
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ” 

Sector Administratie si Servicii Publice, SO Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a 

incendiilor, ASP 18, Pagina 1 din 18 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 
 

STANDARD OCUPAŢIONAL 
 

TEHNICIAN PENTRU SISTEME ŞI INSTALAŢII 
DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

Sectorul : ADMINISTRAŢIE ŞI SERVICII PUBLICE 

Versiunea: 0 
Data aprobării:  
Data propusă pentru revizuire: iunie 2012 
 

Iniţiator proiect: Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice 
 

Echipa de redactare: Marin BOBOC – Şef serviciu 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:  
 

Denumirea documentului  electronic: SO_Tehnician instalatii de stingere_00 
 

Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial 
Administraţie şi Servicii Publice 

 

Descriere:  



Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ” 

Sector Administratie si Servicii Publice, SO Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a 

incendiilor, ASP 18, Pagina 2 din 18 

 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru ocupaţia 
Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor grupă COR 7242 
 
Ocupaţia este înscrisă în COR cu codul de înregistrare 724206 

În vederea asigurării cerinţei esenţiale “securitate la incendiu”, legislaţia în vigoare impune, 

pentru anumite tipuri de construcţii, dotarea cu instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor. 

Proiectarea, instalarea şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor noi de stingere a incendiilor 

cu apă sau substanţe speciale, în construcţii şi instalaţii, indiferent de specific, forma de proprietate 

şi destinaţia acestora, precum şi la extinderea, schimbarea de destinaţie, modernizarea sau refacerea 

celor existente, se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. 

 Ocupaţia “Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor” este 

solicitată pe piaţa muncii, în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de instalare 

şi mentenanţă a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu personal calificat şi

care deţine competenţa necesară în acest sens. 

 Totodată, ocupaţia este necesară în vederea atestării operatorilor economici care efectuează

lucrări de instalare şi mentenanţă a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor. 

Exercitarea ocupaţiei se face cu respectarea cadrului legislativ general şi specific, precum şi

cu respectarea reglementărilor şi standardelor specifice. 

“Tehnicianul pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor” nu are 

competenţe pentru sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră.
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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: Organizarea activităţii de instalare a sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor 

Titlul unităţii 2: Instalarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor 

Titlul unităţii 3: Punerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 

Titlul unităţii 4: Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor şi instalaţiilor 
de limitare şi stingere a incendiilor 

Titlul unităţii 5: Asigurarea mentenanţei sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE INSTALARE A 
SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE LIMITARE ŞI

STINGERE A INCENDIILOR 
(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitatea 
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. Elaborează graficul 
de lucrări 
 

1.1. Graficul de lucrări este elaborat 
în conformitate cu prevederile 
contractuale; 
 
1.2. Graficul de lucrări este elaborat 
în conformitate cu prevederile 
reglementărilor interne; 
 
1.3. Graficul de lucrări este elaborat 
pe baza proiectului aprobat. 
 

1.1. Elaborarea graficului de 
lucrări se realizează cu 
atenţie şi responsabilitate. 
 
1.2. Elaborarea graficului de 
lucrări se realizează cu 
conştiinciozitate şi
meticulozitate. 
 

2. Stabileşte resursele 
necesare realizării 
proiectului 

2.1. Resursele necesare realizării 
proiectului sunt stabilite în 
conformitate cu prevederile 
reglementărilor interne; 
 
2.2. Resursele necesare realizării 
proiectului sunt stabilite pe baza 
proiectului aprobat, în corelaţie cu 
tipul sistemului sau instalaţiei de 
limitare şi stingere a incendiilor; 
 
2.3. Resursele necesare realizării 
proiectului sunt stabilite în timp util 
pentru respectarea termenelor 
contractelor încheiate; 
 
2.4. Resursele necesare realizării 
proiectului sunt stabilite având în 
vedere priorităţile discutate cu 
persoanele implicate în proiect. 
 

2.1. Stabilirea resurselor 
necesare se realizează cu 
atenţie şi responsabilitate. 
 
2.2. Stabilirea resurselor 
necesare se realizează cu 
meticulozitate şi
profesionalism. 
 

3. Instruieşte 
personalul implicat în 
efectuarea lucrărilor 

3.1. Personalul implicat în efectuarea 
lucrărilor este instruit în conformitate 
cu prevederile reglementărilor 
interne; 
 
3.2. Personalul implicat în efectuarea 
lucrărilor este instruit având în 
vedere particularităţile proiectului 
aprobat; 
 
3.3. Personalul implicat în efectuarea 
lucrărilor este instruit în corelaţie cu 

3.1. Instruirea personalului 
implicat în efectuarea 
lucrărilor se realizează cu 
atenţie. 
 
3.2. Instruirea personalului 
implicat în efectuarea 
lucrărilor se realizează cu 
conştiinciozitate. 
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pregătirea şi experienţa acestuia; 
 
3.4. Personalul implicat în efectuarea 
lucrărilor este instruit pe baza 
prevederilor standardelor şi
specificaţiilor tehnice specifice. 
 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară în şantier, în spaţiu închis sau deschis, în orice anotimp.  
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului de şantier sau independent. 
 
Gama de variabile: 

Tipuri de lucrări: instalare, punere în funcţiune, verificare curentă de stare, mentenanţă;

Prevederile contractuale: durata lucrărilor, termene de predare, etc.;  

Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.; 

Tipuri de resurse: umane, materiale, financiare, etc. 

Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor: instalaţii cu apă, instalaţii cu substanţe
speciale, etc.; 

Personal implicat: manipulanţi, instalatori, electricieni, personal necalificat, etc. 

Cunoştinţe: 

- managementul proiectelor; 

- managementul calităţii; 

- tehnici de instruire; 

- normative specifice privind sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 

- tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; 

- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 

- proceduri de lucru specifice; 

- noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru construcţii, mecanic, electric, chimie;  

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului. 
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INSTALAREA SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE 
LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitatea 
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 detaliile 
de instalare a 
sistemelor şi
instalaţiilor de limitare 
şi stingere a 
incendiilor 
 

1.1. Detaliile de instalare sunt 
stabilite pe baza proiectului aprobat; 
 
1.2. Detaliile de instalare sunt 
stabilite prin compararea proiectului 
aprobat cu realitatea din teren; 
 
1.3. Detaliile de instalare sunt 
stabilite în corelaţie cu tipul 
sistemului sau instalaţiei de limitare 
şi stingere a incendiilor; 
 
1.4. Detaliile de instalare sunt 
stabilite în conformitate cu 
prevederile reglementărilor interne. 
 

1.1. Stabilirea detaliilor de 
instalare se realizează cu 
atenţie şi responsabilitate. 
 
1.2. Stabilirea detaliilor de 
instalare se realizează cu 
conştiinciozitate şi
meticulozitate. 
 

2. Realizează traseele 
de conducte şi/sau 
cabluri 

2.1. Traseele de conducte şi/sau 
cabluri sunt realizate în conformitate 
cu proiectul aprobat; 
 
2.2. Traseele de conducte şi/sau 
cabluri sunt realizate în conformitate 
cu cerinţele speciale ale 
beneficiarului exprimate în contract 
sau corespondenţa oficială;

2.3. Traseele de conducte şi/sau 
cabluri sunt realizate în conformitate 
cu prevederile normativelor şi
standardelor în domeniu; 
 
2.4. Traseele de conducte şi/sau 
cabluri sunt realizate cu mijloace 
tehnice adecvate; 
 
2.5. Traseele de conducte şi/sau 
cabluri sunt realizate cu  respectarea 
normelor de sănătate şi securitate în 
muncă.

2.1. Realizarea traseelor de 
conducte şi/sau cabluri se 
realizează cu atenţie şi
responsabilitate. 
 
2.2. Realizarea traseelor de 
conducte şi/sau cabluri se 
realizează cu meticulozitate 
şi profesionalism. 
 

3. Efectuează lucrările 
de instalare a 
echipamentelor 
sistemelor şi

3.1. Lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor sunt efectuate în 

3.1. Efectuarea lucrărilor de 
instalare a echipamentelor se 
realizează cu atenţie şi
profesionalism. 
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instalaţiilor de limitare 
şi stingere a 
incendiilor 

conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în 
domeniu; 
 
3.2. Lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor sunt efectuate în 
conformitate cu proiectul aprobat; 
 
3.3. Lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor sunt efectuate conform 
graficelor de execuţie; 
 
3.4. Lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor sunt efectuate cu mijloace 
tehnice adecvate; 
 
3.5. Lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor sunt efectuate cu  
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă.

Contexte:  
Lucrările se desfăşoară în şantier sau spaţii deja aflate în utilizare, în spaţii închise sau 
deschise, ziua sau noaptea, la înălţime, sub nivelul solului. 
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului de şantier sau independent. 
Activitatea se desfăşoară în condiţii de stres. 
 
Gama de variabile: 
Detalii de instalare: locurile de amplasare a componentelor, distanţe de instalare, etc.; 

Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor: instalaţii cu apă, instalaţii cu substanţe
speciale, etc.; 

Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.; 

Trasee de conducte şi/sau cabluri: tuburi, ţevi, canale de cabluri, etc.; 

Mijloace tehnice: generator de sudură cu acetilenă, transformator pentru sudură, maşină de 
găurit portativă, trusă de lăcătuşărie, trusă electrician, polizor de banc, dispozitiv de tăiat 
metale cu disc abraziv, compresor, cântar, pompă hidraulică, trusă de chei fixe/inelare, etc.; 

Lucrări de instalare: instalarea echipamentelor, sudare, lipire, etc.; 

Echipamente: sursă de alimentare cu apă, recipienţi cu substanţă de stingere, pompe, 
dispozitive de acţionare, dispozitive de refulare a substanţei de stingere, etc.  

Cunoştinţe: 
- normative specifice privind sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
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- tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; 

- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 

- proceduri de lucru specifice; 

- noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru construcţii, mecanic, electric, chimie; 

- tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a acestora; 

- tipuri de echipamente de lucru şi modalităţile de instalare ale acestora; 

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului. 
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PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A SISTEMELOR ŞI
INSTALAŢIILOR DE LIMITARE ŞI STINGERE A 

INCENDIILOR 
(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitatea 
şi autonomie 
4EQF 

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. Efectuează testele 
de verificare a 
sistemelor şi
instalaţiilor de limitare 
şi stingere a 
incendiilor 
 

1.1. Testele de verificare sunt 
efectuate în corelaţie cu tipul 
sistemului sau instalaţiei de limitare 
şi stingere a incendiilor; 
 
1.2. Testele de verificare sunt 
efectuate în conformitate cu 
prevederile normativelor şi
standardelor în domeniu; 
 
1.3. Testele de verificare sunt 
efectuate în conformitate cu 
prevederile reglementărilor interne; 
 
1.4. Testele de verificare sunt 
efectuate cu respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 
 

1.1. Efectuarea testelor de 
verificare a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se 
realizează cu atenţie şi
responsabilitate. 
 
1.2. Efectuarea testelor de 
verificare a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se 
realizează cu 
conştiinciozitate şi
meticulozitate. 
 

2. Efectuează punerea 
în funcţiune a 
sistemelor şi
instalaţiilor de limitare 
şi stingere a 
incendiilor 

2.1. Punerea în funcţiune este 
efectuată în conformitate cu 
prevederile normativelor şi
standardelor în domeniu; 
 
2.2. Punerea în funcţiune este 
efectuată în corelaţie cu tipul 
sistemului sau instalaţiei de limitare 
şi stingere a incendiilor; 
 
2.3. Punerea în funcţiune este 
efectuată în conformitate cu 
prevederile reglementărilor interne; 
 
2.4. Punerea în funcţiune este 
efectuată cu respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 
 

2.1. Efectuarea punerii în 
funcţiune a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se 
realizează cu atenţie. 
 
2.2. Efectuarea punerii în 
funcţiune a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se 
realizează cu meticulozitate 
şi profesionalism. 
 

3. Instruieşte 
beneficiarul asupra 
utilizării şi întreţinerii 
sistemelor şi
instalaţiilor de limitare 
şi stingere a 

3.1. Beneficiarul este instruit având 
în vedere particularităţile sistemelor 
şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
3.2. Beneficiarul este instruit în 
conformitate cu prevederile 

3.1. Instruirea beneficiarului 
asupra utilizării şi întreţinerii 
sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor se realizează cu 
atenţie şi conştiinciozitate. 
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incendiilor reglementărilor interne; 
 
3.3. Beneficiarul este instruit în 
corelaţie cu pregătirea şi experienţa
acestuia; 
 
3.4. Beneficiarul este instruit cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului. 
 

3.2. Instruirea beneficiarului 
asupra utilizării şi întreţinerii 
sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor se realizează cu 
responsabilitate şi
preocupare. 
 

Contexte:  
Lucrările se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, ziua sau noaptea, în orice anotimp, în 
condiţii meteorologice diverse. 
Activitatea se desfăşoară în echipă sub coordonarea şefului de şantier sau independent. 
Activitatea se desfăşoară în condiţii de stres. 
Tehnicianul răspunde de calitatea şi cantitatea rezultatelor obţinute. 
 
Gama de variabile: 
Teste de verificare: etanşeitate, rezistenţă la presiune, declanşare, etc.; 

Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor: instalaţii cu apă, instalaţii cu substanţe
speciale, etc.; 

Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.; 

Tipuri de beneficiari: din mediul public sau privat, cu studii medii sau superioare, etc. 

Cunoştinţe: 
- normative specifice privind sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 

- tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; 

- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 

- proceduri de lucru specifice; 

- noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru construcţii, mecanic, electric, chimie; 

- tipuri de teste de verificare; 

- modalităţi de instruire a beneficiarului; 

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului. 
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EFECTUAREA VERIFICĂRII CURENTE DE STARE A SISTEMELOR 
ŞI INSTALAŢIILOR DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitatea 
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 starea sistemelor 
şi instalaţiilor şi nivelul 
parametrilor funcţionali 
 

1.1. Starea sistemelor şi instalaţiilor şi
nivelul parametrilor funcţionali sunt 
identificate periodic, în conformitate cu 
prevederile legislaţie în vigoare; 
 
1.2. Starea sistemelor şi instalaţiilor şi
nivelul parametrilor funcţionali sunt 
identificate în conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în domeniu; 
 
1.3. Starea sistemelor şi instalaţiilor şi
nivelul parametrilor funcţionali sunt 
identificate cu mijloace tehnice adecvate; 
 
1.4. Starea sistemelor şi instalaţiilor şi
nivelul parametrilor funcţionali sunt 
identificate, consemnându-se în documente 
specifice;; 
 
1.5. Starea sistemelor şi instalaţiilor şi
nivelul parametrilor funcţionali sunt 
identificate cu respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 
 

1.1. Identificarea 
stării sistemelor şi
instalaţiilor şi a
nivelului parametrilor 
funcţionali se 
realizează cu atenţie şi
responsabilitate. 
 
1.2. Identificarea 
stării sistemelor şi
instalaţiilor şi a
nivelului parametrilor 
funcţionali se 
realizează cu 
conştiinciozitate şi
meticulozitate. 
 

2. Stabileşte cauzele 
neasigurării parametrilor 
funcţionali ai sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 

2.1. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt stabilite în conformitate cu 
prevederile normativelor şi standardelor în 
domeniu; 
 
2.2. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt stabilite în conformitate 
prevederile reglementărilor interne; 
 
2.3. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt stabilite periodic, 
consemnându-se în documente specifice. 
 

2.1. Stabilirea 
cauzelor neasigurării 
parametrilor 
funcţionali ai 
sistemelor şi
instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor se 
realizează cu atenţie şi
profesionalism. 
 
2.2. Stabilirea 
cauzelor neasigurării 
parametrilor 
funcţionali ai 
sistemelor şi
instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
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incendiilor se 
realizează cu 
meticulozitate. 
 

3. Înlătură cauzele 
neasigurării parametrilor 
funcţionali ai sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 
constatate 

3.1. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt înlăturate în conformitate cu 
prevederile normativelor şi standardelor în 
domeniu; 
 
3.2. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt înlăturate în conformitate 
prevederile reglementărilor interne; 
 
3.3. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt înlăturate cu mijloace 
tehnice adecvate; 
 
3.4. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt înlăturate cu respectarea 
normelor de sănătate şi securitate în muncă
şi de protecţie a mediului; 
 
3.5. Cauzele neasigurării parametrilor 
funcţionali sunt înlăturate, consemnându-se 
în documente specifice. 
 

3.1. Înlăturarea 
cauzelor neasigurării 
parametrilor 
funcţionali se 
realizează cu atenţie şi
conştiinciozitate. 
 
3.2. Înlăturarea 
cauzelor neasigurării 
parametrilor 
funcţionali se 
realizează cu 
responsabilitate şi
preocupare. 
 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară la sisteme noi – aflate în termen de garanţie sau la sisteme pentru care a 
expirat termenul de garanţie. 
Activitatea se desfăşoară periodic, la termenele stabilite prin contract, în spaţii închise sau deschise, 
ziua sau noaptea, în orice anotimp, în condiţii meteorologice diverse. 
Activitatea se desfăşoară independent. 
Activitatea se desfăşoară în condiţii de stres. 
 
Gama de variabile: 
Starea sistemelor şi instalaţiilor: funcţionale, defecte; 
Parametrii funcţionali: presiune, temperatură de declanşare, debit, tensiune de alimentare, etc.; 
Mijloace tehnice: generator de sudură cu acetilenă, transformator pentru sudură, maşină de găurit 
portativă, trusă de lăcătuşărie, trusă electrician, polizor de banc, dispozitiv de tăiat metale cu disc 
abraziv, compresor, cântar, pompă hidraulică trusă de chei fixe/inelare, etc.; 
Documente specifice: proces – verbal, registru de evidenţă, etc.; 
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.; 
Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor: instalaţii cu apă, instalaţii cu substanţe
speciale, etc. 
Cunoştinţe: 
- normative specifice privind sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; 
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor; 
- proceduri de lucru specifice; 
- noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a acestora;  
- documente specifice şi modul de întocmire a acestora; 
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului. 
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ASIGURAREA MENTENANŢEI SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR 
DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

(unitate de competenţă specifică)

Nivelul de 
responsabilitatea 
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. Întocmeşte planul de 
mentenanţă preventivă

1.1. Planul de mentenanţă este 
întocmit pe baza specificaţiilor 
tehnice ale echipamentelor; 
 
1.2. Planul de mentenanţă este 
întocmit în conformitate cu 
prevederile normativelor şi
standardelor în domeniu; 
 
1.3. Planul de mentenanţă este 
întocmit de comun acord cu 
beneficiarul. 
 

1.1. Întocmirea planului de 
mentenanţă preventivă se 
realizează cu 
conştiinciozitate şi
meticulozitate. 
 
1.2. Întocmirea planului de 
mentenanţă preventivă se 
realizează cu atenţie şi
responsabilitate. 
 

2. Constată defecţiuni ale 
sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor 

2.1. Defecţiunile sunt constatate pe 
baza verificărilor efectuate; 
 
2.2. Defecţiunile sunt constatate prin 
compararea parametrilor de 
funcţionare stabiliţi în documentaţia 
tehnică şi constatările la faţa locului; 
 
2.3. Defecţiunile sunt constatate în 
corelare cu sesizările beneficiarului; 
 
2.4. Defecţiunile sunt constatate în 
conformitate prevederile 
reglementărilor interne; 
 
2.5. Defecţiunile sunt constatate cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului. 
 

2.1. Constatarea defecţiunilor 
se realizează cu atenţie şi
profesionalism. 
 
2.2. Constatarea defecţiunilor 
se realizează cu 
meticulozitate şi preocupare. 
 

3. Efectuează operaţii de 
mentenanţă corectivă a
sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor 

3.1. Operaţiile de mentenanţă 
corectivă sunt efectuate în 
conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în 
domeniu; 
 
3.2. Operaţiile de mentenanţă 
corectivă sunt efectuate în 
conformitate prevederile 
reglementărilor interne; 
 

3.1. Efectuarea operaţiilor de 
mentenanţă corectivă a
sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a 
incendiilor se realizează cu 
atenţie şi conştiinciozitate. 
 
3.2. Înlăturarea cauzelor 
neasigurării parametrilor 
funcţionali se realizează cu 
profesionalism şi preocupare. 
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3.3.  Operaţiile de mentenanţă 
corectivă sunt efectuate cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului; 
 
3.4. Efectuarea operaţiilor de 
mentenanţă corectivă sunt efectuate, 
consemnându-se în documente 
specifice. 
 

Contexte:  
Activitatea se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, ziua sau noaptea, în orice anotimp, în condiţii 
meteorologice diverse. 
Activitatea se desfăşoară independent. 
 
Gama de variabile: 
Plan de mentenanţă preventivă: activităţi periodice de curăţare, reglare, verificare, etc.;  
Echipamente: sursă de alimentare cu apă, recipienţi cu substanţă de stingere, pompe, dispozitive de 
acţionare, dispozitive de refulare a substanţei de stingere, etc. 
Verificări efectuate: inspecţii vizuale, verificare presiune, verificare cantitate şi calitate substanţă de
stingere, etc.; 
Defecţiuni: manifestări necorespunzătoare ale sistemului sau instalaţiei; 
Reglementări interne: proceduri generale, proceduri de lucru, norme, etc.; 
Parametrii funcţionali: presiune, temperatură de declanşare, debit, tensiune de alimentare, etc.; 
Operaţii de mentenaţă corectivă: înlocuirea echipamentelor constate defecte, repararea 
echipamentelor defecte, eliminarea greşelilor de operare constatate, etc.; 
Documente specifice: proces – verbal, registru de evidenţă, etc.; 
Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor: instalaţii cu apă, instalaţii cu substanţe
speciale, etc. 
Cunoştinţe: 
- normative specifice privind sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; 
- caracteristici tehnice ale componentelor sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- proceduri de lucru specifice; 
- tehnici de depanare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor; 
- noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- modalităţi de întocmire a planului de mentenanţă preventivă;
- tipuri de parametri funcţionali; 
- tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a acestora;  
- tipuri de defecţiuni şi modul de remediere a acestora; 
- operaţii de mentenanţă corectivă;
- documente specifice şi modul de întocmire a acestora; 
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie a mediului. 
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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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TEHNICIAN PENTRU SISTEME ŞI INSTALAŢII DE LIMITARE ŞI
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Versiunea: 0 

Data aprobării: 
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Echipa de redactare: Marin BOBOC – Şef serviciu 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_Tehnician instalatii de stingere_00 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificării revine Comitetului Sectorial 
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Titlul Calificării: Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 
 

Descriere: 

În vederea asigurării cerinţei esenţiale “securitate la incendiu”, legislaţia în vigoare impune, 

pentru anumite tipuri de construcţii, dotarea cu instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor. 

Proiectarea, instalarea şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor noi de stingere a incendiilor 

cu apă sau substanţe speciale, în construcţii şi instalaţii, indiferent de specific, forma de proprietate 

şi destinaţia acestora, precum şi la extinderea, schimbarea de destinaţie, modernizarea sau refacerea 

celor existente, se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. 

 Ocupaţia “Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor” este 

solicitată pe piaţa muncii, în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de instalare 

şi mentenanţă a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu personal calificat şi

care deţine competenţa necesară în acest sens. 

 Exercitarea ocupaţiei se face cu respectarea cadrului legislativ general şi specific, precum şi

cu respectarea reglementărilor şi standardelor specifice. 

“Tehnicianul pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor” nu are 

competenţe pentru sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor care conţin 

anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Motivaţie:  

 
Calificarea de “ Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor” este 

solicitată pe piaţa muncii, fiind necesară operatorilor economici care doresc să efectueze lucrări de 

instalare şi mentenanţă a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu 

respectarea prevederilor legislative în domeniu. 

 

Condiţii de acces: 

 
Persoana care doreşte să devină “ Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a 

incendiilor” trebuie să fie absolventă de liceu cu diplomă de bacalaureat şi să fie declarată apt 

medical. 

 

Rute de progres: Nu există

Cerinţe legislative specifice: Nu există
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Titlu calificării:  Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 
Codul calificării:  
Nivelul calificării: 3 
 

LISTA COMPETENŢELOR 

 

Nivelul calificării: 3 

 

Codul 

unităţii 
Denumirea competenţei Nivel Credite 

Organizarea activităţii de instalare a sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor 

3

Instalarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor 

3

Punerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 

4

Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor şi instalaţiilor 
de limitare şi stingere a incendiilor 

3

Asigurarea mentenanţei sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 

3

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă

2

Aplicarea normelor de protecţie a mediului 2
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Competenţa: Organizarea activităţii de instalare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 
Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Elaborează graficul de lucrări cu atenţie 
şi meticulozitate, pe baza proiectului 
aprobat, în conformitate cu prevederile 
contractuale şi ale reglementărilor interne. 
 
2. Stabileşte resursele necesare realizării 
proiectului cu atenţie şi profesionalism, în 
corelaţie cu tipul sistemului sau instalaţiei 
de limitare şi stingere a incendiilor, având 
în vedere priorităţile discutate cu 
persoanele implicate în proiect şi în 
conformitate cu prevederile 
reglementărilor interne, în contextele de 
practicare. 
 
3. Instruieşte personalul implicat în 
efectuarea lucrărilor cu atenţie şi
conştiinciozitate, având în vedere 
particularităţile proiectului aprobat şi pe
baza prevederilor standardelor şi
specificaţiilor tehnice specifice. 
 

- Managementul proiectelor; 
- Managementul calităţii; 
- Tehnici de instruire; 
- Normative specifice privind sistemele şi
instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice ale componentelor 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Proceduri de lucru specifice; 
- Noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru 
construcţii, mecanic, electric, chimie;  
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 

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 
• Simulare 
 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Instalarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor 
Cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 
Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Stabileşte detaliile de instalare a 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor cu atenţie şi
meticulozitate, pe baza proiectului 
aprobat, prin compararea proiectului 
aprobat cu realitatea din teren, în 
conformitate cu prevederile 
reglementărilor interne. 
 
2. Realizează traseele de conducte şi/sau 
cabluri cu atenţie, meticulozitate şi
profesionalism, în conformitate cu 
proiectul aprobat şi cu cerinţele speciale 
ale beneficiarului exprimate în contract 
sau corespondenţa oficială, în 
conformitate cu prevederile normativelor 
şi standardelor în domeniu, cu mijloace 
tehnice adecvate şi cu  respectarea 
normelor de sănătate şi securitate în 
muncă.

3. Efectuează lucrările de instalare a 
echipamentelor sistemelor şi instalaţiilor 
de limitare şi stingere a incendiilor cu 
atenţie şi profesionalism, conform 
graficelor de execuţie, cu mijloace tehnice 
adecvate, în conformitate cu proiectul 
aprobat şi cu  respectarea normelor de 
sănătate şi securitate în muncă, în 
contextele de practicare. 
 

- Normative specifice privind sistemele şi
instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice ale componentelor 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Proceduri de lucru specifice; 
- Noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru 
construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- Tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a 
acestora; 
- Tipuri de echipamente de lucru şi modalităţile de 
instalare ale acestora; 
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 

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 
• Simulare 
 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Punerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor 
cod: 

Nivel: 4 

Credite: 

 
Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Efectuează testele de verificare a sistemelor 
şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor cu atenţie, conştiinciozitate şi
meticulozitate, în conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în domeniu şi ale 
reglementărilor interne, cu respectarea normelor 
de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie 
a mediului.  
 
2. Efectuează punerea în funcţiune a sistemelor 
şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor cu atenţie, meticulozitate şi
profesionalism, în conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în domeniu şi ale 
reglementărilor interne, cu respectarea normelor 
de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţie 
a mediului, în contextele de practicare. 
 
3. Instruieşte beneficiarul asupra utilizării şi
întreţinerii sistemelor şi instalaţiilor de limitare 
şi stingere a incendiilor cu atenţie şi
conştiinciozitate, având în vedere 
particularităţile sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor, în corelaţie cu 
pregătirea şi experienţa acestuia şi cu 
respectarea normelor de sănătate şi securitate în 
muncă şi de protecţie a mediului. 
 

- Normative specifice privind sistemele şi
instalaţiile de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice ale componentelor 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor; 
- Proceduri de lucru specifice; 
- Noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii 
pentru construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- Tipuri de teste de verificare; 
- Modalităţi de instruire a beneficiarului; 
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi
de protecţie a mediului. 

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 
• Simulare 
 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor 
cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 
Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Identifică starea sistemelor şi
instalaţiilor şi nivelul parametrilor 
funcţionali cu atenţie şi meticulozitate, cu 
mijloace tehnice adecvate, în conformitate 
cu prevederile legislaţie în vigoare şi ale 
normativelor şi standardelor în domeniu, 
cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului, în contextele de practicare. 
 
2. Stabileşte cauzele neasigurării 
parametrilor funcţionali ai sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor cu profesionalism şi
meticulozitate, în conformitate cu 
prevederile normativelor şi standardelor în 
domeniu şi ale reglementărilor interne 
 
3. Înlătură cauzele neasigurării 
parametrilor funcţionali ai sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor constatate cu atenţie şi
conştiinciozitate, cu mijloace tehnice 
adecvate, în conformitate cu prevederile 
normativelor şi standardelor în domeniu şi
cu respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului. 
 

- Normative specifice privind sistemele şi
instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice ale componentelor 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Proceduri de lucru specifice; 
- Noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru 
construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- Tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a 
acestora;  
- Documente specifice şi modul de întocmire a 
acestora; 
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 

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 
• Simulare 
 

• Test scris 
• Întrebări orale 

• portofoliu 
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Competenţa: Asigurarea mentenanţei sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor 
cod: 

Nivel: 3 

Credite: 

 
Deprinderi 

 

Cunoştinţe

1. Întocmeşte planul de mentenanţă 
preventivă cu conştiinciozitate şi
meticulozitate, pe baza specificaţiilor 
tehnice ale echipamentelor, de comun 
acord cu beneficiarul, în conformitate cu 
prevederile normativelor şi standardelor în 
domeniu. 
 
2. Constată defecţiuni ale sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor cu meticulozitate şi
profesionalism, pe baza verificărilor 
efectuate, prin compararea parametrilor de 
funcţionare stabiliţi în documentaţia 
tehnică şi constatările la faţa locului, în 
corelare cu sesizările beneficiarului, cu 
respectarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă şi de protecţie a 
mediului. 
 
3. Efectuează operaţii de mentenanţă 
corectivă a sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor cu 
profesionalism şi preocupare, în 
conformitate cu prevederile normativelor 
şi standardelor în domeniu şi ale 
reglementărilor interne, cu respectarea 
normelor de sănătate şi securitate în 
muncă şi de protecţie a mediului, în 
contextele de practicare. 
 

- Normative specifice privind sistemele şi
instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor; 
- Tipuri de instalaţii de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Caracteristici tehnice ale componentelor 
sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a 
incendiilor; 
- Proceduri de lucru specifice; 
- Tehnici de depanare a sistemelor şi instalaţiilor de 
limitare şi stingere a incendiilor; 
- Noţiuni în domeniul construcţii, instalaţii pentru 
construcţii, mecanic, electric, chimie; 
- Modalităţi de întocmire a planului de mentenanţă 
preventivă;
- Tipuri de parametri funcţionali; 
- Tipuri de mijloace tehnice şi modul de utilizare a 
acestora;  
- Tipuri de defecţiuni şi modul de remediere a 
acestora; 
- Operaţii de mentenanţă corectivă;
- Documente specifice şi modul de întocmire a 
acestora; 
- Norme de sănătate şi securitate în muncă şi de
protecţie a mediului. 

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 
• Simulare 
 

• 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 
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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 


