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Cerinţe minime pentru inscrierea la concursul organizat 
pentru ocuparea postului de 

Sef Birou Salvare si Stingere Incendii 
 

 
 
      -     Studii superioare cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul tehnic; 

- Sa aiba vechime in munca de minim 5 ani (studii superioare); 
- Să dețină certificat de absolvire/specializare în domeniul Situatii de Urgenta; 
- Să aibă cunostinte de coordonare în activitățile de stingerea incendiilor;  
- Să aibă cunostințe de utilizare a calculatorului (cel putin MS Office – Word, Excel, Power 

Point, Outlook), atestate cu o diploma de absolvire; 
- Să aibă cunoștințe de limba engleză – înțelegere și citire; 
- Să fie ordonat, organizat, disciplinat, capabil să lucreze în echipa, capabil să accepte și să 

respecte regulile restrictive impuse de mediul aeroportuar, capabil să lucreze în exterior în 
condiții de temperaturi extreme, condiții meteorologice adverse, ziua și/sau noaptea; 

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției. 

- Să fie apt din punct de vedere medical; 
- Să dețină carnet de conducere, cel putin pentru categoria B 
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- Legea nr. 53/ 2003 – cu modificarile si completarile ulterioare – Codul Muncii; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordin 163 din 28 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare 

împotriva incendiilor; 
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 
serviciilor private pentru situații de urgență; 

- Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian Civil;  
- ICAO, Anexa 14 – Aerodromuri; 
- ICAO, Manualul serviciilor de aeroport (DOC 9137) – Partea I – Salvare si lupta cu 

focul; Partea V – Indepărtarea aeronavelor avariate; Partea VII – Planul; de urgenta; 
- ICAO, Manualul investigarii accidentelor aviatice (DOC 6920); 
- ICAO, Manualul de securitate pentru apararea aviatiei civile impotriva actelor de 

interventie ilicita (DOC 8973); 
- ICAO, Ghid de răspuns in caz de urgenta pentru incidentele aviatice ce implica 

materiale periculoase (DOC 9481) 
- Regulament CE nr. 1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

normele comune in domeniul aviatiei civile; 
- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor 

administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului; 

- EASA - Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to 
Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes – Feb. 2014 

- Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 2014 
privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație 
civilă 

- Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
(consolidat) privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile 

- Circulara aeronautica – CA-SNA-AP nr.1 - 2010, Realizarea procedurilor de colaborare 
şi coordonare între furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi aeroporturi, din 
01.11.2010; 



- PIAC-AD-SSI, ed.2/2016-Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civila-Operatiuni de 
salvare si stingerea incendiilor. 

- PIAC-AD-139, ed.1,2,3/2016-Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civila - Certificarea 
aerodromurilor civile dupa regulile europene 

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru 
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. 
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