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PREVEDERI LEGALE ACTUALE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ  

 

Nr. 
crt. 

Codul 
documentului 

Data 
emiterii 

Titlul documentului 
Departamentul/ 
zona de aplicare 

0.                                                                                         CERINŢE GENERALE 

00 Constituţia 2003 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI art. 41 Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

01 Legea 319 2006 Legea Securităţii şi sănătăţii în muncă Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

02 HG 1425 2006 Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 M.Of. 
882/30.10.2006 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

03 HG 955 2010 Modificarea şi completarea Normei metododologice de aplicare a 
L319/2006 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

04 HG 971 2006 privind cerinţe minime pentru Semnalizarea de securitate şi/sau 
sănătate la locul de muncă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

05 HG 1091 2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru Locul de muncă Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

06 HG 300 2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru Şantiere 
temporare sau mobile 

Dep. Administrativ 

07 Legea 53 2003 Codul Muncii Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.                                                                                       LUCRĂTOR 

1.1 OUG 99 2000 privind Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme 
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă (MO nr. 
304/04.07.2000) 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.2 HG 580 2000 Norme metodologice de aplicare a OUG 99/2000 Departamentele şi 
serviciile Societăţii 
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1.3 
OU 96 2003 

privind Protecţia maternităţii la locurile de muncă (Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 750 din 27 octombrie 2003) 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.4 
HG 1048 2006 

privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru Utilizarea de 
catre lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.5 Ordin 753 al 
MMSSF 

2006 
privind Protecţia tinerilor în muncă Departamentele şi 

serviciile Societăţii, RU 

2.                                                                                     SARCIINA DE MUNCĂ 

2.1 HG 1051 2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru Manipularea 
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special 
de afecţiuni dorsolombare 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

2.2 HG 1028 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la 
Utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

2.3 Ordonanţa 17 2002 privind Stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de 
odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi 
rutiere naţionale 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

3.                                                                          MIJLOACE DE PRODUCŢIE 

3.1 HG 1146 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru Utilizarea în 
muncă  de către lucrători a echipamentelor de muncă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.                                                                              MEDIUL DE MUNCĂ 

4.1 HG 493 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.2 HG 1876 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
Expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 
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4.3 HG 1218 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de de securitate şi sănătate pentru 
Asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
prezenţa agenţilor chimici. 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.4 HG 1092 2006 privind Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi biologici în muncă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.5 HG 1093 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de de securitate şi sănătate pentru 
Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.6 HG 1136 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 
electromagnetice. 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

4.7 HG 1058 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 
sănătăţii Lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat 
atmosferelor explosive 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

5.                                                                                MEDICINA MUNCII 

5.1 HG 355 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

5.2 L 418 2004 Statutul medicului de medicina muncii Departamentele şi 
serviciile Societăţii 
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                                                                     PREVEDERI  LEGALE ACTUALE PRIVIND  SITUAŢIILE  DE  URGENŢĂ 
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documentului 
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Titlul documentului 
Departamentul/ 
zona de aplicare 

1.                                                                                 SITUAŢII DE URGENŢĂ 

1.1 OUG  21 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.2 ORDIN 712 
M.A.I. 

2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.3 ORDIN 786 2005 privind Modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

1.4 ORDIN 1.474 
M.A.I. 

2006  pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

2.                                                                             APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

2.1 LEGEA 307 2006  privind Apărarea Împotriva Incendiilor Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

2.2 ORDIN 163 2007 Normă generală de Apărare împotriva incendiilor  Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

2.3 HG 1739 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

- Cadru tehnic PSI 

2.4 Normă 
metodologică 

2009  Norma metodologică de avizare şi autorizare privind securitatea la 
incendiu şi protecţia civilă 

- Cadru tehnic PSI 

2.5 Ordin 106 2007 Criterii de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au 
obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de 
specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

- Cadru tehnic PSI 
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2.6 Ordin 166 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente 

- Cadru tehnic PSI 

2.7 Ordin 187 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la spaţii pentru comerţ 

- Cadru tehnic PSI 

2.8 Ord. MAI 211 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor 
la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si 
unitati de agrement 

- Cadru tehnic PSI 

2.9 Ord. MAI 118 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor 
la ateliere si spatii de întretinere si reparatii 

- Cadru tehnic PSI 

3.0 HG 19 2014 privind modificarea HG 1739  pentru aprobarea categoriilor de 
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării 
privind securitatea la incendiu 

-cadru th PSI 

3.                                                                               PROTECŢIA CIVILĂ 

3.1 LEGEA  481 2004  privind Protecţia civilă. Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

3.2 LEGEA 212 2006 pentru Modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă 

Departamentele şi 
serviciile Societăţii 

3.3 HG 642 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-
teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct 
de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri 
specifice. 

- Cadru tehnic PSI 

3.4 ORDIN 1.995 
MTCT 

2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 
alunecări de teren 

- Cadru tehnic PSI 

3.5 HG 1.854 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 
inundaţii 

- Cadru tehnic PSI 
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3.6 HG 547 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă - Cadru tehnic PSI 

3.7 HG 560 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie 
realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care 
se amenajează puncte de comandă 

- Cadru tehnic PSI 

3.8 LG 33 2016 pentru modificarea Lg 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor -cadru th PSI 
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