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• Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;  

• Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicată*, cu modificarile si 
completarile ulterioare:     – Titlul I – Sănătatea publică; 

                                    – Titlul VII - Spitalele; 

• Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului; 

• Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

• Hotararea Guvernului nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 
şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

• 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; 

• Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă; 

• Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul 
de muncă; 

• Hotararea Guvernului nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

• Hotararea Guvernului nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
manipularea manual a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special afecţiuni 
dorsolombare; 

• Hotararea Guvernului nr.520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice; 

• Hotararea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

• Hotararea Guvernului nr.243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel 
al asistenţei medicale. 
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