
 

             

 

 

Norme de protectia muncii 
 

 

Norme generale de protectie a muncii 

Norme specifice de securitate a muncii 

 

Lista normelor specifice de securitate a muncii: 

 NSSM 1 – Norme pentru prelucrarea datelor prin aschiere 

 NSSM 2 - Norme pentru sudarea si taierea metalelor 

 NSSM 3 - Norme pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului 

 NSSM 4 - Norme pentru fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei 

 NSSM 5 - Norme pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica 

 NSSM 6 - Norme pentru transportul intern 

 NSSM 7 - Norme pentru transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si 

precomprimat 

 NSSM 8 - Norme pentru intretinere si reparatii auto 

 NSSM 9 - Norme la lucrarile de foraj sonde 

 NSSM 10 - Norme pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda 

 NSSM 11 - Norme pentru fabricarea geamului 

 NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime 

 NSSM 13 - Norme pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare 
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 NSSM 14 - Norme pentru prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimice, laseri si 

ultrasunete) 

 NSSM 15 - Norme pentru industria celulozei si hartiei 

 NSSM 16 - Norme pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice 

 NSSM 17 - Norme pentru fabricarea produselor refractare si a placilor si prafurilor folosite la 

turnarea otelului 

 NSSM 18 - Norme pentru laminarea la cald a profilurilor sarmelor si produselor plate din otel 

 NSSM 19 - Norme pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din procese tehnologice 

 NSSM 20 - Norme pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, 

transport si distributie) 

 NSSM 21 - Norme pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat 

 NSSM 22 - Norme pentru activitati care se desfasoara la binoculare 

 NSSM 23 - Norme pentru transporturi rutiere 

 NSSM 24 - Norme pentru tratamente termice si termochimice 

 NSSM 25 - Norme pentru acoperiri metalice 

 NSSM 26 - Norme pentru activitati de vopsire 

 NSSM 27 - Norme pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii 

 NSSM 28 - Norme pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire 

 NSSM 29 - Norme pentru prelucrarea azbestului 

 NSSM 30 - Norme pentru fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice 

 NSSM 31 - Norme pentru gospodarie comunala si salubritate publica 

 NSSM 32 - Norme pentru exploatarea metroului 

 NSSM 33 - Norme pentru fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel 

 NSSM 34 - Norme pentru radiatii neionizante 

 NSSM 35 - Norme pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla 

 NSSM 36 - Norme pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice 

 NSSM 37 - Norme pentru prelucrarea automata a datelor 

 NSSM 38 - Norme pentru fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii 

 NSSM 39 - Norme pentru producerea materialelor termo si hidroizolante 

 NSSM 40 - Norme pentru producerea aerului comprimat 

 NSSM 41 - Norme pentru executarea constructiilor inalte prin glisari si liftari 



 NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice 

 NSSM 43 - Norme pentru extractia titeiului 

 NSSM 44 - Norme pentru activitatea de extractie a gazelor naturale 

 NSSM 45 - Norme pentru turism, alimentatie publica si transport de persoane cu instalatii pe cablu 

 NSSM 47 - Norme pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a 

condensatoarelor de forta 

 NSPM 48 - Norme pentru telecomunicatii 

 NSPM 49 - Norme pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si 

utilizarea produselor de uz fitosanitar in acativitatile din agricultura 

 NSSM 50 - Norme pentru sectorul cresterii animalelor 

 NSSM 51 - Norme pentru prelucrarea pietrelor naturale si a marmurei 

 NSPM 52 - Norme pentru fabricarea liantilor si azbocimentului 

 NSPM 53 - Norme pentru prospectiuni si explorari geologice 

 NSSM 54 - Norme pentru radiocomunicatii 

 NSPM 55 - Norme pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine 

 NSPM 56 - Norme pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole 

 NSSM 57 - Norme pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si 

depozitarea materialelor 

 NSSM 58 - Norme pentru prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor 

 NSPM 59 - Norme pentru fabricarea betonului celular autoclavizat 

 NSPM 60 - Norme pentru industria carnii si a produselor din carne 

 NSPM 61 - Norme pentru transporturi aeriene 

 NSPM 62 - Norme pentru comertul cu ridicata si amanuntul 

 NSPM 63 - Norme pentru prelucrarea pestelui 

 NSPM 64 - Norme pentru piscicultura si pescuit 

 NSPM 65 - Norme pentru transportul si distributia energiei electrice 

 NSPM 66 - Norme pentru activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului 

stratificat-densificat si a elementelor mulate din furnire sau aschii 

 NSPM 67 - Norme pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare 

 NSPM 68 - Norme pentru industria poligrafica 

 NSPM 69 - eNorme pentru posta 
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 NSPM 70 - Norme pentru alpinism utilitar 

 NSPM 71 - Norme pentru imbunatatiri funciare si irigatii 

 NSPM 74 - Norme pentru activitatea de valorificare a deseurilor proteice 

 NSPM 75 - Norme pentru instalatii frigorifice 

 NSPM 76 - Norme pentru fabricarea produselor de morarit si panificatie 

 NSPM 77 - Norme pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si 

a materialelor electroizolante 

 NSPM 78 - Norme pentru activitatea in turnatorii 

 NSPM 79 - Norme pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor 

 NSPM 80 - Norme pentru fabricarea cocsului si a produselor cocsochimice 

 NSPM 81 - Norme pentru fabrici de aglomerare 

 NSPM 82 - Norme pentru transporturi navale 

 NSPM 83 - Norme pentru elaborarea si turnarea fontei 

 NSPM 84 - Norme pentru elaborarea si turnarea otelului 

 NSPM 85 - Norme pentru activitati in domeniul sanatatii 

 NSPM 87 - Norme pentru fabricarea produselor lactate 

 NSPM 88 - Norme pentru desfacerea produselor petroliere 

 NSPM 89 - Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice 

 NSPM 91 - Norme pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive 

 NSPM 92 - Norme pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri 

 NSPM 95 - Norme pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor 

 NSSM 96 - Norme pentru industria de prelucrare a tutunului 

 NSSM 97 - Norme pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale 

 NSPM 98 - Norme pentru fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj 

 NSPM 99 - Norme pentru fabricarea zaharului si a produselor zaharoase 

 NSPM 100 - Norme pentru industria textila 

 NSPM 101 - Norme pentru transportul prin conducte al gazelor naturale 

 NSPM 102 - Norme pentru fabricarea produselor abrazive si carbunoase 



 NSPM 103 - Norme pentru activitati de constructii navale 

 NSPM 104 - Norme pentru exploatarea stufului 

 NSPM 105 - Norme pentru silvicultura si economia vanatului 

 NSPM 106 - Norme pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru 

constructii 

 NSPM 107 - Norme pentru transporturi pe calea ferata 

 NSPM 108 - Norme pentru vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, 

amidonului, glucozei si a apei minerale 

 NSSM 109 - Norme pentru fdabricarea, depozitarea si transportul apei grele 

 NSSM 111 - Norme la utilizarea energiei electrice in medii normale 

 NSSM 112 - Norme pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele 

 NSSM 113 - Norme pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate 

 NSSM 114 - Norme pentru exploatari si transporturi forestiere 

 NSSM 115 - Norme pentru industria confectiilor din textile, blana si piele 

 NSSM 116 - Norme pentru transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii 

aferente, exploatare si intretinere 

 NSSM 117 - Norme pentru fabricarea chibriturilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protectiamuncii-bucuresti.ro/

