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Descriere:
Prezentul document a fost elaborate ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru aria
ocupa ional ”personal de paz $i ordine public ”, grup COR 5169.
Ocupa iile avute în vedere la stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
- agent securitate, cod COR 516901;
- agent control acces, cod COR 516902;
- agent de securitate incint (magazin, hotel, întreprindere), cod COR 516903;
- agent gard de corp, cod COR 516904;
- agent de interven ie paz $i ordine, cod COR 516907;
- agent transport valori, cod COR 516908;
- agent conduc tori câini de serviciu, cod COR 516909;
- dispecer centru de alarm , cod COR 516910;
ef tur , cod COR 516911;
- inspector de securitate, cod COR 516912;
- evaluator de risc efrac ie, cod COR 516913;
- consultant de securitate, cod COR 516914.
Informa ii generale de interes privind practicarea ocupa iei:
Calificarea este practicat în cadrul societ ilor specializate de paz $i protec ie/companiilor de
securitate.
Societ ile de paz $i protec ie/companiile de securitate sunt societ i comerciale private care se
constituie $i func ioneaz potrivit legisla iei comerciale $i prevederile legisla iei specifice, având ca
obiect de activitate: servicii de paz /securitate a obiectivelor, bunurilor $i valorilor, servicii de
paz /securitate a transporturilor de bunuri $i valori, servicii de protec ie personal specializat -denumit
gard de corp.
Prin servicii de paz /securitate se în elege:
- paza/securitatea propriet ii împotriva accesului neautorizat sau ocup rii abuzive;
- paza/securitatea propriet ii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum $i a altor ac iuni
produc toare de pagube material;
- detectarea substan elor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natur care pot provoca o
pagub ;
- paza/securitatea propriet ii intelectuale;
- paza/securitatea mediului înconjur tor;
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul activit ii
de paz /securitate.
Prin servicii de paz /securitate a transporturilor de bunuri i valori se în elege:
- organizarea $i asigurarea pazei/securit ii transportului unor terestru, pe ap sau aerian al unor bunuri
importante, valori sau al oric rui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denume$te astfel;
- organizarea $i asigurarea pazei/securit ii transportului unor date $i informa ii, indiferent de suportul pe
care se afl $i de modalitatea aleas pentru transmitere;
- organizarea $i asigurarea, potrivit legisla iei în vigoare, a protej rii mijloacelor de comunica ii;
- organizarea $i asigurarea transportului pentru persoanele care solicit s fie transportate în condi ii de
maxim siguran ;
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul activit ii
de transport.
Prin servicii de protec ie specializat a persoanei-gard de corp-se în elege:
- protec ia vie ii $i integrit ii corporale a persoanei aflate sub protec ie;
- protejarea persoanei aflate sub protec ie împotriva h r uirii, pedepsit de lege;
- protejarea persoanei aflate sub protec ie pe timpul transportului;

Sector: Administra ie i servicii publice, SO Sef tur servicii de securitate, ASP 11, Page 2 of 27

Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul activit ii
de protec ie.
Persoana care dore$te s ob in calificarea de ef tur servicii de securitate trebuie s aib
calificarea de baz -agent de securitate $i s fie atestat/recunoscut de poli ie/autoritatea de reglementare,
s de in certificate cel pu in pentru una din calific rile: agent control acces, agent de securitate incint
sau agent de interven ie, ob inut printr-un curs de perfec ionare. Competen ele ob inute pe alte c i decât
cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupa ional/calific rii.
De asemenea trebuie s îndeplineasc cumulative urm toarele condi ii:
- vârsta de cel pu in 21 ani;
- liceul cu bacalaureat;
- cel pu in 2 ani vechime în activit i de execu ie din sectorul securit ii private;
- raport optim între în l ime $i greutate;
- apt medical $i psihologic.
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Lista unit% ilor de competen %
UNIT I DE COMPETAN
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: Verificarea aplic rii 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: Asigurarea cerin elor de intrare în serviciu
Titlul unit% ii 2: Preg tirea agen ilor pentru intrarea în serviciu
Titlul unit% ii 3: Gestionarea resurselor pentru activitatea de securitate
Titlul unit% ii 4: Controlul execut rii serviciului de securitate al obiectivului
Titlul unit% ii 5: Monitorizarea st rii de securitate a obiectivului
Titlul unit% ii 6: Gestionarea incidentelor de securitate
Titlul unit% ii 7: Completarea documentelor specifice serviciului de securitate
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Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

1.Verificarea aplic%rii normelor de s%n%tate 8i securitate în munc%
(unitate general%)
Elemente de competen

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

1.Identific riscurilor
specifice activit ii de
securitate

1.1. Riscurile specifice ale
activit ii de securitate sunt
identificate având în vedere
situa iile cu poten ial de risc
1.2. Riscurile specifice ale
activit ii de securitate sunt
identificate având în vedere toate
aspectele relevante pentru
securitatea obiectivului
1.3.Riscurile sunt identificate prin
analizarea mijloacelor de
semnalizare $i avertizare existente
1.4. Riscurile specifice ale
activit ii de securitate identificate
sunt raportate persoanelor
abilitate
2.1. Normele de s n tate $i
securitate în munc sunt aplicate
în corela ie cu particularit ile
obiectivului
2.2. Normele de s n tate $i
securitate în munc $i m surile de
prim ajutor sunt aplicate în func ie
de tipul accidentului
2.3. Normele de s n tate $i
securitate în munc sunt aplicate
pe tot timpul serviciului pentru
asigurarea securit ii obiectivului
3.1. Procedurile de urgen $i
evacuare sunt verificate având în
vedere toate cerin ele de
implementare a acestora
corespunz tor situa iei concrete
3.2. Procedurile de urgen $i
evacuare sunt verificate dac
respectate evitându-se agravarea
situa iei deja create

2. Aplic normele de
s n tate $i securitate în
munc

3.Verific respectarea
procedurile de urgen $i
evacuare

Identificarea riscurilor
specifice activit ii de
securitate se face cu aten ie,
promptitudine $i
responsabilitate

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

Respectarea procedurile de
urgen $i evacuare se face cu
aten ie, luciditate $i st pânire
de sine

3.3. Procedurile de urgen $i
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evacuare sunt verificate dac sunt
respectate f r accidentarea altor
persoane
3.4.Procedurile de urgen $i
evacuare sunt verificate dac sunt
respectate conform planului de
evacuare
Contexte:
La locul de munc este supus riscurilor de s n tate, la îmboln vire $i accidente.
Aplicarea normelor referitoare la securitatea $i s n tatea în munc 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 pericol
Gama de variabile:
- riscuri specifice activit ii de securitate: violen a verbal - insulte, amenin ri, violen a
fizic - lovituri, r niri, discriminare - privind culoarea pielii, originea etnic , sexul, religia sau
orientarea sexual , mânuirea armelor, înc rc tura fizic -mutarea de la un loc de munc la
altul, munca în ture $i noaptea, la sfâr$it de s pt mân , în zilele de s rb tori, pozi ia de
munc -în picioare, $ezând pe scaun etc.;
- riscuri privind securitatea muncii: c dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau
strivire, accidente rutiere, electrocutare etc.;
- riscuri privind mediul de munc : fizice - zgomotul, nivele necorespunz toare de ventila ie,
umiditate $i temperatur , biologice, chimice 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.;
- aspecte relevante pentru securitatea obiectivului: punctele vulnerabile, 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 obiectiv,
reprezentantul beneficiarului;
- particularit ile obiectivului: configura ie, dimensiune, desf $urare în spa iu, amplasare
zonal , modul de organizare a zonelor de securitate, gradul de înc rcare a cu diverse bunuri $i
valori, loca ii diferite, spa ii închise/deschise, în zone aglomerate, etc.;
- tipuri de accidente: r ni u$oare-leziuni superficiale, traume sau lovituri u$oare - contuzii,
luxa ii, julituri -, arsuri u$oare etc.; r ni grave - traume sau r ni serioase care necesit
interven ie medical de specialitate-fracturi, leziuni ale organelor interne etc.;
- cerin e de implementare: în elese, respectate $i aplicate;
- materiale sanitare specifice: pansament, atele, garou, fa$ din tifon, comprese sterile,
leucoplast, vat hidrofil steril , alcool sanitar, rivanol, ap oxigenat etc.
Cuno8tin e:
- reglement ri interne;
- procedurile stabilite;
- norme de securitate $i s n tate în munc ;
- planul de evacuare.
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2.Aplicarea normelor de protec ia mediului
(unitate general%)

Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
2
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

Elemente de competen

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

1.Identific problemele
de mediu

1.1.Problemele de mediu specifice Identificarea problemelor de
obiectivului sunt identificate în
mediu se realizeaz cu
func ie de factorii de mediu
promptitudine $i aten ie
1.2. Problemele de mediu
specifice obiectivului sunt
identificate în corela ie cu factorii
de risc
1.3. Problemele de mediu sunt
identificate prin metode specifice

2.Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

2.1.Ac iunea pentru diminuarea
riscurilor se realizeaz în
conformitate cu legisla ia în
vigoare $i cu procedurile de
urgen
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
3.1. Pericolele de poluare a
mediului identificate sunt
raportate cu toate detaliile
relevante
3.2.Pericole identificate la
obiectiv sunt evitate/ evaluate $i
raportate
3.3.Pericolele care apar la
obiectiv sunt raportate
persoanelor abilitate, prin
mijloace specifice, conform
reglement rilor interne

3.Raporteaz pericolele
identificate la obiectiv

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

Raportarea pericolelor se face
cu promptitudine $i
corectitudine

Contexte:
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Protec ia mediului se realizeaz în func ie de mediul $i loca iile în care î$i desf $oar
activitatea persoana protejat , de factorii de risc identifica i care ar putea influen a protec ia
fizic a persoanei.
Gama de variabile:
- factori de mediu: apa, aerul, sol $i subsolul, habitate naturale, fiin ele vii etc.;
- factori de risc: chimici-substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra ii excesive
echipamente, mi$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.;
- metode specifice: rapoarte din partea agen ilor de securitate, observare în obiectiv, sesiz ri
din partea beneficiarului 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;
- mijloace specifice de raportare: telefon, sta ie radio, voce, sonerie etc.
Cuno8tin 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%)

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
2

Elemente de
competen %

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.Previne declan$area
conflictelor în cadrul
colectivului

1.1.Declan$area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i
colegi de munc
1.2.Declan$area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
între inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de serviciu
1.3.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
2.2. 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

Prevenirea declan$ rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e $i hot râre

2.Asigur satisfac ia
beneficiarului

Satisfac ia beneficiarului se
asigur cu profesionalism,
oportunitate, solicitudine.
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2.4. Satisfac ia beneficiarului este
asigurat prin îndeplinirea sarcinilor
suplimentare stabilite de acesta
3.Colaboreaz cu
organele de abilitate

3.1.Colaborarea cu organele de ordine
abilitate se realizeaz conform
procedurilor specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de
securitate.
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

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

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 , în$tiin 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 securitate, percep ia
privind calitatea îndeplinirii solicit rilor formulate c tre societatea/compania de securitate etc.;
- organe abilitate: poli ia, 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.
Cuno8tin 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.

Sector: Administra ie i servicii publice, SO Sef tur servicii de securitate, ASP 11, Page 10 of 27

Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

1. Asigurarea cerin elor de intrare în serviciu
(unitate specific%)
Elemente de competen

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

1.Verific prezen a
agen ilor de securitate

1.1.Prezen a agen ilor se verific
conform reglement rilor interne ale
societ ii/companiei de securitate,
având în vedere tipul de obiective
1.2. Prezen a agen ilor se verific
în func ie de specificul obiectivului
$i al serviciilor de securitate
1.3. Prezen a agen ilor se verific
urm rind toate aspectele
importante privind asigurarea
securit ii obiectivului
2.1.Uniforma de serviciu este
controlat conform reglement rilor
interne ale societ ii/companiei de
securitate $i preciz rilor
beneficiarului
2.2.Uniforma de serviciu este
controlat urm rind însemnelor
distinctive necesare conform
legisla iei în vigoare
2.3. Uniforma de serviciu este
controlat având în vedere dac
este complet , curat , îngrijit ,
adecvat sezonului $i activit ii
specifice
3.1. Mijloacele de ap rare sunt
verificate în conformitate cu
legisla ia în vigoare, în func ie de
tipul acestora
3.2. Mijloacele de ap rare sunt
verificate conform
reglement rilor interne ale
societ ii/companiei de securitate
3.3.Mijloacele de ap rare sunt
verificate în func ie de specificul
serviciului de securitate

2.Controleaz uniforma
de serviciu

3. Verific mijloacele de
ap rare

4. Identific eventuale

4.1. Neconformit ile sunt

Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen
Verificarea prezen ei
agen ilor se realizeaz cu
exigen , responsabilitate $i
promptitudine

Controlul uniformei de
serviciu se face cu fermitate,
autoritate $i rigurozitate

Verificarea mijloacelor de
ap rare se realizeaz cu
responsabilitate, $i
obiectivitate
Verificarea mijloacelor de
ap rare se face conform
procedurilor specifice.

Identificarea
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neconformit i

5. Dispune m suri de
remediere a
neconformit ilor

identificate în raport cu cerin ele
verificate pe baza prevederilor
legislative în vigoare
4.2. Neconformit ile sunt
identificate prin compara ie cu
con inutul reglement rilor
companiei de securitate
4.3. Neconformit ile sunt
identificate în corela ie cu tipul
serviciilor de securitate
5.1. M surile sunt corelate cu
tipul de neconformit i constatate
5.2. M surile conduc la
solu ionarea neconformit ilor
înainte de începerea serviciului
5.3. M surile sunt adecvate
situa iei concrete

neconformit ilor se face cu
aten ie $i exigen .

Dispunerea m surilor
corective se face cu fermitate
$i operativitate.

Contexte:
Se efectueaz permanent la intrarea în tur , indiferent de timp, anotimp $i stare a vremii.
Activitatea se desf $oar cu to i agen ii din subordine, prin asumarea r spunderii pentru
persoanele coordinate.
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Gama de variabile:
- tipuri de obiective: sedii ale regiilor autonome, companiilor $i societ ilor na ionale,
magazine, supermarket-uri, farmacii, b nci, $coli, case de schimb valutar, case de amanet,
conducte petroliere, de gaze naturale, de ap , poduri, tuneluri, viaducte etc.;
- specificul obiectivului: izolate, în zone aglomerate-centre comerciale, centre de comunica ii
etc. -, interioare - controlate/necontrolate, exterioare-protejate/neprotejate etc.;
- servicii de securitate: securitate obiective, bunuri, $i valori, protec ie persoane fizice;
- aspecte privind prezen a: num r de agen i, gradul de acoperire a posturilor cu agen i, starea
general a agen ilor (s n tate, grad de oboseal , stare psihic , influen a b uturilor alcoolice)
etc.;
- uniforma de serviciu: $apc , c ciul , beret , fes,bluzon, vest , bluz de protec ie, scurt
matlasat sau îmbl nit , pantalon, impermeabile de ploaie, hanorac, $ub , hain de piele,
c ma$ , c ma$ bluz , tricou, pantofi, bocanci, ghete, cravat , fular, centur , curea, cizme de
cauciuc, combinezon, sacou, geac ;
- însemne distinctive: culoare, croial , denumirea $i sigla societ ii/companiei de securitate,
emblema societ ii/companiei de securitate etc.;
- articole de echipament inscrip ionate cu denumirea $i sigla societ ii/companiei de
securitate: bluzon, vest , bluza de protec ie, scurta matlasat sau îmbl nit , hanoracul, $ub ,
haina de piele, c ma$ bluz , combinezon, sacou, geac $i salopet ;
- articol de echipament inscrip ionat cu emblema societ ii/companiei de securitate: coifur ;
- mijloace de ap rare: armament-pistol, muni ie - letal /neletal , mijloace de autoap rare bastoane de cauciuc, tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene cu capacitate mic $i alte
mijloace de ap rare, autorizate pin lege;
- eventuale neconformit i: uniforma neadaptat tipului de obiective, specificului serviciilor de
securitate $i sezonului, lipsa articolelor de echipament cu însemnele distinctive ale societ ii/
companiei de securitate, lipsa/portul neregulamentar al mijloacelor de ap rare, agen i - cu
starea de s n tate necorespunz toare, obosi i sau sub influen a b uturilor alcoolice etc.;
m suri de remediere a neconformit ilor: remedierea deficien elor privind uniforma de serviciu
$i mijloacele de ap rare, pân la intrarea în serviciu, înlocuirea agen ilor cu starea de s n tate
necorespunz toare, obosi i sau sub influen a b uturilor alcoolice, raportarea pe cale ierarhic a
m surilor luate etc.
Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- regulamentul de organizare $i func ionare al societ ii/companiei de securitate;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- terminologia de specialitate;
- norme privind portul uniformei de serviciu $i însemnele distinctive.
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2.Preg%tirea agen ilor pentru intrarea în serviciu
(unitate specific%)

Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
4
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

Elemente de competen

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

1. Se informeaz privind
situa ia din obiectiv

1.1. Informa iile sunt preluate prin Informarea se realizeaz cu
metode specifice, conform
seriozitate $i operativitate
procedurilor aprobate
1.2. Informa iile se refer la toate
evenimentele care au implicat
ac iunea agen ilor de securitate
1.3. Informa iile culese sunt reale
$i complete

2. Identific modific rile
privind starea de
securitate a obiectivului

2.1. Modific rile sunt identificate
pe baza cerin elor exprimate de
beneficiar
2.2. Modific rile sunt identificate
în urma analizei evenimentelor de
securitate produse în obiectiv $i a
consecin elor acestora
2.3. Modific rile sunt identificate
prin metode adaptate situa iilor
concrete
1.1.Situa ia operativ este
prezentat conform reglement rilor
interne ale societ ii /companiei de
securitate
1.2.Situa ia operativ este
prezentat pe baza informa iilor
primite din partea persoanelor
autorizate
1.3. Situa ia operativ este
prezentat incluzând aspectele
relevante pentru desf $urarea
activit ii de c tre agen ii de
securitate
3.1.Agen ii sunt instrui i în
corela ie cu reparti ia pe posturi $i
caracteristicile individuale ale
acestora
3.2.Agen ii sunt instrui i având în
vedere toate informa iile tehnicooperative specifice necesare

3.Prezint situa ia
operativ

4.Instruie$te agen ii

Identificarea modific rilor
privind starea de securitate a
obiectivului se face cu aten ie
$i rigurozitate

Prezentarea situa iei operative
se face cu profesionalism $i
responsabilitate, incluzând
preciz ri privind modul de
ac iune in diferite situa ii

Instruirea agen ilor se face cu
profesionalism $i exigen
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3.3. Agen ii sunt instrui i având în
vedere preciz rile beneficiarului
$i recomand rile poli iei
Contexte:
Activitatea se desf $oar sub presiunea timpului, în condi ii de imprevizibilitate $i
incertitudine, sau în condi ii normale.
Execut preg tirea agen ilor în mod autonom, asumându-$i responsabilitatea pentru
îndeplinirea sarcinilor de c tre agen ii din subordine.
Gama de variabile:
- metode specifice de informare: studiul procesului verbal de primire/predare a turei, discu ii
cu persoane autorizate, observare în obiectiv etc.;
- metode specifice de identificare a modific rilor: studiul informa iilor din rapoarte $i
documentele specifice, recunoa$teri, verific ri directe-num rare, cânt rire, m surare etc. ;
- persoane autorizate: $ef de obiectiv, $ef de tur , beneficiar, reprezentan i ai societ ii/
companiei de securitate/ poli iei;
- aspecte relevante: modific ri privind programul de lucru din obiectiv, regulile de deplasare,
accesul, evenimente petrecute etc.;
- caracteristici individuale ale agen ilor: vârst , experien , preg tire, abilit i senzoriale-vedere
de aproape, de departe, pe timp de noapte, acuitatea auditiv , abilit i fizice-viteza de reac ie,
mobilitatea, rezisten a la efort fizic etc.;
- specificul postului: interior-controlat/necontrolat, exterior-protejat/neprotejat, izolat, în zone
aglomerate-centre comerciale, în zone cu grad ridicat de pericol pentru obiectiv $i agentul de
securitate etc.;
- informa ii tehnico - operative necesare: dispozi ii interne $i preciz rile beneficiarului
privind executarea serviciului $i a accesului în obiectiv, normele de securitate, s n tate în
munc $i de protec ia mediului, proceduri privind modul de ac iune în diferite situa ii etc.
.Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- reglement rile interne ale furnizorului de servicii de securitate;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- terminologia de specialitate;
- procedurile privind modul de ac iune în situa ii de urgen .
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3.Gestionarea resurselor pentru activitatea de securitate
(unitate specific%)

Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
3

Elemente de competen

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. Distribuie mijloacele
ap rare

1.1. Mijloacele de ap rare sunt
distribuite în func ie de tipul
serviciului de securitate asigurat
1.2. Mijloacele de ap rare sunt
distribuite având în vedere
condi iile locurile de depozitare în
obiectiv a acestora
1.3. Mijloacele de ap rare sunt
distribuite în conformitate cu
reglement rile interne ale
societ ii/companiei de securitate
2.1.Agen ii sunt repartiza i în
func ie de particularit ile
obiectivului $i specificul postului
2.2.Agen ii sunt repartiza i pe
posturi în func ie de caracteristicile
individuale
2.3.Agen ii sunt repartiza i
conform buletinului posturilor

Distribuirea mijloacelor de
ap rare se face cu rigurozitate
$i aten ie

2.Repartizeaz agen ii pe
posturi

3.Supravegheaz
primirea/predarea
serviciului între agen i

3.1.Primirea/ predarea serviciului
între agen i este supravegheat în
conformitate cu procedurile
specifice ale societ ii/companiei
de securitate
3.2. Primirea/ predarea serviciului
între agen i este supravegheat
având în vedere preciz rile
beneficiarului
3.3. Primirea/ predarea serviciului
între agen i este supravegheat
urm rind aspectele importante
pentru securitatea obiectivului $i
executarea serviciului

Repartizarea agen ilor pe
posturi se realizeaz cu
obiectivitate $i autoritate

Supravegherea primirii/
pred rii serviciului între
agen i se face cu aten ie $i
responsabilitate
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4. Prime$te/pred
resursele materiale
pentru activitatea de
securitate

4.1. Resursele materiale pentru
activitatea de securitate sunt
primite/predate conform cerin elor
procedurale
4.2. Resursele materiale pentru
activitatea de securitate sunt
primite/predate pe baza
documentelor de eviden specifice
4.3. Resursele materiale pentru
activitatea de securitate sunt
primite/predate conform legisla iei
specifice $i reglement rilor interne

Primirea/predarea resursele
materiale pentru activitatea
de securitate se realizeaz cu
exigen $i responsabilitate

5. P streaz mijloacele
de ap rare

5.1.Mijloacele de ap rare sunt
p strate în spa ii special
amenajate $i securizare din
obiectiv
5.2. Mijloacele de ap rare sunt
p strate conform procedurilor
stabilite de societatea/compania
de securitate
3.3. Mijloacele de ap rare sunt
p strate având în vedere cerin ele
legisla iei specifice

P strarea mijloacelor de
ap rare se face cu aten ie $i
responsabilitate
P strarea se face cu
respectarea condi iilor de
depozitare în func ie de tipul
echipamentelor

Contexte:
Activitatea se desf $oar în condi ii de risc derivate din manipularea armamentului $i
muni iei.
Î$i asum r spunderea total privind modul de repartizare a resurselor umane pe posturi $i de
p strare a armamentului $i muni iei în siguran .
Gama de variabile:
- mijloace de ap rare: armament-pistol, muni ie - letal /neletal , mijloace de autoap rare bastoane de cauciuc, tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene cu capacitate mic $i alte
mijloace de ap rare, autorizate pin lege;
- tipul serviciului de securitate asigurat: securitate obiective, bunuri $i valori, protec ie
persoane fizice etc.;
- locurile de depozitare a mijloacelor de ap rare: la o unitate de poli ie, la armurieri autoriza i,
la sediul societ ii/companiei de securitate sau al beneficiarului, la obiectiv;
- particularit ile obiectivului: configura ie, dimensiune, desf $urare în spa iu, amplasare
zonal , modul de organizare a zonelor de securitate, gradul de înc rcare a cu diverse bunuri $i
valori, loca ii diferite, spa ii închise/deschise, în zone aglomerate etc.;
- specificul postului: interior-controlat/necontrolat, exterior-protejat/neprotejat, izolat, în zone
aglomerate-centre comerciale, în zone cu grad ridicat de pericol pentru obiectiv $i agentul de
securitate etc.;
- caracteristici individuale ale agen ilor: vârst , experien , preg tire, abilit i senzoriale-vedere
de aproape, de departe, pe timp de noapte, acuitatea auditiv , abilit i fizice-viteza de reac ie,
mobilitatea, rezisten a la efort fizic etc.;
- aspectele importante pentru securitatea obiectivului $i executarea serviciului: bunurile $i
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valorile specifice postului, punctele vulnerabile ale obiectivului, împrejmuirile obiectivului,
mijloacele de comunicare, mijloacele de ap rare, documentele, materialele, echipamentele din
dotarea posturilor etc.;
- resurse materiale: armament, muni ie, mijloace de autoap rare, echipamente $i materiale
specifice pentru activitatea de securitate, elemente mecano-fizice de protec ie a obiectivului,
mijloace de leg tur , sistemul electronic de securitate, documentele specifice, bunuri etc.;
- cerin e procedurale: verificarea armamentului pe serii, num rarea muni iei, înc rcarea/
desc rcarea armamentului, manipularea, verificarea st ri mijloacelor de autoap rare, a
echipamentelor $i materialelor etc.;
- materiale: mas , scaun, dulap/lad documente $i echipamente, extinctor etc.;
- elemente mecano-fizice de protec ie a obiectivului: ziduri, plase, blindaje, case de fier,
seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri $i folie de protec ie, grilaje, u$i $i încuietori;
- mijloace de leg tur : telefoane fixe, mobile, sta ii radio;
- sistemul electronic de securitate: sisteme de alarm antiefrac ie, sisteme de televiziune cu
circuit închis, sisteme de control al accesului, de supraveghere video, sisteme $i instala ii de
detectare/stins incendii etc.;
- documentele specifice: registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului,
registrul de eviden acces persoane, registrul de eviden acces autovehicule, registrul de
controale, registrul de eviden evenimente, rapoarte de activitate etc.;
- bunuri: aparatur , ma$ini si utilaje, instala ii, conducte sau rezervoare de ap , de
combustibili;
- cerin ele legisla iei specifice: în condi ii de securitate, astfel încât s nu permit accesul la
acestea a persoanelor neautorizate, în înc peri special amenajate pentru depozitare, în dulapuri
sau casete metalice special amenajate, muni ia se p streaz separate de arme etc.
.Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- reglement rile interne ale furnizorului de servicii de securitate;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- terminologia de specialitate;
- procedurile privind modul de ac iune în diferite situa ii;
- procedurile interne;
- norme interne de organizare $i func ionare a sistemului electronic de securitate a
obiectivului.
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Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
4
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

4.Controlul execut%rii serviciului de securitate al obiectivului
(unitate specific%)
Elemente de competen

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

1.Stabileste metodele de
control

1.1.Metodele de control sunt
stabilite în func ie particularit ile
obiectivului
1.2.Metodele de control sunt
stabilite având în vedere tipul
serviciilor de securitate asigurate
1.3.Metodele de control sunt
stabilite în func ie de situa ia
concret din obiectiv
2.1. Modul de executare a
serviciului de c tre agen i este
verificat prin metode specifice în
func ie de particularit ile
posturilor
2.2. Modul de executare a
serviciului reflect respectarea
legisla iei specifice $i a
procedurilor societ ii/companiei
de securitate.
2.3. Modul de executare a
serviciului de c tre agen i este
verificat având în vedere toate
aspectele relevante pentru
asigurarea securit ii obiectivului

Stabilirea metodelor de
control se face cu
rigurozitate $i
responsabilitate

3. Verific resursele
existente la posturi

3.1. Resursele sunt verificate
conform procedurilor stabilite
3.2. Resursele sunt verificate în
func ie de tipul acestora, urm rind
aspectele esen iale legate de modul
de utilizare
3.3. Resursele sunt verificate
conform eviden ei existente la
posturi
3.4. Resursele sunt verificate prin
metode adecvate tipului de resurs

Verificarea resurselor
existente în posturi se face
cu aten ie $i rigurozitate

4. Decide m suri

4.1. M surile men in eficacitatea

Decizia privind m surile

2.Verific modul de
executare a serviciului
de c tre agen i

Controlul modului de
executare a serviciului de
c tre agen i se face cu
profesionalism $i
corectitudine
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corective

activit ii de securitate
4.2. M surile au în vedere toate
neconformit ile constatate $i
eliminarea cauzelor acestora
4.3. M surile corective sunt decise
în concordan cu preciz rile
beneficiarului
4.4. M surile corective sunt decise
având în vedere cerin ele
procedurale aprobate

este luat cu discern mânt
$i fermitate

Contexte:
Controlul securit ii obiectivului 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 $i incertitudine.
Controlul se efectueaz acoperind to i agen ii de subordine $i toate posturile din obiectiv.
Gama de variabile:
- particularit ile obiectivului: dimensiunea, configura ia, desf $urarea în spa iu, construc ii
de inute, împrejmuiri, c i de acces, amplasare zonal , modul de organizare a zonelor de
securitate, gradul de înc rcare a cu diverse bunuri $i valori, loca ii diferite, spa ii
închise/deschise, în zone aglomerate etc.;
- tipul serviciilor de securitate asigurate: securitate incint , control acces, securitate bunuri $i
valori, protec ie persoane fizice etc.;
- metode de verificare: prin mijloacele de comunicare, observare direct , verificare
nemijlocit , deplasare la posturi etc.;
- particularit ile posturilor: fixe, mobile, de control-acces, de supraveghere etc.;
- aspectele relevante pentru asigurarea securit ii obiectivului: starea elementelor mecanofizice $i func ionarea sistemului electronic de securitate ale obiectivului, ordinea interioar din
obiectiv, folosirea tehnicilor specifice de securitate, utilizarea echipamentelor $i mijloacelor
de leg tur din dotare, utilizarea armamentului din dotare etc.;
- resurse existente la posturi: echipamente, dot ri, armament, muni ie, mijloace de
autoap rare, documente specifice etc.;
- aspectele esen iale legate de modul de utilizare a resurselor: p strarea în condi ii de
siguran , completarea curent a documentelor, purtarea echipamentului etc.;
- metode adecvate tipului de resurs : identificarea seriei armamentului, num rarea muni iei,
vizualizarea mijloacelor de autoap rare, citirea documentelor etc.;
- cerin e procedurale: raportarea incidentelor, în$tiin area beneficiarului etc.
- neconformit i: documente $i materiale deteriorate/lips , bunuri sustrase, deficien e ale
elementelor mecano-fizice de protec ie: deteriorate, distruse, nesigure, deficien e la sistemul
electronic de securitate: nu func ioneaz conform parametrilor stabili i etc.;

Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- reglement rile interne;
- planul de paz /securitate/protec ie al obiectivului;
- proceduri interne $i cele stabilite de beneficiar;
- de baz necesare complet rii documentelor specifice;
- norme $i reglement ri de utilizare a echipamentelor $i mijloacelor din dotare.
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5.Monitorizarea st%rii de securitate a obiectivului
(unitate specific%)
Elemente de competen

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

1. Urm re$te condi iile
generale de securitate
din interiorul
obiectivului

1.1. Condi iile generale de
securitate din interiorul obiectivului
sunt urm rite având în vedere
aspectele esen iale pentru
desf $urarea activit ilor
1.2. Condi iile generale de
securitate din interiorul obiectivului
sunt urm rite în corela ie cu
preciz rile beneficiarului
1.3. Condi iile generale de
securitate din interiorul obiectivului
sunt urm rite în func ie de
particularit ile $i specificul
obiectivului

2.1. Accesul în obiectiv este
observat împreun cu persoanele
abilitate, în func ie de scopul
propus
2.2. Accesul în obiectiv este
observat urm rind prevenirea/
depistarea activit ilor neautorizate/
neregulilor poten iale
2.3.Accesul în obiectiv este
observat urm rind aplicarea
dispozi iilor/procedurilor
beneficiarului
3.1. Sistemul electronic de
3. Verific sistemul
electronic de securitate $i securitate $i iluminatul sunt
verificate conform procedurilor
iluminatul în obiectiv
stabilite de beneficiar $i
reglement rilor interne
3.2.Sistemul electronic $i
iluminatul sunt verificate având în
vedere zonele vulnerabile precizate
de beneficiar
3.3.Sistemul electronic de
securitate $i iluminatul sunt
conforme cu specifica iile din
planul de securitate
4.1. Disfunc ionalit ile privind
4.Identific eventuale
2. Observ accesul în
obiectiv

Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen
Urm rirea condi iilor
generale de securitate din
interiorul obiectivului se
realizeaz cu aten ie $i
profesionalism

Observarea accesului în
obiectiv se face corect $i
rigurozitate

Verificarea sistemului
electronic de securitate $i
iluminatul în obiectiv se
realizeaz cu aten ie $i
responsabilitate

Identificarea eventualelor
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disfunc ionalit i

5. Previne desf $urarea
activit ilor ilegale în
incinta obiectivului

condi iile generale de securitate din
interiorul obiectivului sunt
identificate prin metode specifice
4.2. Disfunc ionalit ile privind
accesul în obiectiv sunt identificate
în corela ie cu regulile de acces
stabilite de beneficiar
4.3. Disfunc ionalit ile privind
sistemul electronic de securitate $i
iluminatul în obiectiv sunt
identificate conform
reglement rilor interne
5.1.Desf $urarea activit ilor
ilegale în incinta obiectivului sunt
prevenite în func ie aspectele
concrete observate/identificate pe
parcursul monitoriz rii
5.2. Desf $urarea activit ilor
ilegale în incinta obiectivului sunt
prevenite pe baza m surilor
adaptate situa iei concrete
5.3. Desf $urarea activit ilor
ilegale în incinta obiectivului sunt
prevenite conform legisla iei în
vigoare $i preciz rilor
beneficiarului

disfunc ionalit i se face cu
promptitudine si fermitate

Prevenirea desf $ur rii
activit ilor ilegale în
incinta obiectivului se face
cu rigurozitate $i
responsabilitate

Contexte:
Monitorizarea se face pe tot parcursul execut rii serviciului, ziua, noaptea, indiferent de
condi iile de mediu-ploaie, vânt, înghe , vizibilitate redus etc.
Gama de variabile:
- condi iile generale de securitate din interiorul obiectivului: ordinea interioar , accesibilitatea
c ilor de deplasare, starea de între inere a cl dirilor, împrejmuirilor $i perimetrului, obstacole,
bariere etc.;
- aspecte esen iale pentru desf $urarea activit ilor: integritatea împrejmuirilor, p strarea
zonelor de siguran $i protec ie, men inerea liber a itinerariilor de deplasare, de patrulare $i
rond etc.;
- metode specifice de identificare a disfunc ionalit ilor: observare, deplasare, patrulare, rond,
studiul rapoartelor agen ilor, verificarea sesiz rilor beneficiarului, etc.;
- scopul propus: cotrolul accesului sau activit ilor neautorizate, prevenirea
introducerii/scoaterii materialelor f r documente legale, respectarea normelor de s n tate,
securitate $i protec ia mediului etc.;
- prevenirea/depistarea unor nereguli: furturi, fraude, vandalism sau p trunderea ilegal în
obiectiv etc.
- particularit ile obiectivului: dimensiunea, configura ia, desf $urarea în spa iu, construc ii
de inute, împrejmuiri, c i de acces, amplasare zonal , modul de organizare a zonelor de
securitate, gradul de înc rcare a cu diverse bunuri $i valori, loca ii diferite, spa ii
închise/deschise, în zone aglomerate etc.;
- specificul obiectivului: izolat, în zone aglomerate-centre comerciale, centre de comunica ii
etc. -, interior-controlat/necontrolat, exterior-protejat/neprotejat etc.;
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- m suri: anun beneficiarul, raporteaz pe cale ierarhic , remedierea efectiv a unor
disfunc ionalit i, înlocuirea unor agen ilor care au comis abateri etc.
Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- reglement rile interne;
- planul de paz /securitate/protec ie al obiectivului;
- proceduri interne $i cele stabilite de beneficiar;
- de baz necesare complet rii documentelor specifice;
- norme $i reglement ri de utilizare a echipamentelor $i mijloacelor din dotare.
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5.Gestionarea incidentelor de securitate
(unitate de competen specific%)
Elemente de
competen

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

1.1.Incidentele de securitate
sunt identificate conform
procedurilor stabilite pentru
situa ii de urgen
1.2.Incidentele de securitate
sunt identificate prin metode
specifice
1.3.Incidentele de securitate
identificate sunt raportate
ierarhic $i comunicate
beneficiarului conform
procedurilor stabilite
2.1. Incidentele de securitate
2. Evalueaz
incidentele de securitate sunt evaluate având în vedere
tipul $i caracteristicile acestora
2.2. Incidentele sunt evaluate în
func ie de situa ia concret din
obiectiv.
2.3. Incidentele de securitate
sunt evaluate împreun cu
persoanele abilitate
3.Stabile$te varianta de 2.1.Varianta de ac iune este
stabilit în func ie de specificul
ac iune pentru
eliminarea incidentelor situa iei
2.2. Varianta de ac iune este
de securitate
stabilit având în vedere for ele
$i mijloacele avute la dispozi ie
2.3.Varianta de ac iune este
stabilit în func ie de tipul
incidentului $i momentul
producerii acestuia
2.4.Varianta de ac iune este
stabilit de comun acord cu
beneficiarul
3.1.Ac iunile sunt conduse
4.Conduce
conform
procedurilor stabilite
ac iunile pentru
eliminarea incidentelor pentru situa ii de urgen , având
în vedere tipul acestora
de securitate
3.2.Ac iunile în for sunt
1.Identific incidentele
de securitate

Nivelul de
responsabilitate 8i
autonomie
4

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descrise de
elementul de competen
Identificarea incidentelor de
securitate se realizeaz cu
promptitudine $i
profesionalism

Evaluarea incidentelor de
securitate se realizeaz cu
profesionalism si
rigurozitate

Stabilirea variantei de
ac iune pentru eliminarea
incidentelor de securitate se
face cu profesionalism $i
promptitudine

Conducerea ac iunilor
pentru eliminarea
incidentelor de securitate se
face cu profesionalism,
fermitate $i promptitudine,
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conduse cu respectarea strict a
prevederilor legale
3.3.Ac iunile pentru eliminarea
incidentelor sunt conduse în
condi ii de siguran pentru
agen i $i obiectiv
Contexte
Activitatea se desf $oar în condi ii de risc, incertitudine, stres, efort prelungit.
Activitatea presupune supravegherea agen ilor din subordine în timpul derul rii
evenimentelor.
Gama de variabile:
- incidente de securitate: introducerea/scoaterea de materiale în/din obiectiv f r
documente legale, furturi/sustrageri/distrugeri de bunuri $i valori sau alte ac iuni
produc toare de pagube materiale, accesul neautorizat sau ocuparea abuziv a
obiectivului, activit i neautorizate în obiectiv, agresiuni verbale $i fizice asupra
agen ilor, conflicte de munc , atac asupra obiectivului etc.;
- situa ii de urgen : avarii produse la instala ii, conducte sau rezervoare de ap , de
combustibili ori substan e chimice, la re ele electrice sau telefonice, calamit i naturale,
amenin ri cu bomb etc.;
- metode specifice: rapoarte din partea agen ilor, observare în obiectiv, studiul sesiz rilor
din partea beneficiarului, etc.;
- caracteristicile incidentelor de securitate: momentul producerii, amploare, gravitate,
num r de persoane implicate, consecin e poten iale etc.;
- persoane abilitate: seful de obiectiv, reprezentantul beneficiarului/societ ii de
paz /politiei, exper i în diferite domenii;
- for e la dispozi ie: agen ii din posturile de paz , echipa de interven ie;
- mijloace la dispozi ie: de ap rare din dotarea agen ilor $i echipei de interven ie;
- tipuri de ac iuni: prevenire, aten ionare, evitarea pericolului eminent, supravegheaz
permanent obiectivul, limiteaz efectele incendiilor si calamit ilor naturale, evacueaz
persoane $i materiale, acord primul ajutor, limiteaz p trunderile prin for în obiectiv,
stopeaz ac iunile ilicite, limiteaz producerea pagubelor, intervine în for , prinde $i
legitimeaz f ptuitorii, pred f ptuitorii organelor de politie;
Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- reglement ri interne;
- procedurile stabilite pentru situa ii de urgen ;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract;
- instruc iunile de prim ajutor;
- terminologia specific .
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Nivelul de
responsabilitate
8i autonomie
3
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

7. Completarea documentelor specifice serviciului de securitate
(unitate specific%)
Elemente de competen

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

1.Culege informa ii
referitoare la securitatea
obiectivului

1.1.Informa iile sunt culese prin
metode specifice, din surse
abilitate
1.2.Informa iile sunt relevante în
asigurarea securit ii/protec iei
obiectivului
1.3.Informa iile culese sunt
corecte, reale, clare $i de
actualitate
1.4. Informa iile sunt culese
conform preciz rilor
beneficiarului $i
reglement rilor interne ale
societ ii/companiei de securitate
2.1.Informa iile sunt înregistrate
conform reglement rilor interne
2.2.Informa iile sunt înregistrate
conform tipului documentului $i
activit ii desf $urate
2.3.Informa iile sunt înregistrate
complet, corect $i lizibil
2.4.Informa iile sunt înregistrate
cu respectarea terminologiei de
specialitate
3.1.Rapoartele privind serviciul
de securitate sunt întocmite în
termeni specifici conform
reglement rilor interne
3.2.Rapoartele privind serviciul
de securitate con in toate
informa iile necesare pentru
asigurarea securit ii/protec iei
obiectivului
3.3.Rapoartele privind serviciul
de securitate sunt clare $i
complete

2.Inregistreaz
informa iile

3.Întocme$te rapoartele
privind serviciul de
securitate

Culegerea informa iilor
referitoare la securitatea
obiectivului se realizeaz cu
corectitudine, spirit de
observa ie $i aten ie
distributiv

Înregistrarea informa iilor se
face cu aten ie, rigurozitate $i
promptitudine

Întocmirea rapoartelor
privind serviciul de securitate
se realizeaz cu
responsabilitate,
corectitudine, având memoria
vizual necesar

Contexte:
Completarea documentelor specifice serviciului de securitate se face în mod autonom,
indiferent de condi iile în care se execut serviciul $i specificul obiectivului.
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Gama de variabile:
- tipuri de informa ii: privind evenimentele, situa ia operativ a obiectivului-starea
elementelor mecano-fizice $i sistemului electronic de securitate etc.;
- metode specifice: observarea obiectivului, studiul documentelor, inform ri directe,
inform ri scrise din partea beneficiarului, inform ri scrise din partea poli iei etc.;
- surse abilitate: agen i, $ef obiectiv, beneficiar, poli ie etc.;
- tipuri de documente: tipizate, redactate, tehnoredactate etc.;
- rapoarte specifice serviciului: de activitate,de constatare a evenimentelor etc.
Cuno8tin e:
- legisla ia specific ;
- procedurile interne;
- preciz rile beneficiarului stipulate în contract.
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Titlul Calific rii: ef tur servicii de securitate
Descriere:
Calificarea profesional recunoscut la nivel na ional ef tur servicii de securitate
nivel 4 este proiectat pentru cei care practic activitatea în domeniul securit ii private.
Aceasta este adecvat atât pentru efii de tur servicii de securitate care activeaz deja în
aceast ocupa ie, cât i pentru acele persoane care î i dezvolt abilit i în acest sens.
Pentru a- i îndeplini rolul în mod eficace, efii de tur servicii de securitate au nevoie de
abilit i organizatorice, de gestionare a resurselor, control i monitorizare a securit ii
obiectivului, trebuie s fie capabili s pun la punct i s men in rela ii de lucru eficace i de
calitate cu ceilal i.
Motiva ie:
Calificarea de ef tur servicii de securitate este foarte solicitat pe pia a muncii securit ii
private i postul acesta se g se te în organigramele multor societ i/companii de securitate.
Condi ii de acces:
Persoana care dore te s ob in calificarea de ef tur servicii de securitate trebuie s aib
calificarea de baz - agent de securitate i s fie atestat/recunoscut de poli ie/autoritatea de
reglementare, s de in certificat cel pu in pentru una de calific rile; agent control acces, agent
securitate de incint sau agent de interven ie, ob inut printr-un curs de perfec ionare.
standardului ocupa ional.
De asemenea trebuie s mai îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii:
- vârsta de cel pu in 21 ani;
- liceul cu bacalaureat;
- cel pu in 2 ani vechime în activit i de execu ie în sectorul securit ii private;
- raport optim între în l ime i greutate;
- apt medical i psihologic.
Rute de progres:
Calificarea profesional recunoscut la nivel na ional ef tur servicii de securitate
nivel 4 ofer candida ilor oportunit i de progres în cadrul propriei ocupa ii, de exemplu la
nivelul 4, ef obiectiv servicii de securitate. Sau ace tia pot c p ta i alte calific ri profesionale
recunoscute la nivel na ional de Nivel 4 urmând o alt disciplin din domeniul securit ii
private, de exemplu Inspector de securitate, Evaluator de risc de securitate, Consultant de
securitate.

Cerin e legislative specifice:
-certificat de absolvire
-atestat
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Titlu calific rii: ef tur servicii de securitate
Codul calific rii:
Nivelul calific rii: 4

LISTA COMPETEN ELOR
Nivelul calific rii : 4
Cod

Denumirea competen$ei
Verificarea aplic rii normelor de s n tate i
securitate în munc

Nivel
3

Aplicarea normelor de protec ia mediului

2

Men inerea unor rela ii bune de munc

2

Asigurarea cerin elor de intrare în serviciu

3

Credite

Preg tirea agen ilor de securitate pentru intrarea în 4
serviciu
3
Gestionarea resurselor pentru activitatea de
securitate
Controlul execut rii serviciului de securitate în
4
cadrul obiectivului
Monitorizarea st rii de securitate a obiectivului
3
Gestionarea incidentelor de securitate
4
Completarea documentelor specifice serviciului de 3
securitate
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Competen$a: Verificarea aplic rii normelor de s n tate i securitate în munc
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
1. Identific riscurile specifice activit ii
de securitate cu responsabilitate, având
în vedere situa iile cu poten ial de risc,
conform procedurilor stabilite, prin
analizarea mijloacelor de semnalizare i
avertizare existente
2. Aplic normele de s n tate i securitate
în munc cu promptitudine i eficien
maxim , în corela ie cu particularit ile
obiectivului, conform reglement rile
interne
3. Verific respectarea procedurilor de
urgen i evacuare cu aten ie,
corespunz tor situa iei concrete,
conform planului de evacuare

Cuno%tin$e
- Norme de s n tate i securitate în munc
- Planul de evacuare
- Riscuri specifice activit ii de securitate
- Riscuri privind securitatea muncii
- Riscuri privind mediul de munc
- Situa ii cu poten ial de risc
- Aspecte relevante pentru securitatea
obiectivului
- Mijloace de avertizare i semnalizare
- Persoane abilitate în domeniul s n t ii i
securit ii în munc
- Particularit ile obiectivului
- Tipuri de accidente
- Cerin e de implementare a procedurilor de
urgen i evacuare
- Materiale sanitare specifice

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Competen$a: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Identific problemele de mediu cu
promptitudine, în corela ie cu
factorii de risc, prin metode
specifice, conform reglement rilor
interne
2. Ac ioneaz pentru diminuarea
riscurilor de mediu cu operativitate,
adecvat activit ii din obiectiv, în
conformitate cu legisla ia în vigoare
i cu procedurile de urgen
3. Raporteaz pericolele de poluare
identificate la obiectiv cu
corectitudine, persoanelor abilitate,
conform procedurilor stabilite

Cuno%tin$e
- Norme de protec ia mediului
- Reglement ri interne ale beneficiarului
- Problemele de mediu cu impact negativ
asupra comunit ii
- Modalit i de identificare a problemelor de
mediu
- Tipuri de ac iuni pentru diminuarea
problemelor de mediu
- Proceduri de urgen specifice problemelor de
mediu
- Factorii de mediu i de risc
- Metode specifice de identificare
- Riscuri de poluare i poluan i
- Persoane abilitate privind protec ia mediului
- Servicii de urgen
- Mijloace specifice de raportare a pericolelor i
problemelor de mediu

Metode de evaluare:.
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Competen$a: Men inerea unor rela ii de munc eficace
Cod:
Nivel: 2
Credite:
Deprinderi
1. Previne declan area conflictelor
în cadrul colectivului cu aten ie,
prin respectarea rela iilor de
munc , conform cerin elor
procedurale stabilite
2. Asigur satisfac ia
beneficiarului cu
oportcompeten , prin
rezolvarea evenimentelor
neprev zute, în conformitate cu
cerin ele beneficiarului
3. Colaboreaz cu organele de
abilitate cu operativitate, cu
acordul prealabil al
beneficiarului, conform
legisla iei în vigoare

Cuno%tin$e
- Reglement ri interne ale beneficiarului
- Tipuri de conflicte i cauzele declan rii
acestora
- Regulamentul de organizare i func ionare al
societ ii de paz / companiei de securitate
- Caracteristicile rela iilor de munc în
domeniul serviciilor de securitate
- Cerin ele procedurale stabilite pentru
prevenirea declan rii conflictelor în cadrul
colectivului
- Semnifica ia satisfac iei beneficiarului i
indicatori de m surare a acesteia
- Prevederi legislative în vigoare privind
comportamentul i inuta de serviciu
- 8inuta vestimentar comportamental
- Organe abilitate pentru realizarea colabor rii
profesionale în prestarea serviciilor de
securitate

Metode de evaluare:.
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Competen$a: Asigurarea cerin elor de intrare în serviciu
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno%tin$e
1. Verific prezen a agen ilor de
- Prevederile legisla iei în vigoare
securitate cu exigen , urm rind
- Regulamentul de organizare i func ionare al
toate aspectele importante privind
societ ii/companiei de securitate
asigurarea securit ii obiectivului,
- Preciz rile beneficiarului stipulate în contract
conform reglement rilor interne
- Aspecte privind prezen a agen ilor
2. Controleaz uniforma de serviciu cu - Tipuri de obiective, specificul acestora i al
autoritate, urm rind dac este
- serviciilor de securitate
adecvat sezonului i activit ii
- Norme privind portul uniformei de serviciu i
specifice, conform reglement rilor
însemnele distinctive
interne i preciz rilor beneficiarului - Uniforma de serviciu, însemne distinctive,
3. Verific mijloacele de ap rare cu
articole de echipament inscrip ionate cu
denumirea i sigla societ ii/companiei de
responsabilitate, conform legisla iei
în vigoare i procedurilor specifice,
securitate
- Mijloacele de ap rare din dotare
în func ie de tipul acestora
4. Identific eventuale neconformit i - Eventuale neconformit i i m suri de
cu exigen , în corela ie cu tipul remediere
serviciilor de securitate, conform
reglement rilor interne
5. Dispune m suri de remediere a
neconformit ilor cu fermitate,
înainte de începerea serviciului, în
corela ie cu tipul de neconformit i
constatate, conform reglement rilor
interne
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Competen$a: Preg tirea agen ilor pentru intrarea în serviciu
Cod:
Nivel: 4
Credite:
Deprinderi
4. Se informeaz privind situa ia din
obiectiv cu operativitate, prin metode
specifice, conform procedurilor
aprobate
5. Identific modific rile privind starea de
securitate a obiectivului, cu rigurozitate,
prin metode adaptate situa iilor
concrete, pe baza cerin elor exprimate
de beneficiar
6. Prezint situa ia operativ cu
profesionalism, pe baza informa iilor
primite din partea persoanelor
autorizate, conform reglement rilor
interne ale societ ii/companiei de
securitate
7. Instruie te agen ii cu exigen , în
corela ie cu reparti ia pe posturi i
caracteristicile individuale ale acestora,
având in vedere preciz rile
beneficiarului i recomand rile poli iei

Cuno%tin$e
- Proceduri privind modul de ac iune în situa ii
de urgen
- Modalit i de desf urare a activit ii de
preg tire a agen ilor de securitate pentru
intrarea în serviciu
- Metode specifice de informare
- Metode specifice de identificare a
modific rilor privind starea de securitate a
obiectivului
- Persoanele autorizate care dau informa ii
privind situa ia operativ
- Aspecte relevante pentru desf urarea
activit ii de c tre agen i
- Caracteristicile individuale ale agen ilor
- Specificul postului
- Informa ii tehnico-operative necesare
instruirii agen ilor

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

Competen$a: Gestionarea resurselor pentru activitatea de securitate
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
8. Distribuie mijloacele ap rare cu
rigurozitate, în func ie de tipul
serviciului de securitate asigurat, în
conformitate cu reglement rile interne
9. Repartizeaz agen ii pe posturi cu
obiectivitate, în func ie particularit ile
obiectivului, specificul postului i
caracteristicile individuale ale agen ilor,
conform buletinului posturilor
10. Supravegheaz primirea/predarea
serviciului între agen i cu aten ie,
urm rind aspectele importante pentru
securitatea obiectivului i executarea
serviciului, în conformitate cu
procedurile interne i preciz rile
beneficiarului
11. Prime te/pred resursele materiale
pentru activitatea de securitate cu
exigen , pe baza documentelor de
eviden specifice, conform legisla iei
în domeniu
12. P streaz mijloacele de ap rare cu
responsabilitate, în func ie de tipul
acestora, conform cerin elor legisla iei
în vigoare

Cuno%tin$e
- Prevederile legisla iei în vigoare
- Regulamentul de organizare i func ionare al
societ ii/companiei de securitate
- Preciz rile beneficiarului stipulate în contract
- Terminologia de specialitate
- Mijloacele de ap rare i locul de depozitare a
acestora
- Tipul serviciului de securitate asigurat
- Particularit ile obiectivului
- Aspecte importante pentru securitatea
obiectivului i executarea serviciului
- Resursele materiale pentru activitatea de
securitate
- Cerin ele procedurale privind primirea/
- predarea resurselor materiale
- Cerin ele legislative privind p strarea
mijloacelor de ap rare

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

Competen$a: Controlul execut rii serviciului de securitate al obiectivului
Cod:
Nivel: 4
Credite:
Deprinderi
13. Stabile te metodele de control cu
rigurozitate, în func ie situa ia concret
din obiectiv, conform procedurilor
stabilite
14. Verific modul de executare a
serviciului de c tre agen i cu exigen ,
prin metode specifice, conform
planului da paz /securitate/protec ie al
obiectivului
15. Verific resursele existente la posturi cu
aten ie, urm rind aspectele esen iale
legate de modul de utilizare a acestora,
conform procedurilor stabilite
16. Decide m suri corective cu fermitate,
având în vedere toate neconformit ile
constatate i eliminarea cauzelor
constatate, conform preciz rilor
beneficiarului

Cuno%tin$e
- Regulamentul de organizare i func ionare al
societ ii/companiei de securitate
- Preciz rile beneficiarului stipulate în contract
- Planul da paz /securitate/protec ie al
obiectivului
- Proceduri interne i cele stabilite de beneficiar
- Reguli de completare a documentelor
specifice activit ii de securitate
- Metode de verificare a serviciului de
securitate i resurselor
- Resursele existente la posturi i aspectele
esen iale privind modul de utilizare a acestora
- Aspectele esen iale legate de modul de
utilizare a resurselor
- Cerin ele procedurale aprobate privind
m surile corective a neconformit ilor
- Neconformit i posibile la controlul execut rii
serviciului de securitate al obiectivului

Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

Competen$a: Monitorizarea st rii de securitate a obiectivului
Cod:
Nivel: 3
Credite:.
Deprinderi
Cuno%tin$e
- Preciz rile beneficiarului stipulate în contract
17. Urm re te condi iile generale de
- Proceduri interne i cele stabilite de beneficiar
securitate din interiorul obiectivului cu
- Norme i reglement ri de utilizare a
aten ie, având în vedere aspectele
echipamentului i mijloacelor din dotare
esen iale pentru desf urarea
- Condi ii generale de securitate din interiorul
activit ilor, conform preciz rilor
obiectivului
beneficiarului
- Aspecte esen iale pentru desf urarea
18. Observ accesul în obiectiv cu
activit ilor în obiectiv
rigurozitate, în func ie de scopul
propus, urm rind depistarea activit ilor - Metode specifice de identificare a
disfunc ionalit ilor
neautorizate, conform dispozi iilor
- M suri de prevenire a desf ur rii activit ilor
beneficiarului
ilegale în incinta obiectivului
19. Verific sistemul electronic de
securitate i iluminatul în obiectiv,
având în vedere zonele vulnerabile
precizate de beneficiar, conform
specifica iilor din planul de securitate
20. Identific eventuale disfunc ionalit i
cu promptitudine, prin metode
specifice, conform reglement rilor
interne
21. Previne desf urarea activit ilor ilegale
în incinta obiectivului cu
responsabilitate, conform preciz rilor
beneficiarului i legisla iei în vigoare
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

Competen$a: Gestionarea incidentelor de securitate
Cod:
Nivel: 4
Credite:
Deprinderi
1. Identific incidentele de securitate cu
promptitudine, în func ie de situa ia
concret , conform procedurilor stabilite
2. Evalueaz incidentele de securitate cu
profesionalism, având în vedere tipul si
caracteristicile acestora, conform
procedurilor stabilite pentru situa ii de
urgent
3. Stabile te varianta de ac iune pentru
eliminarea incidentelor de securitate cu
promptitudine, în func ie de situa ie, de
for ele si mijloacele avute la dispozi ie,
conform preciz rilor beneficiarului
4. Conduce ac iunile pentru eliminarea
incidentelor de securitate cu fermitate,
în condi ii de siguran pentru agen i i
obiectiv, conform prevederilor legale

Cuno%tin$e
- Procedurile stabilite pentru situa iile de
urgen
- Legisla ia specific situa iilor de urgen
- Metodele specifice de gestionare a
incidentelor de securitate
- Caracteristicile incidentelor de securitate
- Persoanele abilitate în evaluarea incidentelor
de securitate
- Tipurile de for e la dispozi ie
- Tipurile de mijloace la dispozi ie
- Instruc iunile de prim ajutor
- Tipurile de ac iuni pentru eliminarea
incidentelor de securitate

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt :
•
•
•

Deprinderi
Cuno tin e
• Test scris
Observarea candida ilor îndeplinind
cerin ele de la locul de munc
• Întreb ri orale
Simularea
Rapoarte de calitate asupra procesului
i/sau produselor realizate de c tre
candida i
Portofoliu
Proiect
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Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”

Competen$a: Completarea documentelor specifice serviciului de securitate
Cod:
Nivel: 3
Credite:
Deprinderi
Cuno%tin$e
5. Culege informa ii referitoare la
- Preciz rile beneficiarului stipulate în contract
securitatea obiectivului cu
- Proceduri interne i cele stabilite de beneficiar
corectitudine, din surse abilitate,
- Reguli de completare a documentelor
conform preciz rilor beneficiarului i
specifice activit ii de securitate
reglement rilor interne
- Tipuri de informa ii referitoare la securitatea
6. Înregistreaz informa iile cu
obiectivului
rigurozitate, în func ie de tipul
- Metode specifice de culegere a informa iilor
documentului i activit ile desf urate, - Surse abilitate de culegere a informa iilor
conform reglement rilor interne
- Tipuri de documente ce se întocmesc
7. Întocme te rapoartele privind serviciul
- Rapoarte specifice serviciului de securitate
de securitate cu responsabilitate, în
termeni specifici, conform
reglement rilor interne
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast5 competen sunt urm toarele:
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 c tre
candida i
•

portofoliu
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