unit %ii: 4 EQF
Credite:.............................................................
Deprinderi
1. Verific1 aliment1rile cu energie
electric1 efectuând toate m1sur1torile
suport necesare $inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm1rind
asigurarea securit1$ii personale pe
timpul efectu1rii lucr1rilor;

-

2. Porne/te sistemul tehnic de detec$ie
efrac$ie /i control acces conform
procedurilor tehnice specifice, în conformitate cu preciz1rile din proiectul
de instalare $inând cont de cerin$ele
beneficiarului /i utilizând manualele de instalare ale echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func$iune a sistemelor de detec$ie
a efrac$iei /i control al accesului;
Reglement1rile legale relevante;
Proceduri relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
limitele, modul de instalare /i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor de detec$ie a efrac$iei /i control al
accesului;
Alimentarea electric1 a componentelor
sistemelor de detec$ie a efrac$iei /i control al
accesului;
Configurarea componentelor sistemelor de
detec$ie a efrac$iei /i control al accesului

3. Efectueaz1 set1rile programelor de
func$ionare în func$ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect1 a tuturor echipamentelor,
urm1rind corectitudinea mesajelor
recep$ionate conform specifica$iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor tehnice de televiziune
cu circuit închis (TVCI)
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific1 aliment1rile cu energie
electric1 efectuând toate m1sur1torile
suport necesare $inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm1rind
asigurarea securit1$ii personale pe
timpul efectu1rii lucr1rilor

-

2. Porne/te
sistemele
tehnice
de
televiziune cu circuit închis (TVCI)
conform procedurilor tehnice specifice, în conformitate cu preciz1rile din
proiectul de instalare $inând cont de
cerin$ele beneficiarului /i utilizând
manualele
de
instalare
ale
echipamentelor

Cuno&tin%e
Punerea în func$iune a sistemelor TVCI;
Elementele componente ale sistemului
TVCI;
Reglement1rile legale relevante;
Procedurile relevante din cadrul SMC;
Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
limitele, modul de instalare /i modul de
configurare al acestora pentru componentele
sistemelor TVCI;
Alimentarea electric1 a componentelor
sistemelor de TVCI.

3. Efectueaz1 set1rile programelor de
func$ionare în func$ie de caracteristicile
obiectivului, asigurând programarea
corect1 a tuturor echipamentelor,
urm1rind corectitudinea mesajelor
recep$ionate conform specifica$iilor
proiectului de instalare
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Punerea în func$iune a echipamentelor /i sistemelor tehnice de monitorizare
Cod:
Nivel: 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific1 aliment1rile cu energie - Normele /i reglement1rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
electric1 efectuând toate m1sur1torile
securitate;
suport necesare $inând cont de toate
echipamentele sistemului, urm1rind - Tipuri de mijloace tehnice de monitorizare;
asigurarea securit1$ii personale pe - Programarea echipamentelor de transmitere
/i recep$ie date;
timpul efectu1rii lucr1rilor
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
limitele
echipamentelor
tehnice
de
2. Porne/te
sistemele
tehnice
de
monitorizare utilizate;
monitorizare conform procedurilor
softului
folosit
în
tehnice specifice, în conformitate cu - Caracteristicile
dispeceratul de monitorizare;
preciz1rile din proiectul de instalare
$inând cont de cerin$ele beneficiarului /i - Parametrii func$ionali ai sistemelor de
monitorizare.
utilizând manualele de instalare ale
echipamentelor
3. Verific1 transmisia de date între
echipamentul de transmisie /i cel de
recep$ie conform cerin$elor proiectului
de securitate, verific1 corectitudinea
datelor transmise /i recep$ionate
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru sistemele de detec$ie efrac$ie
/i control acces
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific1 starea de func$ionare a - Structura /i func$ionarea componentelor
sistemului respectând planul de
sistemelor de detec$ie antiefrac$ie /i control
mentenan$1 preventiv1, pe baza
acces;
proiectului, respectând procedurile - Mentenan$a
sistemelor
de
detec$ie
specifice, în func$ie de tipul sistemului,
antiefrac$ie /i control acces;
conform instruc$iunilor de între$inere.
- Tehnici de depanare a sistemelor de detec$ie
antiefrac$ie /i control acces;
2. Identific1 defec$iunile sistemului pe - Activit1$ile de constatare a defec$iunilor
baza
mesajelor
furnizate
de
sistemelor de detec$ie antiefrac$ie /i control
echipamente,
având
în
vedere
acces;
concluziile verific1rilor efectuate în - Activit1$ile de mentenan$1 a sistemelor de
detec$ie antiefrac$ie /i control acces.
sistem /i în baza informa$iilor oferite de
beneficiar
3. Efectueaz1 opera$ii de mentenan$1
corectiv1 sau service pe baza
instruc$iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func$ie de tipul
defectului identificat, în func$ie de
solicit1rile beneficiarului, conform
specifica$iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru sistemele de televiziune cu
circuit închis (TVCI)
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
1. Verific1 starea de func$ionare a
sistemului respectând planul de
mentenan$1 preventiv1, pe baza
proiectului, respectând procedurile
specifice, în func$ie de tipul sistemului,
conform instruc$iunilor de între$inere.

-

2. Identific1 defec$iunile sistemului pe
baza
mesajelor
furnizate
de
echipamente,
având
în
vedere
concluziile verific1rilor efectuate în
sistem /i în baza informa$iilor oferite de
beneficiar

Cuno&tin%e
Structura /i func$ionarea componentelor
sistemelor TVCI;
Mentenan$a sistemelor TVCI;
Tehnicile de depanare sisteme TVCI;
Activit1$ile de mentenan$1 corectiv1 privind
sistemele TVCI;
Activit1$ile specifice asociate planific1rii
mentenan$ei preventive.

3. Efectueaz1 opera$ii de mentenan$1
corectiv1 sau service pe baza
instruc$iunilor
de
utilizare
a
echipamentelor, în func$ie de tipul
defectului identificat, în func$ie de
solicit1rile beneficiarului, conform
specifica$iilor
tehnice
ale
echipamentelor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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Proiectul Phare Ro 2006 “Infiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri ”

Titlul competen%ei: Asigurarea mentenan$ei /i service-ului pentru sistemele de monitorizare
Cod:
Nivel: 3 EQF
Credite:
Deprinderi
Cuno&tin%e
1. Verific1
sursele
de
alimentare - Normele /i reglement1rile în vigoare privind
activitatea de monitorizare a sistemelor de
principale
urm1rind
asigurarea
securitate;
existen$ei
autonomiei
energetice
corect
de
programare
a
proiectat1,
respectând
procedurile - Modul
echipamentelor de transmitere date;
specifice
- Caracteristicile tehnice, performan$ele /i
limitele echipamentelor tehnice utilizate;
2. Verific1 func$ionarea liniilor de
comunica$ie urm1rind transmiterea - Normele de protec$ia muncii /i de ap1rare
împotriva incendiilor;
corect1 a informa$iilor între sistemul de
transmitere /i cel de recep$ie, verificând - Parametrii func$ionali ai sistemelor tehnice
de monitorizare.
liniile de comunica$ie, conform
instruc$iunilor de între$inere.
3. Identific1 defec$iunile în comunicarea
mesajelor prin asigurarea func$ion1rii
echipamentelor, pe baza mesajelor
furnizate de aparatur1 /i de beneficiar.
4. Verific1 timpii de transmisie a datelor
respectând regulile /i protocoalele
specifice /i conform planului de
mentenan$1
5. Aduce sistemul în parametrii optimi
conform procedurilor specifice, func$ie
de tipul sistemului, respectând planul de
mentenan$1
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast1 competen$1 sunt:
Deprinderi
Cuno/tin$e
• Observarea candida$ilor îndeplinind
• test scris
cerin$ele de la locul de munc1
• întreb1ri orale
• Simulare/demonstra$ie structurat1
• Rapoarte de calitate, asupra procesului
/i/sau produselor realizate de candida$i
• portofoliu
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