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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului vacant de  

INGINER GR.II  
COMPARTIMENT INTERN PROTECTIA MEDIULUI, PSI,  

PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 

 1.  Legea nr. 53/2003, actualizata (Codul muncii); 
 2.  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;  
 4.  Hotarâre nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau 
de sanatate la locul de munca; 
 5. Hotărâre nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 
 6.   Hotărâre nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
 7.  Hotarâre nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 
 8.  Hotărârea Guvernului nr.1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de 
afecţiuni dorsolombare; 
 9.  Hotărârea Guvernului nr.1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru locul de munca; 
 10. Hotărârea Guvernului nr.1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea 
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat 
atmosferelor explosive; 
 11. Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 
care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; 
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 12.  Ordin nr.450/2006 Emitent:  Ministerul  Muncii, Solidaritatii Sociale Si Familiei pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 13.  Ordin nr.825/2006 Emitent:  Ministerul Sanatatii Publice pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si 
boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 14.  Hotarârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;  
 15.  Hotarârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 
       16.  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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