SC. RECON S.A.
Nr. SIPP 1/18.01.2010

LISTA CERINTELOR LEGALE SI A ALTOR CERINTE PRIVIND SSM SI SU
APLICABILA IN CADRUL S.C. RECON S.A.

Nr.
crt.

REGLEMENTARE
DENUMIRE
Data emiterii / intrării în vigoare; modificări/ completări
ulterioare

0

1

1.
2.
3.
4.

Ordin 3/ 2007 – privind aprobarea FIAM
Ordin 25/ 2007 – privind sănătatea şi securitatea în muncă
Legea nr. 319/ 2006 – privind sănătatea şi securitatea în muncă
HG 1425/2006 – pentru aprobarea nornelor metodologice pentru
aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006.
HG 955/2010 - pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.425/2006
HG 971/2006 – privind cerinte minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
HG 1028/2006 – privind cerinte minime de securitate si sanatate
in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare
HG 1048/2006 – privind cerinte minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca.
HG 1051/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a ,maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special afectiuni dorsolombare.
HG 1091/2006 – privind cerinte minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca.
HG 300/2006 – privind cerinte minime de securitate si sanatate
pentru santiere temporare sau mobile.
Legea 346/2002 – privind asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale.
Normele metodologice din 22.12.2004 – de aplicare a legii
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea 608/2001 – privind evaluarea conformitatii produselor.
HG 115/2004 – privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate
ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata.
HG 119/2004 – privind stabilirea conditiilor pentru introducerea
pe piata a masinilor industriale.
HG 457/2003 – privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasa tensiune.
HG 539/2004 – privind limitarea nivelul emisiilor de zgomot in
mediu produs de de echipamente destinate utilizarii in exteriorul
cladirilor.
HG 580/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prvederilor OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi
aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca.
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Categoria de pericol/
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Accidente de muncă
Riscuri în muncă
Riscuri în muncă
Riscuri în muncă

EF
care
aplică
4

SIPP
SIPP
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Riscuri în muncă
Riscuri în muncă
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Riscuri în muncă
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Generat de zgomot
Toate EF
Mediul de munca
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HG 1136/2006 – privind ceintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri
electromagnetice.
HG 1146/2006 – privind cerintele de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
HG 1218/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
HG 1092/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate
de expunerea la agenti biologici in munca
HG 1876/2005 – privind cerinte minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
vibratii.
Ordonanta de urgenta 99/2000 – privind masurile ce pot fi
aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca.
Ordonanta de urgenta 96/2003 – privind protectia maternitatii
la locurile de munca.
Norme metodologice din 7 aprilie/2004 – de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 96/2003 privind
protectia maternitatii la locul de munca.
HG 493/2006 – cerinţele minime de sănătate şi securitate
referitoare la expunerea lucrătorilor le riscurile generate de
zgomot
HG nr. 1093/ 2006 privind cerinţe minime pentru securitate în
muncă la utilizarea substanţelor periculoase
HG nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
HG nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
HG nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa
promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca
pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de
munca pe durata determinata si pentru salariati temporari incadrati
la agenti de munca temporari.
HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Legea 108/1999 pentru organizarea si infiintarea Inspectiei
Muncii.
HG nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.
Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in
conditii speciale
Ordonanta de urgenta 242/2007 privind aprobarea
regulamentului privind formarea specifica de coordonator in
materie de ssm
Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Legea nr 481/2004 privind protectia civila.
Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea
Ordinului 712/2005
Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor.
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Ordinul nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta
privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru
situatii de urgenta
Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de
urgenta.
ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza
si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza
si acoperire a riscurilor
Ordinul nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile
aferente
Ordinul nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
Ordinul nr. 262/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii si constructii
pentru birouri

Verificat,
RMI
Ing. Cleopatra Taina
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