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Bibliografie și tematică consilier debutant la Compartimentul Securitate și Sănătate în 

Muncă - PSI Situații de Urgență 

1. Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
2. Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 3/2007 privind 
aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
4. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare. 
6. Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
7. Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie 
la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare. 
8. Legea 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare- Titlu VII- Spitale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
9. Regulament nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
10. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
11. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
12. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
13. Hotararea Guvernului. nr. 642 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a 
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din 
punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specific, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 


