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I. Securitatea si Sanatatea in Munca  

 

1. Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca  

2. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă  

3. HG 955/2010 si HG 767/2016 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și 

sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1425/2006. 

4. Hotararea nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea 

de securitate si/sau sanatate la locul de munca  

5. OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 

6. Hotararea de Guvern nr, 1051/9.08,2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care 

prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare. 

7. Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 

echipamentelor de munca. 

8. Hotararea de Guvern nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanitate pentru santierele temporare si mobile. 

9. O.U.G. 99/ 2000 – referitoare la perioadele cu temperature extreme. 

10. Hotararea de Guvern nr. 355/ 2007- privind supravegherea sanatatii 

lucratorilor. 

11. H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in 

mediul produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul 

cladirilor 

12. Instrucţiuni proprii de acordare a primului ajutor. 

13. Riscuri de accidentare specific 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Situatii de urgenta  

 

1. Legea nr. 307/2006 republicata in 2019  privind apărarea 

împotriva incendiilor 

2. Ord.nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor 

3. Legea  nr. 481 privind protecţia civilă reactualizată de Legea 212 

/ 96 

4. Ord.nr.138/2015- Utilizarea stingatorului 

5. Reguli de comportare la producerea unor calamităţi sau 

catastrofe; 

6. Echipamentele tehnice din dotare, pentru prevenire şi acţiune in 

caz de incendiu; descriere şi mod de utilizare. 

(Ord.138/2015,cap.II si III 

7. Identificarea riscurilor de incendiu la locul de muncă si masurile 

care se impun pentru evitarea lor., conform Ord.163/2007 si 

Legii 307/2006 republicata in 2019. 

8. Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie. 

 

 

 


