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1. Bibliografia  

- Legea nr. 319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Legea 53/ 2003 Codul Muncii 

- O.M.I. 163/28. 02. 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprobare împotriva incendiilor 

- O.M.I. nr.  96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea încadrarea şi 

dotarea serviciilor  voluntare private pentru situații de urgență cu modificările ulterioare 

- Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

- OMAI nr. 138/2015” Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și 

scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu” 

- Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 

- Normativ P 118/2/2013 – privind securitatea la incendiu a construcţiilor 

- H.G. nr. 571/10.08.2016 – Hotărârea Guvernului pentru aprobarea categoriilor de construcții şi 

amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu 

- OMAI nr.129/25.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind 

securitatea la incendiu si protectia civila. 

- H.G. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor 

- O.M.I. nr. 712 / 23. 06. 2005 pentru aprobare Dispoziţiilor generale privind instruirea, salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă 

- Legea 59/2016, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase 

- 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 integrat de 

înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei 

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 

 


