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Descriere:  
 
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru ocupaţia 
Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 3151 
 
Ocupaţia este înscrisă în COR cu codul de înregistrare 315104 
 

Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor trebuie să deţină

competenţele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de 

apărare împotriva incendiilor. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice 

centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi

operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate 

cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, 

au următoarele obligaţii principale: 

- elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

domeniul de activitate al autorităţii respective; 

- fac propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva 

incendiilor în domeniul specific; 

- controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, 

în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat; 

- elaborează şi supun spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituţiei, după

caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de 

activitate; 

- analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă 

private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 

şi fac/face propuneri de optimizare a acestora; 

- elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.
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Lista unităţilor de competenţă 

Unităţi de competenţă cheie 
 
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine 

Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie 

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice 

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice 

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale 

Titlul unităţii 8: Competenţe de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale 
 
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 
în muncă

Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 

Unităţi de competenţă specifice 
 
Titlul unităţii 1: Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

Titlul unităţii 2: Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

Titlul unităţii 3: Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 

Titlul unităţii 4: Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva 
incendiilor 

Titlul unităţii 5: Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor 

Titlul unităţii 6: Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor 

Titlul unităţii 7: Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice  
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Stabileşte resursele 
necesare desfăşurării 
activităţilor de apărare 
împotriva incendiilor 

1.1. Resursele necesare desfăşurării 
activităţilor de apărare împotriva 
incendiilor sunt stabilite în corelaţie 
cu nivelul predominant al riscului de 
incendiu din obiectiv. 
 
1.2.  Resursele necesare desfăşurării 
activităţilor de apărare împotriva 
incendiilor sunt stabilite în funcţie de 
caracteristicile obiectivului în care se 
desfăşoară activitatea. 
 
1.3. Resursele necesare desfăşurării 
activităţilor de apărare împotriva 
incendiilor sunt stabilite pe baza 
evaluării capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor a obiectivului. 
 

1.1. Stabilirea resurselor  se 
realizează cu profesionalism 
şi obiectivitate. 
 
1.2. Stabilirea resurselor se 
realizează cu exactitate. 
 

2. Eşalonează etapele 
activităţii de apărare 
împotriva incendiilor  
 

2.1. Etapele activităţii de apărare 
împotriva incendiilor sunt eşalonate 
în funcţie de priorităţile în 
soluţionarea problemelor care 
afectează gradul de apărare împotriva 
incendiilor. 
 
2.2. Etapele activităţii de apărare 
împotriva incendiilor sunt eşalonate 
în corelaţie cu posibilităţile de 
soluţionare tehnică a măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor. 
 
2.3. Etapele activităţii de apărare 
împotriva incendiilor sunt eşalonate 
în funcţie de posibilităţile de 
asigurare a resurselor necesare 
acesteia. 
 

2.1. Eşalonarea etapelor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu atenţie.  
 
2.2. Eşalonarea etapelor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu obiectivitate. 

3. Alocă resursele 
necesare realizării 
fiecărei etape 

3.1. Resursele necesare realizării 
fiecărei etape sunt alocate în funcţie 
de complexitatea activităţii 
desfăşurate. 
 
3.2. Resursele necesare realizării 

fiecărei etape sunt alocate în corelaţie 

3.1. Alocarea resursele 
necesare se realizează cu 
obiectivitate şi prin implicare 
activă.

3.2. Alocarea resursele 
necesare se realizează cu 
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cu evoluţia situaţiei operative în 
obiectiv. 
 
3.3. Resursele necesare realizării 
fiecărei etape sunt alocate în funcţie 
de nivelul de pregătire şi experienţa
personalului. 

preocupare. 

Contexte:  
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru obiectivele specifice şi pentru tipurile de riscuri posibile 
privind apărarea împotriva incendiilor; 
 
Gama de variabile: 
Tipuri de resurse: umane, materiale, financiare; 
 
Nivelul riscului: mic, mediu, mare; 
 
Tipul obiectivului: spaţii comerciale cu/fără aglomerări de persoane, spaţii de cazare şi
alimentaţie publică, unităţi spitaliceşti, obiective culturale, obiective industriale, etc.; 
 
Caracteristicile obiectivului: categorie de importanţă, tehnologii aplicate, regim de înălţime, 
număr de persoane, etc.; 
 
Capacitatea de apărare împotriva incendiilor: realizarea construcţiei în conformitate cu 
prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor, asigurarea măsurilor de 
preîntâmpinare a propagării incendiilor, asigurarea căilor de acces şi intervenţie, dotarea şi
echiparea construcţiilor cu mijloace de intervenţie, etc.; 
 
Existenţa unor stări de pericol: avarii tehnice, scurgeri de produse inflamabile, etc.; 
 
Mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare de incendiu, instalaţii de 
semnalizare a incendiilor, instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, etc. 
 
Cunoştinţe: 
 
Legislaţie specifică;

Norme şi reglementări în vigoare; 
 
Situaţia operativă din obiectiv; 
 
Categoriile de priorităţi privind soluţionarea problemelor; 
 
Tipuri de obiective. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Stabileşte necesarul 
de personal 
 

1.1. Necesarul de personal este 
stabilit în corelaţie cu specificul şi
complexitatea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor. 
 
1.2. Necesarul de personal este 
stabilit în funcţie de caracteristicile 
individuale ale executanţilor din 
domeniul apărării împotriva 
incendiilor. 
 
1.3. Necesarul de personal este 
stabilit în corelaţie cu intervalul de 
timp alocat pentru desfăşurarea 
activităţii de apărare împotriva 
incendiilor. 
 

1.1. Stabilirea necesarului de 
personal  se realizează cu 
profesionalism şi
responsabilitate. 
 
1.2. Stabilirea necesarului de 
personal se realizează cu 
preocupare şi prin implicare 
activă.

2. Atribuie 
responsabilităţi
personalului 
 

2.1. Responsabilităţile sunt atribuite 
personalului în corelaţie cu 
prevederile înscrise în fişa postului. 
 
2.2. Responsabilităţile sunt atribuite 
personalului în funcţie de 
particularităţile operaţiilor de 
executat. 
 
2.3. Responsabilităţile sunt atribuite 
personalului ţinându-se cont de 
caracteristicile individuale ale 
angajaţilor cu atribuţii de apărare 
împotriva incendiilor. 

2.1. Atribuirea 
responsabilităţilor se 
realizează cu obiectivitate. 
 
2.2. Atribuirea 
responsabilităţilor se  
realizează cu atenţie.  

3. Stabileşte procedura 
de lucru privind 
activităţile de apărare 
împotriva incendiilor 

3.1. Procedura de lucru este stabilită
în funcţie de natura activităţii care 
urmează să se desfăşoare. 
 
3.2. Procedura de lucru este stabilită
în corelaţie cu cerinţele precizate în 
reglementările specifice domeniului 
apărării împotriva incendiilor. 
 
3.3. Procedura de lucru este stabilită
în funcţie de scopul activităţii de 
apărare împotriva incendiilor. 

3.1. Stabilirea procedurii de 
lucru se realizează cu 
profesionalism. 
 
3.2. Stabilirea procedurii de 
lucru se realizează cu 
responsabilitate. 
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Contexte:  
 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru obiectivele specifice şi pentru tipurile de riscuri posibile 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
 

Gama de variabile: 
Caracteristicile individuale: vârstă, experienţă profesională, condiţie fizică, etc.; 
 
Reglementări specifice: legi, ordine, normative, standarde, etc. 
 

Cunoştinţe: 
 
Legislaţie specifică;

Norme şi reglementări în vigoare; 
 
Proceduri de lucru; 
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MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate şi
autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 
modului de îndeplinire a 
activităţii descrisă de
elementul de competenţă 

1. Identifică nivelul de 
aplicare a măsurilor de 
apărare împotriva 
incendiilor 
 

1.1. Nivelul de aplicare a măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor este 
identificat în toate obiectivele 
cuprinse în limitele de proprietate ale 
unităţii. 
 
1.2. Nivelul de aplicare a măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor este 
identificat prin comparare cu 
prevederile reglementările în vigoare 
şi conţinutul planificărilor aprobate. 
 
1.3. Nivelul de aplicare a măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor este 
identificat prin abordarea 
ansamblului problematicii activităţii 
de apărare împotriva incendiilor. 
 

1.1. Identificarea nivelului de 
aplicare a măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu corectitudine 
şi profesionalism. 
 
1.2. Identificarea nivelului de 
aplicare a măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu seriozitate. 

2. Evaluează
capacitatea de apărare 
împotriva incendiilor 
 

2.1. Capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor este evaluată prin 
compararea nivelului de protecţie 
asigurat în unitate cu cerinţele 
formulate în reglementările din 
domeniul apărării împotriva 
incendiilor. 
 
2.2. Capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor este evaluată periodic sau 
ori de câte ori este nevoie, în 
contextul existenţei unor indicii de 
creştere a stării de pericol. 
 
2.3. Capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor este evaluată conform 
reglementărilor interne.  
 

2.1. Evaluarea capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu obiectivitate. 
 
2.2. Evaluarea capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu 
profesionalism şi seriozitate. 

3. Înregistrează datele 
obţinute în urma 
monitorizării 

3.1.  Datele obţinute în urma 
monitorizării sunt înregistrate 
asigurându-se că sunt reale şi
relevante pentru activitatea de 
apărare împotriva incendiilor. 
 
3.2. Datele obţinute în urma 

3.1. Înregistrarea datelor se 
realizează cu atenţie. 
 
3.2. Înregistrarea datelor se 
realizează cu 
conştiinciozitate şi
rigurozitate. 
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monitorizării sunt înregistrate 
permanent în scopul cunoaşterii 
evoluţiei situaţiei operative din 
unitate. 
 
3.3. Datele obţinute în urma 
monitorizării sunt înregistrate pentru 
toate laturile activităţii de apărare 
împotriva incendiilor din unitate. 
 

Contexte: 
 Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru obiectivele specifice şi pentru tipurile de riscuri posibile 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
Gama de variabile: 
 
Tipul obiectivului: spaţii comerciale cu/fără aglomerări de persoane, spaţii de cazare şi
alimentaţie publică, unităţi spitaliceşti, obiective culturale, obiective industriale, etc.; 
 
Indicii de creştere a stării de pericol: schimbarea condiţiilor care au stat la baza evaluării 
anterioare, perioade caniculare cu temperaturi excesive, fluctuaţia masivă de personal, starea 
de îmbătrânire a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, etc.; 
 
Date înregistrate: incendii produse, cauze probabile şi împrejurări favorizante, frecvenţa
manifestării cauzelor de incendiu, consecinţele producerii incendiilor, deficienţe constatate, 
evidenţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, etc. 
 

Cunoştinţe: 
 
Legislaţie specifică;

Norme şi reglementări în vigoare; 
 
Tipuri de obiective; 
 
Metode de calcul a forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 
 
Tehnici de comunicare; 
 
Tehnici de înregistrare şi prelucrare a datelor. 
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ELABORAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITĂŢII 
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Culege datele 
necesare elaborării  
documentelor  
 

1.1. Datele necesare elaborării 
documentelor sunt culese prin 
metode specifice în corelaţie cu tipul 
de document redactat.  
 
1.2. Datele necesare elaborării 
documentelor sunt culese prin 
apelarea unor surse autorizate.  
 
1.3. Datele necesare elaborării 
documentelor sunt culese 
asigurându-se că sunt complete, 
detaliate, reale şi relevante în raport 
cu scopul propus.  
 
1.4. Datele necesare elaborării 
documentelor sunt culese în scopul 
prevenirii permanente a producerii 
incendiilor.  
 

1.1. Culegerea datelor se 
realizează cu acurateţe şi
operativitate. 
 
1.2. Culegerea datelor se 
realizează cu profesionalism 
şi responsabilitate. 

2.  Structurează datele 
necesare  
elaborării 
documentelor 
specifice  
activităţii de apărare 
împotriva incendiilor 
 

2.1. Datele necesare elaborării 
documentelor specifice activităţii de 
apărare împotriva incendiilor sunt 
structurate în funcţie de natura 
responsabilităţilor de îndeplinit.  
 
2.2. Datele necesare elaborării 
documentelor specifice activităţii de 
apărare împotriva incendiilor sunt 
structurate în funcţie de tipul 
documentului redactat.  
 
2.3. Datele necesare elaborării 
documentelor specifice activităţii de 
apărare împotriva incendiilor sunt 
structurate în conformitate cu scopul 
urmărit. 
 

2.1. Structurarea datelor se 
realizează cu atenţie şi
rigurozitate. 
 
2.2. Structurarea datelor se 
realizează cu profesionalism. 
 

3. Redactează
documentele specifice  
activităţii de apărare 
împotriva incendiilor  

3.1. Documentele specifice activităţii 
de apărare împotriva incendiilor sunt 
redactate într-un limbaj specializat, 
clar, corect, concis şi la obiect.  

3.1. Redactarea 
documentelor specifice se 
realizează cu atenţie şi
rigurozitate. 
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3.2. Documentele specifice activităţii 
de apărare împotriva incendiilor sunt 
redactate cu utilizarea unor suporturi 
specifice în corelaţie cu resursele 
unităţii. 
 
3.3. Documentele specifice activităţii 
de apărare împotriva incendiilor sunt 
redactate cu operativitate în scopul 
asigurării unei activităţi fluente. 
 

3.2. Redactarea 
documentelor specifice se 
realizează cu profesionalism. 

Contexte: 
 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru tipurile de obiective din sectorul de competenţă şi în 
concordanţă cu specificul activităţilor de apărare împotriva incendiilor desfăşurate. 
 
Gama de variabile: 
 
Documente specifice: proiecte ale dispoziţiilor scrise privind modul de organizare a activităţii 
de apărare împotriva incendiilor, proiecte ale dispoziţiilor scrise privind responsabilităţile în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, plan de control, documente de control, note de 
control, procese-verbale de control, listele cu substanţele periculoase, plan de dotare şi
completare cu mijloace tehnice, referate de analiză a stadiului apărării împotriva incendiilor, 
etc.; 
 
Metode specifice de culegere a datelor: observare directă, analiza bazei de date, studiul actelor 
normative specifice, etc.; 
 
Scopuri urmărite: depistarea stărilor de pericol, depistarea cauzelor potenţiale de incendiu, a 
încălcărilor normelor de apărare împotriva incendiilor, etc. 
 
Cunoştinţe: 
 
Normele specifice de apărare împotriva incendiilor; 
 
Actele normative din domeniul apărării împotriva incendiilor; 
 
Proceduri de cercetare şi stabilire a cauzelor şi împrejurărilor producerii incendiilor; 
 
Tehnici de comunicare; 
 
Tipuri de suporturi specifice utilizate pentru stocarea datelor. 
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INSTRUIREA SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL APĂRĂRII 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Identifică nevoile de 
instruire ale 
salariaţilor în 
domeniul apărării 
împotriva incendiilor 
 

1.1. Nevoile de instruire ale 
salariaţilor sunt identificate pentru 
toate categoriile de salariaţi ai 
unităţii. 
 
1.2. Nevoile de instruire ale 
salariaţilor sunt identificate în 
corelaţie cu profilul de activitate al 
unităţii. 
 
1.3. Nevoile de instruire ale 
salariaţilor sunt identificate prin 
raportare la noutăţile apărute în 
domeniul reglementărilor curente. 
 

1.1. Identificarea nevoilor de 
instruire se realizează cu 
profesionalism. 
 
1.2. Identificarea nevoilor de 
instruire se realizează cu 
conştiinciozitate şi
responsabilitate. 

2.  Stabileşte 
conţinutul 
programului de 
instruire 
 

2.1. Conţinutul programului de 
instruire este stabilit diferenţiat în 
funcţie de responsabilităţi şi
specialităţi. 
 
2.2. Conţinutul programului de 
instruire este stabilit luându-se în 
considerare toate aspectele activităţii 
de apărare împotriva incendiilor 
desfăşurate în cadrul obiectivului. 
 
2.3. Conţinutul programului de 
instruire este stabilit diferenţiat pe 
categorii de personal, pe baza 
reglementărilor specifice din 
domeniu. 
 

2.1. Stabilirea conţinutului 
programului de instruire se 
realizează cu atenţie. 
 
2.2. Stabilirea conţinutului 
programului de instruire se 
realizează cu profesionalism. 
 

3. Desfăşoară
programul de instruire 
al salariaţilor în 
domeniul apărării 
împotriva incendiilor 
 

3.1. Programul de instruire al 
salariaţilor se desfăşoară în corelare 
cu scopul activităţii la care se referă;

3.2. Programul de instruire al 
salariaţilor se desfăşoară prin metode 
specifice pregătirii salariaţilor pe 
problematica apărării împotriva 
incendiilor. 
 

3.3. Programul de instruire al 

3.1. Desfăşurarea 
programului de instruire se 
realizează cu seriozitate. 
 
3.2. Desfăşurarea 
programului de instruire  se 
realizează cu responsabilitate 
şi profesionalism. 
 

3.3. Desfăşurarea 
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salariaţilor se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
 

programului de instruire  se 
realizează prin implicare 
activă.

Contexte:  
 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru tipurile de obiective din sectorul de competenţă şi în 
concordanţă cu specificul activităţilor de apărare împotriva incendiilor desfăşurate. 
 
Gama de variabile: 
 
Categorii de personal: nou angajaţi, care lucrează la birou, care execută lucrări periculoase, 
etc.; 
 
Aspecte ale activităţii: utilizarea echipamentelor de apărare împotriva incendiilor, metode de 
intervenţie în caz de incendiu, etc.; 
 
Metode specifice de pregătire: aplicaţii practice, instruire teoretică, studiu de caz, dezbatere, 
etc. 

Cunoştinţe: 
 
Prevederi ale actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva 
incendiilor; 
 
Tehnici de comunicare; 
 
Elemente de pedagogie; 
 
Tehnici de predare; 
 
Tipuri de materiale didactice.  
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CONTROLUL MODULUI DE RESPECTARE A MĂSURILOR DE 
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 (unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Verifică respectarea 
regulilor şi măsurilor 
de apărare împotriva 
incendiilor pe timpul 
executării investiţiilor 
şi exploatării 
obiectivelor  
 

1.1. Respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor pe timpul executării 
investiţiilor şi exploatării obiectivelor 
este verificată pe baza prevederilor 
actelor normative din domeniul 
apărării împotriva incendiilor. 
 
1.2. Respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor pe timpul executării 
investiţiilor şi exploatării obiectivelor 
este verificată la toate obiectivele din 
limitele de proprietate ale unităţii. 
 
1.3. Respectarea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor pe timpul executării 
investiţiilor şi exploatării obiectivelor 
este verificată urmărindu-se 
existenţa, starea fizică şi de
funcţionare a tuturor sistemelor de 
apărare împotriva incendiilor. 
 

1.1. Verificarea respectării 
regulilor şi măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu rigurozitate 
şi profesionalism. 
 
1.2. Verificarea respectării 
regulilor şi măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor 
se realizează cu atenţie şi
responsabilitate. 
 

2.  Urmăreşte starea de 
funcţionare a 
mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva 
incendiilor 
 

2.1. Starea de funcţionare a 
mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor este urmărită
având în vedere reglementările 
specifice din domeniu. 
 
2.2. Starea de funcţionare a 
mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor este urmărită
având în vedere caracteristicile 
tuturor mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor din dotare. 
 
2.3. Starea de funcţionare a 
mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor este urmărită
utilizând metode specifice. 
 

2.1. Urmărirea stării de 
funcţionare a mijloacelor 
tehnice de apărare împotriva 
incendiilor se realizează cu 
atenţie. 
 
2.2. Urmărirea stării de 
funcţionare a mijloacelor 
tehnice de apărare împotriva 
incendiilor se realizează cu 
profesionalism. 

3. Verifică însuşirea 
de către salariaţi a

3.1. Însuşirea de către salariaţi a
prevederilor normelor specifice de 

3.1. Verificarea însuşirii a 
normelor specifice de apărare 
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prevederilor normelor 
specifice de apărare 
împotriva incendiilor 
 

apărare împotriva incendiilor este 
verificată urmărindu-se modul de 
acţiune în situaţii de incendiu în 
corelaţie cu specificul locului de 
muncă.

3.2. Însuşirea de către salariaţi a
prevederilor normelor specifice de 
apărare împotriva incendiilor este 
verificată comparând cunoştinţele 
asimilate cu conţinutul legislaţiei 
specifice. 
 
3.3. Însuşirea de către salariaţi a
normelor specifice de apărare 
împotriva incendiilor este verificată
aplicând metode specifice referindu-
se la toate tipurile de cunoştinţe
asimilate. 
 

împotriva incendiilor se 
realizează cu atenţie şi
rigurozitate. 
 
3.2. Verificarea însuşirii de 
către salariaţi a normelor 
specifice de apărare 
împotriva incendiilor se 
realizează cu profesionalism. 

Contexte:  
 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru tipurile de obiective din sectorul de competenţă şi în 
concordanţă cu specificul activităţilor de apărare împotriva incendiilor desfăşurate. 
 
Gama de variabile: 
 
Reglementări specifice: legi, ordine, normative, standarde, etc.; 
 
Tipuri de obiective: uzine, secţii, instalaţii tehnologice, clădiri sociale, clădiri administrative, 
depozite, centrale termice, gospodării de apă, etc. 

Cunoştinţe: 
 
Prevederile actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor; 
 
Conţinutul activităţilor de apărare împotriva incendiilor; 
 
Tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
 
Caracteristici tehnice şi funcţionale ale mijloacelor de apărare împotriva incendiilor. 
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ACORDAREA ASISTENŢEI TEHNICE DE SPECIALITATE ÎN 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitate 
şi autonomie 
3EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Evaluează situaţia 
de urgenţă 

1.1. Situaţia de urgenţă este evaluată
în corelaţie cu particularităţile locului 
de manifestare a acesteia. 
 
1.2. Situaţia de urgenţă este evaluată
în funcţie de tipul acesteia. 
 
1.3. Situaţia de urgenţă este evaluată
analizând toate elementelor relevante 
privind pericolul/evoluţia 
evenimentului. 
 
1.4. Situaţia de urgenţă este evaluată
cu respectarea normelor de sănătate 
şi securitate în muncă.

1.1. Evaluarea se realizează
cu operativitate şi
profesionalism. 
 
1.2. Evaluarea se realizează
cu responsabilitate. 

2.  Propune soluţii de 
înlăturare a situaţiei de 
urgenţă 

2.1. Soluţiile de înlăturare a situaţiei 
de urgenţă sunt propuse conform 
reglementărilor interne. 
 
2.2. Soluţiile de înlăturare a situaţiei 
de urgenţă sunt propuse în corelaţie 
cu nivelul de evoluţie şi consecinţele 
evenimentului.  
 
2.3. Soluţiile de înlăturare a situaţiei 
de urgenţă sunt propuse respectând 
principiile de intervenţie 
reglementate. 
 

2.1. Soluţiile sunt propuse cu 
atenţie şi profesionalism. 
 
2.2. Soluţiile sunt propuse cu 
operativitate. 

3. Supraveghează
modul de aplicare a 
măsurilor aprobate  
 

3.1. Modul de aplicare a măsurilor 
aprobate este supravegheat urmărind 
aplicarea procedurilor de intervenţie 
reglementate. 
 
3.2. Modul de aplicare a măsurilor 
aprobate este supravegheat 
comparând efectele produse în urma 
intervenţiilor cu cele estimate. 
 
3.3. Modul de aplicare a măsurilor 
aprobate este supravegheat cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.

3.1. Supravegherea se 
realizează cu atenţie şi
rigurozitate. 
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Contexte:  
 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor îşi desfăşoară
activitatea cu un grad limitat de autonomie, sub coordonarea şefului ierarhic, răspunde de 
calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute şi se conformează prevederilor legislaţiei specifice 
în domeniu. 
Activităţile se desfăşoară pentru tipurile de obiective din sectorul de competenţă şi în 
concordanţă cu specificul activităţilor de apărare împotriva incendiilor desfăşurate. 

Gama de variabile: 
 
Situaţii de urgenţă: stare de pericol de incendiu, avarie tehnică cu potenţial de 
explozie/incendiu, incendiu, calamităţi naturale; 
 
Particularităţile locului: spaţiu închis izolat, înglobat într-o structură, spaţiu deschis, izolat, 
adiacent altor spaţii cu pericol, clădire înaltă, foarte înaltă cu sau fără aglomerări de persoane, 
spaţii cu valori mari ale sarcinii termice, spaţii destinate persoanelor care nu se pot evacua 
singure, instalaţii tehnologice cu pericol ridicat de incendiu, etc.; 
 
Consecinţe/efecte previzibile: formarea norilor de gaz în concentraţie de explozie, spargerea 
unor vase de reacţie/recipiente care conţin produse inflamabile/lucrează la presiuni si 
temperaturi ridicate, propagarea cu rapiditate a incendiului la vecinătăţi, producerea unui 
număr mare de victime, afectarea gravă a mediului, etc.; 
 
Elemente relevante privind pericolul/evoluţia evenimentului: parametrii de stare înregistraţi
local şi în vecinătăţile conexe (presiuni, temperaturi, concentraţii, radiaţii electromagnetice), 
cantităţi de materiale combustibile, caracteristicile de ardere ale materialelor combustibile, 
starea de agregare a materialelor combustibile, etc.; 
 
Posibilităţi de intervenţie: antrenare de resurse umane specializate din cadrul locului de 
muncă, acţionarea sistemelor de protecţie locale neafectate de eveniment, acţionarea pe plan 
local a sistemelor de izolare fata de vecinătăţi, executarea de manevre destinate evacuării 
conţinutului unor echipamente, punerea în funcţiune a mijloacelor tehnice de 
stingere/intervenţie, alertarea altor forte specializate prevăzute în planurile de intervenţie, etc.; 
 
Principii de intervenţie: respectarea reglementărilor în vigoare, respectarea priorităţilor, 
dimensionarea optimă a forţelor, asigurarea colaborării şi conlucrării între participanţii la 
acţiune. 
 

Cunoştinţe: 
 
Caracteristicile locului în care se desfăşoară activitatea; 
 
Caracteristicile materialelor existente la locul de manifestare a stării critice; 
 
Prevederile actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor; 
 
Tehnici de comunicare. 
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APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA 
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 
responsabilitatea 
şi autonomie 
2EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Identifică riscurile în 
muncă

1.1. Riscurile în muncă sunt 
identificate în corelaţie cu specificul 
activităţii de executat. 
 
1.2. Riscurile în muncă sunt 
identificate avându-se în vedere toate 
aspectele relevante pentru 
desfăşurarea activităţilor. 
 
1.3. Riscurile sunt  identificate  în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei specifice în domeniu. 

1.1. Identificarea riscurilor în 
muncă se realizează cu 
conştiinciozitate şi
responsabilitate. 

2. Aplică prevederile 
legale referitoare la 
sănătatea şi securitatea 
în muncă

2.1. Prevederile legale referitoare la 
sănătatea şi securitatea în muncă sunt 
aplicate în conformitate cu legislaţia 
specifică în domeniu. 
 
2.2. Prevederile legale referitoare la 
sănătatea şi securitatea în muncă sunt 
aplicate în corelaţie cu specificul 
locului de muncă.

2.3. Prevederile legale referitoare la 
sănătate şi securitatea în muncă sunt 
aplicate permanent, pe toată perioada 
activităţilor. 
 

2.1. Aplicarea prevederile 
legale referitoare la sănătatea 
şi securitatea în muncă se 
realizează cu atenţie şi
promptitudine. 
 
2.2. Aplicarea prevederile 
legale referitoare la sănătatea 
şi securitatea în muncă se 
realizează cu 
conştiinciozitate şi
responsabilitate. 

3. Intervine în caz de 
accident 

3.1. În caz de accident intervine în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
 
3.2. În caz de accident intervine în 
conformitate cu prevederile 
regulamentului interior. 
 
3.3. În caz de accident intervine prin 
modalităţi adaptate situaţiei concrete 
şi tipului de accident produs. 
 

3.1. Intervenţia în caz de 
accident se realizează cu 
atenţie şi promptitudine. 
 
3.2. Intervenţia în caz de 
accident se realizează cu 
operativitate. 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului ierarhic, cu un grad limitat 
de autonomie. 
Gama de variabile: 
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Tipuri de riscuri: pericol de lovire, cădere de la înălţime, pericol de alunecare, tăiere cu scule şi
unelte conţinând părţi metalice/ascuţite, pericol de cădere de materiale şi obiecte de la înălţime, 
etc.; 

Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile de activităţilor desfăşurate, modalitatea 
de organizare a activităţilor, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe 
posturi de lucru, condiţiile de lucru, etc.; 

Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie 
de specificul condiţiilor de lucru; 

Tipuri de accidente: traumatisme mecanice (loviri, răniri, fracturi, căderi de la înălţime), 
electrocutare, arsuri, intoxicaţii cu gaze, etc. 

Cunoştinţe: 
 
Tipuri de riscuri; 

Norme de sănătate şi securitate în muncă specifice locului de muncă;

Modul de utilizare a echipamentelor specifice privind normele de sănătate şi securitate în 
muncă;

Proceduri de acordare a primului ajutor. 
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APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI  
(unitate de competenţă generală)

Nivelul de 
responsabilitatea 
şi autonomie 
2EQF 

Elemente de 
competenţă 

Criterii de realizare asociate 
rezultatului activităţii descrise de 
elementul de competenţă 

Criterii de realizare 
asociate modului de 
îndeplinire a activităţii 
descrisă de elementul de 
competenţă 

1. Aplică normele de 
protecţia mediului 

1.1. Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate corespunzător 
activităţilor desfăşurate. 
 
1.2. Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate conform instructajelor. 
 
1.3. Normele de protecţia mediului 
sunt aplicate evitând efectul nociv 
asupra mediului înconjurător şi a
zonei de lucru. 
 

1.1. Aplicarea normelor de 
protecţie a mediului se 
realizează cu promptitudine. 
 
1.2. Aplicarea normelor de 
protecţie a mediului se 
realizează cu responsabilitate 
şi perseverenţă.

2. Acţionează pentru 
diminuarea riscurilor 
de mediu 

2.1. Pentru diminuarea riscurilor de 
mediu acţionează conform 
procedurilor interne, fără afectarea 
factorilor de mediu. 
 
2.2. Pentru diminuarea riscurilor de 
mediu acţionează în conformitate cu 
procedurile de urgenţă şi cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 
 
2.3. Pentru diminuarea riscurilor de 
mediu acţionează cu promptitudine. 
 

2.1. Acţiunea pentru 
diminuarea riscurilor de 
mediu se realizează cu 
atenţie şi responsabilitate. 
 
2.2. Acţiunea pentru 
diminuarea riscurilor de 
mediu se realizează cu 
perseverenţă şi operativitate. 

3. Acţionează pentru 
diminuarea 
consumului de resurse 
naturale 

3.1. Pentru diminuarea consumului 
de resurse naturale se acţionează
conform procedurilor interne. 
 
3.2. Pentru diminuarea consumului 
de resurse naturale se acţionează
conform specificului locului de 
muncă.

3.3. Pentru diminuarea consumului 
de resurse naturale se acţionează
permanent şi conştiincios. 
 

3.1. Acţiunea pentru 
diminuarea consumului de 
resurse naturale se realizează
cu perseverenţă şi
operativitate. 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea şefului ierarhic, cu un grad limitat 
de autonomie. 
 
Gama de variabile: 
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Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale protejate; 

Riscuri: poluare a apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc.; 

Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie 
de specificul condiţiilor de lucru; 

Resurse naturale: apă, gaze, ţiţei, sol, resurse energetice, etc. 
 
Cunoştinţe: 
Norme de protecţia mediului; 

Legislaţie şi proceduri specifice locului de muncă;

Specificul locului de muncă.
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 

 

CALIFICAREA 

 

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 
 

COD RNC al calificării:  

Nivelul calificării : 3 

 

Sectorul : Administraţie şi Servicii Publice 

 

Versiunea: 0 

Data aprobării:  

Data propusă pentru revizuire: martie 2012 

 

Echipa de redactare: Mihaela MOGOŞANU – Ofiţer specialist la Centrul Naţional pentru 

Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Verificator sectorial: Bogdan GRIGORE – Ofiţer specialist la Inspectoratul General pentru  

Situaţii de Urgenţă 

Comisia de validare:  

 

Denumire document  electronic: Q_ Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si 

stingerii incendiilor_00 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificării revine Comitetului Sectorial 

Administraţie şi Servicii Publice 
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Titlul Calificării: Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

Descriere: 

 
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor trebuie să deţină

competenţele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de 
apărare împotriva incendiilor. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi
operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate 
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, 
au următoarele obligaţii principale: 

- elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
domeniul de activitate al autorităţii respective; 

- fac propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva 
incendiilor în domeniul specific; 

- controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, 
în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat; 

- elaborează şi supun spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituţiei, după
caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de 
activitate; 

- analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă 
private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 
şi fac/face propuneri de optimizare a acestora; 

- elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.

Motivaţie:  

 
Calificarea de “Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” este 

solicitată pe piaţa muncii, fiind necesară în vederea încadrării la operatori economici, instituţii, ş.a.,  
conform legislaţiei în vigoare. 
 

Condiţii de acces: 

 
Persoana care doreşte să devină “Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apăr prevenirii şi

stingerii incendiilor” trebuie să fie absolventă de liceu, să fie declarată apt medical. 
 

Rute de progres: Nu există

Cerinţe legislative specifice: Nu există
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Titlu calificării:  Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 
Codul calificării:  
Nivelul calificării: 3

LISTA COMPETENŢELOR 

 

Nivelul calificării:  

 

Codul 

unităţii 
Denumirea competenţei Nivel Credite 

Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 3

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
 

3

Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
 

3

Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare 
împotriva incendiilor 
 

3

Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor 3  

Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor 

3

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii de urgenţă. 3

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă

2

Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2
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Competenţa: Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Stabileşte resursele necesare 
desfăşurării activităţilor de apărare 
împotriva incendiilor, cu profesionalism şi
obiectivitate, pe baza evaluării capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor a 
obiectivului, în corelaţie cu nivelul 
predominant al riscului de incendiu şi în 
funcţie de caracteristicile obiectivului. 
 
2. Eşalonează etapele activităţii de apărare 
împotriva incendiilor, cu atenţie şi
obiectivitate, în funcţie de priorităţile în 
soluţionarea problemelor care afectează
gradul de apărare împotriva incendiilor şi
în funcţie de posibilităţile de asigurare a 
resurselor necesare acesteia. 
 
3. Alocă resursele necesare realizării  
fiecărei etape, cu obiectivitate şi
preocupare , în funcţie de complexitatea 
activităţii desfăşurate , în corelaţie cu 
evoluţia situaţiei operative în obiectiv şi în 
funcţie de nivelul de pregătire şi
experienţa personalului.  
 

- Legislaţie specifică;
- Norme şi reglementări în vigoare; 
- Situaţia operativă din obiectiv; 
- Categoriile de priorităţi privind soluţionarea 
problemelor; 
- Tipuri de obiective. 
 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţa sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 

• Test scris 
• Întrebări orale 
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• Proiecte 
• portofoliu 
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Competenţa: Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Stabileşte necesarul de personal cu 
preocupare şi profesionalism, în corelaţie 
cu specificul şi complexitatea activităţii 
de apărare împotriva incendiilor, în funcţie 
de caracteristicile individuale ale 
executanţilor din domeniul apărării 
împotriva incendiilor şi în corelaţie cu 
intervalul de timp alocat. 
 
2. Atribuie responsabilităţi personalului, 
cu atenţie şi obiectivitate,  în corelaţie cu 
caracteristicile individuale ale angajaţilor, 
cu prevederile înscrise în fişa postului şi în 
funcţie de particularităţile operaţiilor de 
executat. 
 
3. Stabileşte procedura de lucru privind 
activităţile de apărare împotriva 
incendiilor, cu responsabilitate şi
profesionalism, în funcţie de natura 
activităţii care urmează să se desfăşoare, 
în corelaţie cu cerinţele precizate în 
reglementările specifice domeniului 
apărării împotriva incendiilor. 
 

- Legislaţie specifică;
- Norme şi reglementări în vigoare; 
- Proceduri de lucru. 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Identifică nivelul de aplicare a 
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor, cu  corectitudine şi
profesionalism, prin comparare cu 
prevederile reglementările în vigoare şi
conţinutul planificărilor aprobate, prin 
abordarea ansamblului problematicii 
activităţii de apărare împotriva incendiilor. 
 
2. Evaluează capacitatea de apărare 
împotriva incendiilor, cu profesionalism şi
obiectivitate, prin compararea nivelului de 
protecţie asigurat în competenţă cu 
cerinţele formulate în reglementările din 
domeniul apărării împotriva incendiilor şi
conform reglementărilor interne.  
 
3 . Înregistrează datele obţinute în urma 
monitorizării, cu conştiinciozitate şi
rigurozitate, asigurându-se că sunt reale şi
relevante pentru activitatea de apărare 
împotriva incendiilor, pentru toate laturile 
activităţii de apărare împotriva incendiilor 
din competenţă.

- Legislaţie specifică;
- Norme şi reglementări în vigoare; 
- Tipuri de obiective; 
- Metode de calcul a forţelor şi mijloacelor de 
intervenţie; 
 - Tehnici de comunicare; 
 - Tehnici de înregistrare şi prelucrare a datelor. 
 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Culege datele necesare elaborării  
Documentelor, cu  acurateţe şi
operativitate,  prin metode specifice în 
corelaţie cu tipul de document redactat, 
prin apelarea unor surse autorizate, 
asigurându-se că sunt complete, detaliate, 
reale şi relevante în raport cu scopul 
propus. 
 
2. Structurează datele necesare  
elaborării documentelor specifice  
activităţii de apărare împotriva incendiilor, 
cu profesionalism şi rigurozitate, în 
funcţie de natura responsabilităţilor de 
îndeplinit, în funcţie de tipul documentului 
redactat şi în conformitate cu scopul 
urmărit. 
 
3. Redactează documentele specifice  
activităţii de apărare împotriva incendiilor, 
cu rigurozitate şi profesionalism, într-un 
limbaj specializat, clar, corect, concis şi la 
obiect, cu utilizarea unor suporturi 
specifice în corelaţie cu resursele unităţii. 
 

- Normele specifice de apărare împotriva 
incendiilor; 
- Actele normative din domeniul apărării împotriva 
incendiilor; 
- Proceduri de cercetare şi stabilire a cauzelor şi
împrejurărilor producerii incendiilor; 
- Tehnici de comunicare; 
- Tipuri de suporturi specifice utilizate pentru 
stocarea datelor. 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Identifică nevoile de instruire ale 
salariaţilor în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, cu di conştiinciozitate şi
responsabilitate, pentru toate categoriile 
de salariaţi ai unităţii, în corelaţie cu 
profilul de activitate al unităţii, prin 
raportare la noutăţile apărute în domeniul 
reglementărilor curente. 
 
2. Stabileşte conţinutul programului de 
instruire, cu atenţie şi profesionalism, 
diferenţiat în funcţie de responsabilităţi şi
specialităţi, pe baza reglementărilor 
specifice din domeniu, luându-se în 
considerare toate aspectele activităţii de 
apărare împotriva incendiilor desfăşurate 
în cadrul obiectivului. 
 
3. Desfăşoară programul de instruire al 
salariaţilor în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, cu seriozitate şi
profesionalism, prin metode specifice 
pregătirii salariaţilor pe problematica 
apărării împotriva incendiilor, în corelare 
cu scopul activităţii la care se referă, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 
 

- Prevederi ale actelor normative care 
reglementează activitatea de apărare împotriva 
incendiilor; 
- Tehnici de comunicare; 
- Elemente de pedagogie; 
- Tehnici de predare; 
- Tipuri de materiale didactice. 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Controlul modului de respectare a măsurilor apărare împotriva incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Verifică respectarea regulilor şi
măsurilor pe timpul executării investiţiilor 
şi exploatării obiectivelor, cu  rigurozitate 
şi profesionalism, la toate obiectivele din 
limitele de proprietate ale unităţii, pe baza 
prevederilor actelor normative din 
domeniul apărării împotriva incendiilor, 
urmărindu-se existenţa, starea fizică şi de
funcţionare a tuturor sistemelor de apărare 
împotriva incendiilor. 
 
2. Urmăreşte starea de funcţionare a 
mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor, cu atenţie şi profesionalism, 
utilizând metode specifice, având în 
vedere caracteristicile tuturor mijloacelor 
tehnice de apărare împotriva incendiilor 
din dotare şi reglementările specifice din 
domeniu. 
 
3. Verifică însuşirea de către salariaţi a
prevederilor normelor specifice de apărare 
împotriva incendiilor, cu rigurozitate şi
profesionalism, aplicând metode specifice 
referindu-se la toate tipurile de cunoştinţe
asimilate, comparând cunoştinţele 
asimilate cu conţinutul legislaţiei 
specifice, urmărindu-se modul de acţiune 
în situaţii de incendiu în corelaţie cu 
specificul locului de muncă.

- Prevederile actelor normative care reglementează
activitatea de apărare împotriva incendiilor; 
- Conţinutul activităţilor de apărare împotriva 
incendiilor; 
- Tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice şi funcţionale ale 
mijloacelor de apărare împotriva incendiilor. 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii de urgenţă 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 
 

Deprinderi Cunoştinţe
1. Evaluează situaţia de urgenţă, cu  
operativitate şi profesionalism, în funcţie 
de tipul acesteia, în corelaţie cu 
particularităţile locului de manifestare a 
acesteia, analizând toate elementelor 
relevante privind pericolul/evoluţia 
evenimentului, cu respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă.

2. Propune soluţii de înlăturare a situaţiei 
de urgenţă, cu profesionalism şi
operativitate, în corelaţie cu nivelul de 
evoluţie şi consecinţele evenimentului, 
respectând principiile de intervenţie 
reglementate. 
 
3. Supraveghează modul de aplicare a 
măsurilor aprobate, cu atenţie şi
rigurozitate, urmărind aplicarea 
procedurilor de intervenţie reglementate şi
comparând efectele produse în urma 
intervenţiilor cu cele estimate, cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.

- Caracteristicile locului în care se desfăşoară
activitatea; 
- Caracteristicile materialelor existente la locul de 
manifestare a stării critice; 
- Prevederile actelor normative care reglementează
activitatea de apărare împotriva incendiilor; 
- Tehnici de comunicare. 

Metode de evaluare: 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt următoarele: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
• Proiecte 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
Cod: 

Nivel: 2 

Credite: 

 

Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Identifică riscurile în muncă cu 
conştiinciozitate şi responsabilitate, în 
conformitate cu specificul activităţii de 
executat şi în conformitate cu prevederile 
legislaţiei specifice în domeniu. 
 
2. Aplică prevederile legale referitoare la 
sănătatea şi securitatea în muncă cu atenţie 
şi promptitudine, în conformitate cu 
legislaţia specifică în domeniu şi în 
corelaţie cu specificul locului de muncă.

3. Intervine în caz de accident cu 
promptitudine şi operativitate, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare şi ale reglementărilor interne. 
 

- Prevederi legale referitoare la sănătatea şi
securitatea  în muncă;
- Norme interne; 
- Particularităţile locului de muncă;
- Tipuri de riscuri; 
- Reglementări interne; 
- Tipuri de accidente. 
 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări ” 

 

Sector Administraţie şi servicii publice, Calificarea Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul 
prevenirii şi stingerii incendiilor, Page 19 of 19 
 

Competenţa: Aplicarea normelor de protecţie a mediului 
Cod: 

Nivel: 2 

Credite: 
 

Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Aplică normele de protecţia mediului cu 
promptitudine, corespunzător activităţilor 
desfăşurate. 
 
2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor 
de mediu cu atenţie şi operativitate, în 
conformitate cu procedurile de urgenţă şi
cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
 
3. Acţionează pentru diminuarea 
consumului de resurse naturale cu 
perseverenţă şi operativitate, conform 
procedurilor interne. 
 

- Norme de protecţia mediului; 
- Norme interne; 
- Particularităţile locului de muncă;
- Factori de mediu; 
- Proceduri interne. 
 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe
• Observarea candidaţilor în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu pentru 
respectivul proces şi/sau produs 

• Rapoarte de calitate asupra procesului 
şi/sau produselor realizate de către 
candidaţi

• Declaraţii ale martorilor 
 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 


