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-

H.G. 557/03.08.2016, privind managementul tipurilor de risc

-

H.G. nr. 501 din 1.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de
protecţie individuală a cetăţenilor, M. Of. Nr. 482 din 8.06.2005

-

ORDIN nr.886 din 30 septembrie 2005 Normelor tehnice privind Sistemul naţional
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2. Tematică
- Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii.
- Jurisdicţia muncii conform Codului Muncii.
- Securitatea si sanatatea in munca.
- Instalaţii de protecţie împotriva incendiilor
- Riscul de incendiu
- Căi de evacuare în caz de incendiu
- Instalaţii de protecţie împotriva incendiilor
- controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
- elaborarea documentelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
- instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
- principiile de realizare a înştiinţării, avertizării şi alarmării
- managementul educaţional specific activităţii de protecţie civilă

