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I. Preliminarii 

Unitatea de curs „Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei” are ca scop formarea de 

competențe profesionale specifice de analiza funcțională a întreprinderii conform legislației şi 

normelor de SSM aferente domeniului de activitate conform Clasificatorului Activităților din 

Economia Moldovei. Ea contribuie la formarea capacităților elevilor specialității 102210 

,,Securitate şi sănătatea în muncă” de a aplica Cerinţele de securitate şi sănătate la locul de 

muncă ori de câte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, împrejurările sau un risc 

profesional impun acest lucru. În cadrul acestei unităţi de curs elevii vor studia cerinţele 

minime SSM specifice locurilor de muncă, pentru folosirea de către lucrători a echipamentului 

de muncă, pentru şantiere temporare sau mobile, pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la azbest, pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul 

de muncă, protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor 

generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor 

pentru auz etc. 

„Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”  este o unitate de curs din  componenta 

fundamentală care se studiază în colegiu în anul III de studii, semestrul I, la specialitatea 

102210 ,,Securitate şi sănătatea în muncă”, domeniul de formare profesională – tehnician 

securitatea şi sănătatea în muncă. Conform planului de învățământ, pentru disciplina dată sunt 

alocate 90 de ore, acumulându-se3 credite şi se finalizează cu examen. 

În scopul studierii unităţii de curs „Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”,elevii vor 

utiliza cunoştinţele obţinute atât la disciplinele de cultură generală cât şi la unităţile de curs din 

componenta fundamentală şi de specialitate precum:  

1. Fizică; 

2. Chimie; 

3. Matematică;  

4. Geografie; 

5. Desen tehnic; 

6. Elemente de securitate şi sănătate în muncă; 

7. Organe de maşini întreţinere şi mentenanţă; 

8. Electrosecuritatea industrială; 

9. Particularităţi tehnologice şi tehnice ale entităţilor economice. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Dat fiind faptul că, tehnicianul securitatea şi sănătatea în muncă este persoana care lucrează în 

cadrul unei unităţi – întreprindere, instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi 

forma juridică de organizare – participă în organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii 

de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor angajaţilor, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, el este obligat să cunoască toate cerinţele minime SSM specifice 

activităţilor din Economia Moldovei.  

Studierea unităţii de curs „Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”,va contribui la 

obţinerea rezultatelor învăţării, dezvoltând abilităţi de monitorizare a respectării cerinţelor de 

securitate şi sănătate la locurile de muncă, de utilizare a echipamentelor de muncă şi de 
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protecţie individuală, precum şi de expunere la noxe în sectoarele economiei, cu cerinţele 

minime SSM prevăzute în actele normative. 

Unitatea de curs„Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”contribuie la formarea 

competențelor profesionale ale tehnicianului securitate şi sănătate în muncă necesare pentru 

îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite în standardul de calificare. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1.Cunoaşterea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă. 

CS2.Diferenţierea cerinţelor minime de securitate şi sănătate conform sectoarelor 

economiei naţionale. 

CS3. Aplicarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pe categorii de risc şi categorii 

de personal. 

CS4.Verificarea respectării obligaţiilor angajatorilor şi angajaţilor în vederea respectării 

cerinţelor minime securitate şi sănătate în muncă. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri Practice/Seminar 

VII 90 40 20 30 ex 3 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă HG 353/2010 

UC1. Conştientizarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate la locurile de muncă. 
 

1.1 Prevederi generale.   
Secţiunea  2-10: 
- Stabilitate şi rezistenţă, 
- Instalaţii electrice, 
- Căi şi ieşiri de urgenţă, 
- Detectarea şi prevenirea incendiilor, 
- Ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise, 
- Temperatura în încăperi, 
- Pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperişuri ale 

încăperilor, 

- Ferestre şi luminatoare. 
Secţiunea 8:  Iluminatul natural şi artificial 
- Normarea nivelurilor de iluminare, 
- Contrastul dintre detaliu şi fond, 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- Categoriile lucrărilor vizuale. 
Secţiunea 11-15: 
- Uşi şi porţi, 
- Căile de circulaţie – zone periculoase, 
- Măsuri specifice pentru scările rulante şi 

transportoare, 
- Cheiuri şi rampe de încărcare, 
- Dimensiunile încăperilor şi volumul de aer în încăperi 

– libertatea de mişcare la postul de lucru. 
Secţiunea 18:  Instalaţii sanitare 

- Vestiare şi dulapuri individuale pentru îmbrăcăminte, 
- Duşuri şi chiuvete, 
- Cabine de WC-uri şi chiuvete. 
Secţiunea 16-23: 
- Încăperi pentru odihnă, 
- Femei gravide şi mame care alăptează, 
- Încăperi pentru acordarea primului ajutor, 
- Lucrători cu capacităţi funcţionale limitate, 
- Locuri de muncă în aer liber (cerinţe speciale), 
- Locuri de muncă în condiţii de izolare, 
- Principii ergonomice. 

2. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de muncă (HG603/2011) 11-08-2011 

UC2. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate la utilizarea echipa-
mentelor de muncă  în diverse 
situaţii de producţie. 
 

2.1 CERINŢE MINIME GENERALE de securitate şi sănătate 
pentru folosirea de către lucrători a echipamentului 
de muncă la locul de muncă. 

- Obligaţii generale ale angajatorilor, 
- Norme privind echipamentele de muncă, 
- Verificarea echipamentelor de muncă, 
- Echipamentele de muncă cu risc specific, 
- Ergonomia şi sănătatea la locul de muncă, 
- Informarea şi instruirea lucrătorilor. 

2.2 CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate aplicabile 
echipamentului de muncă 

- Dispoziţii generale, 
- Cerinţe minime generale aplicabile echipamentului de 

muncă. 
2.3 Cerinţe minime suplimentare aplicabile 

echipamentului de muncă specific. 
- Cerinţe minime suplimentare aplicabile echipamen-

tului de muncă mobil, cu sau fără autopropulsie, 

- Cerinţe minime suplimentare aplicabile echipamen-
tului de muncă folosit pentru ridicarea sarcinilor. 

2.4 CERINŢE MINIME SUPLIMENTARE de securitate şi 
sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de muncă. 

- Dispoziţii aplicabile tuturor echipamentelor de muncă 
- Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă 

mobile, cu sau fără autopropulsie, 
- Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

pentru ridicarea sarcinilor, 
- Dispoziţii referitoare la folosirea echipamentelor de 

muncă puse la dispoziţie în vederea executării unor 
lucrări temporare la înălţime. 

3. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 
HG80/2012din 09.02.2012. 

UC3. Atribuirea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate la diverse situaţii de 
pe şantierele temporare sau 
mobile. 
 
 
 
 

 

3.1  CERINŢE MINIME GENERALE  de securitate şi sănătate 
pentru şantierele temporare sau mobile 

-   Definiţii, 
-   Coordonarea în materie de securitate şi sănătate 
-   Instrumente ale coordonării, 
-   Declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor pe 

şantier, 
-   Elaborarea proiectului lucrării, 
-   Realizarea lucrării, 
-   Obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, 

 -   Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor. 
3.2 CERINŢE MINIME SPECIFICE de securitate şi sănătate 

pentru şantierele temporare sau mobile 
- Dispoziţii generale, 
- Cerinţe minime generale pentru locurile de muncă pe 

şantiere, 
- Cerinţe minime specifice pentru posturile de lucru din 

şantiere în interiorul încăperilor, 
- Cerinţe minime specifice pentru posturile de lucru din 

şantiere în exteriorul  încăperilor. 

4. Cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 
la azbest la locul de muncă HG244/2013 din 08-04-2013 

UC4. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate privind protecţia 
lucrătorilor expuşi la influenţa 
azbestului în procesul de 
muncă. 
 
 

 

4.1 CERINŢE MINIME pentru protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la 
locul de muncă 

- Definirea termenului de azbest, 
- Evaluarea riscurilor de expunere la prafuri de azbest, 
- Supravegherea lucrărilor la care muncitorii sunt expuşi la 

azbest, 
- Măsurile de reducere a  prafului care conţine azbest, 
- Echipamente de protecţie specifice cazurilor de 

expunere la azbest. 

5. Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă 
HG918/2013 din 18-11-2013 

UC5. Specificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate faţă de instrumentele 
de semnalizare în vederea 
asigurării securităţii şi sănătăţii 
la locul de muncă. 
 

5.1  CERINŢE MINIME GENERALE privind semnalizarea de 
securitate şi sănătate la locul de muncă. 

- Dispoziţii generale, 
- Semnalizarea permanentă, 
- Semnalizarea ocazională, 
- Semnalizarea alternativă şi complementară, 
- Cerinţe diverse. 
5.2  Cerinţe minime generale privind panourile. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

- Caracteristici intrinseci de semnalizare, 
- Condiţii de utilizare, 
- Panouri de interdicţie, 
- Panouri de avertizare, 
- Panouri de obligativitate. 
- Panouri pentru ieşirile de salvare sau pentru 

acordarea primului ajutor, 
- Panouri privind protecţia contra incendiilor. 
5.3  Cerinţe minime privind semnalizarea specific: 
-      privind semnalizarea pe containere sau conducte, 
- privind identificarea şi localizarea echipamentelor 

destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, 
- privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor 

periculoase, precum şi pentru marcarea căilor de 
circulaţie, 

- privind semnalele luminoase, 
- privind semnalele acustice, 
- privind comunicarea verbală, 
- privind gesturile de semnalizare. 

6.  Cerinţe minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi 
securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special 

împotriva riscurilor pentru auzHG362/2014 din 27-05-2014 

UC6. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate privind protecţia 
lucrătorilor expuşi la influenţa 
zgomotului în procesul de 
muncă. 
 
 

6.1 Cerinţe minime privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor 
generate sau care pot fi generate de expunerea la 
zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz 

- Definiţii, 
- Valori limită de expunere şi valori de expunere la zgo-

mot de la care se declanşează acţiunea  angajatorului 
privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. 

6.2 Obligaţiile angajatorilor privind protecţia lucrători-
lor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securita-
tea lor generate sau care pot fi generate de expunere 
la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz 

- Determinarea şi evaluarea riscurilor la zgomot, 
- Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot, 
- Protecţia individuală împotriva riscurilor generate de 

expunerea la zgomot, 
- Informarea şi formarea lucrătorilor, 
- Consultarea şi participarea lucrătorilor, 
- Supravegherea stării de sănătate. 

7. Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice HG589/2016 din 12-05-2016 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

UC7. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate privind protecţia 
lucrătorilor expuşi la influenţa 
vibraţiilor mecanice în 
procesul de muncă. 
 

7.1 Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de vibraţiile mecanice 

- Dispoziţii generale, 
- Valorile-limită de expunere şi valorile de expunere la 

vibraţiile de la care se declanşează acţiunea. 
7.2 Obligaţiile angajatorilor referitor  la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice 
- Stabilirea şi evaluarea riscurilor la vibraţii mecanice, 
- Evitarea sau reducerea expunerii la vibraţiile mecanice, 
- Supravegherea stării de sănătate. 
7.3 Evaluarea  nivelului  de  expunere  la  vibraţiile 

mecanice 
- Vibraţiile mecanice transmise sistemului mână-braţ, 
- Vibraţiile mecanice transmise întregului corp. 

8.  Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a 
încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni 

dorsolombare HG584/2016 din 12-05-2016 

UC8. Specificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate privind protecţia 
lucrătorilor expuşi la riscul de 
producere a afecţiunilor 
dorsolombare în cazul 
manipulării manuale a 
încărcăturilor. 
 

8.1  Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru manipularea manuală a încărcăturilor care 
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de 
producere a unor afecţiuni dorsolombare 

- Caracteristicile încărcăturii, 
- Efortul fizic necesar, 
- Caracteristicile mediului de lucru, 
- Cerinţe ale activităţii, 
- Factori individuali de risc. 

9. Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor               
HG 819/2016 din 01-07-2016 

UC9. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate privind protecţia 
lucrătorilor ce lucrează ca 
monitor. 
 

9.1 Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru lucrul la monitor 

- Dispoziţii generale, 
- Obligaţiile angajatorului, 
- Consultarea şi participarea lucrătorilor, 
- Protecţia ochilor şi a vederii. 
9.2   Postul de lucru la monitor 
- Echipamentul de lucru, 
- Mediul de lucru, 
- Regimul de muncă şi odihnă al lucrătorilor la monitor. 

10.  Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor 
gravide, care au născut de curând sau care alăptează HG1408/2016 din 27-12-2016 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

UC10. Precizarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate în muncă, privind 
protecţia salariatelor gravide, 
ce au născut de curând sau 
care alăptează. 
 

10.1  Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut 
de curând sau care alăptează 

- Dispoziţii generale, 
- Obligaţiile angajatorului, 
- Evaluarea factorilor de risc, 
- Interdicţii de expunere, 
- Informarea şi formarea lucrătorilor, 
- Lista agenţilor, proceselor şi condiţiilor de muncă. 

11. Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor                                     
HG 506/2017 din 05-07-2017 

UC11. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate, privind protecţia 
lucrătorilor care execută 
lucrări de verificare şi 
încercări tehnice, deservire, 
revizie şi reparare a 
ascensoarelor. 
 

11.1 Cerințe minime de securitate privind exploatarea 
ascensoarelor 

- Dispoziții generale, 
- Termeni și definiții, 
- Înregistrarea, reînregistrarea, recepţia şi darea în 

exploatare a ascensoarelor. 
      11.2 Verificările și încercările tehnice a ascensoarelor 

- Dispoziții generale, 
- Verificări şi încercări funcţionale pentru ascensoarele 

electrice, 
- Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu sarcina 

nominală la ascensoarele electrice şi cele hidraulice 
cu tracţiune indirectă, 

- Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu 125% din 
sarcina nominală pentru ascensoarele electrice, 

- Verificări şi încercări funcţionale pentru ascensoarele 
hidraulice, 

- Funcţionarea ascensoarelor care au suferit modificări 
importante, 

- Verificarea tehnică completă. 
11.3  Utilizarea / exploatarea ascensoarelor. Verificarea 

tehnică periodică 
- Dispoziții generale, 
- Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor cu 

marcaj de conformitate, 
- Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor  fără 

marcaj de conformitate. 
11.4  Deservirea, revizia şi repararea ascensoarelor. 

Evaluarea privind siguranța în procesul de 
exploatare. Deservirea, revizia şi repararea 
ascensoarelor. Evaluarea privind siguranța în 
procesul de exploatare. 

- Dispoziții generale, 
- Repararea ascensoarelor, 
- Condiţii pentru efectuarea evaluării privind siguranța 

în procesul de exploatare, 
- Timbrarea şi retimbrarea, 
- Scoaterea din uz şi casarea ascensoarelor. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
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11.5 Obligaţii şi responsabilităţi 
- Obligaţii şi responsabilităţi generale, 
- Obligațiile și responsabilitățile personalului de 

deservire, 
- Obligațiile și responsabilitățile liftierului și ale 

persoanei responsabile de supravegherea și 
verificarea tehnică a ascensoarelor. 

12.  Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor 
combustibile naturale HG 552/2017 din 12-07-2017 

UC12. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate privind 
protecţia lucrătorilor ce 
activează la exploatarea 
sistemelor de distribuţie a 
gazelor combustibile natu-
rale, precum şi a sistemelor 
de alimentare cu gaze. 
 

12.1 Cerințe minime de securitate privind exploatare a 
sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale 
-     Dispoziții generale, 
-   Proiectarea și montarea sistemelor de alimentare cu 

gaze combustibile naturale:  

 Lucrări periculoase cu gaze, 
 Racordarea la conductele de gaze, 
 Lucrări de sudură. 
12.2 Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 

combustibile 
- Dispoziții generale, 
- Deservirea tehnică şi reparaţia conductelor de gaze 

supraterane, 
- Exploatarea conductelor de gaze exterioare, 
- Conducte interioare de gaze, 
- Conducte şi aparate consumatoare de combustibili 

gazoși ale întreprinderilor de deservire socială a 
populaţiei cu specific neproductiv, clădirilor publice şi 
de locuit, 

- Conducte interioare de gaze şi aparate consumatoare 
de combustibili gazoși ale întreprinderilor industriale, 
agricole şi servicii comunale ale populaţiei cu caracter 
productiv, 

- Exploatarea conductelor de gaze din țevi de 
polietilenă. 

12.3  Protecţia sistemelor de alimentare cu gaze 
- Dispoziții generale, 
- Racordarea conductelor şi utilajului de gaze nou-

construite sau după reparaţie capitală la reţelele în 
funcţiune, 

- Livrarea gazelor în conductele de gaze şi în aparatele 
consumatoare de combustibili gazoși, 

- Cerinţe de asigurare a controlului metrologic şi 
exploatare a mijloacelor de măsurare şi control, 

- Cromatografe cu gaz, 
- Analizoare de gaze mobile şi staţionare, indicatoare şi 

detectoare de gaze, 
- Aparate de control al izolaţiei conductelor de gaze, 
- Mijloace de măsurare electrice, 
- Cerinţe faţă de materia primă, semifabricate, modul 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
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de păstrare şi transportare, 
- Cerinţe faţă de procesele tehnologice, amplasarea 

utilajului de producţie şi organizarea locurilor de 
muncă. 

12.4  Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze  în 
cadrul întreprinderii 

- Dispoziții generale, 
- Organizarea deservirii tehnice, reparaţiei şi exploa-

tării sistemului de alimentare cu gaze la întreprinderi, 
- Staţii de depozitare a gazelor, stații de îmbuteliere a 

gazelor, sisteme de depozitare și distribuție a gazelor 
şi staţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate a 
automobilelor, 

- Instalaţii-rezervoare, instalații de evaporare, instalaţii 
individuale şi de butelii de gaze (HGL), depozite 
intermediare de butelii (DIB), 

- Instalații pentru tratarea metalelor cu flacără de gaze. 
- Cerinţe tehnice privind umplerea, verificarea tehnică 

periodică, repararea, scoaterea din uz şi casarea 
buteliilor GPL, 

- Exploatarea staţiilor, posturilor și instalațiilor de 
reglare, evidență și măsurare a consumului de gaze, 

- Exploatarea instalaţiilor automatice, telemecanice şi 
sistemelor automate de dirijare a proceselor 
tehnologice de distribuire a gazelor, 

- Exploatarea sistemelor de protecţie electrochimică 
anticorozivă. 

12.5 Cerinţe de securitate antideflagrantă 
- Cerințele de securitate antideflagrantă la instalațiile 

de cazane ale centralelor termoelectrice și centralelor 
termice, 

- Localizarea și lichidarea situațiilor de avarie, 
- Controlul de producție privind respectarea cerințelor 

de securitate industrială. 

13.  Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice                                                        

HG 697/2018 din  11-07-2018 

UC13. Determinarea cerin-
ţelor minime de securitate şi 
sănătate, privind protecţia 
lucrătorilor expuşi la 
riscuri,generate de câmpuri 
electromagnetice. 
 

13.1 Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de câmpuri electromagnetice 

- DISPOZIŢII  GENERALE: 

 Obiectul şi domeniul de aplicare, 
 Noțiuni, 

 Valorile-limită de expunere şi nivelurile de 
declanşare a acţiunii. 

- OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI: 
 Evaluarea riscurilor și determinarea expunerii, 

 Dispoziții pentru evitarea sau reducerea expunerii 
la riscuri, 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
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 Informarea şi instruirea lucrătorilor, 
 Consultarea şi participarea lucrătorilor. 

- DISPOZIȚII FINALE: 

 Supravegherea stării de sănătate, 
 Derogări. 

14.  Cerinţe minime de securitate  şi sănătate în muncă în industria extractivă prin 
lucrări  miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj             

HG 151/2019 din 07-03-2019 

UC14. Identificarea cerinţelor 
minime de securitate şi 
sănătate, privind protecţia 
lucrătorilor ce activează în 
industria extractivă şi în 
industria extractivă de foraj. 
 

14.1 Cerinţe minime de securitate  şi sănătate în muncă 
în industria extractivă prin lucrări  miniere de suprafaţă 
sau subterane și în industria extractivă de foraj 

- DISPOZIŢII GENERALE: 

 Domeniul de aplicare, 
 Noțiuni. 

- OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI: 

 Obligaţii generale, 
 Obligații speciale. 

- CERINŢE MINIME COMUNE: 

 CERINŢE MINIME COMUNE aplicabile industriei 
extractive de suprafaţă sau subterane, precum şi 
instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă, 

 CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei 
extractive prin lucrări miniere de suprafaţă, 

 CERINŢE MINIME SPECIALE aplicabile industriei 
extractive prin lucrări miniere subterane, 

 CERINȚE MINIME aplicabile sectorului de foraj 
terestru. 

15. Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru         
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici      

la locul de muncăHG324/2013din 30.05.2013 

UC15. Analiza prevederilor 
regulamentului sanitar, 
privind cerinţele de securitate 
şi sănătate, în scopul asigură-
rii protecţiei lucrătorilor 
expuşi la riscurile legate de 
prezenţa agenţilor chimici. 
 

15.1 Regulamentul sanitar privind cerinţele de sănătate 
şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 
chimici la locul de muncă 

- Dispoziţii generale. 
- Obligaţiile angajatorilor: 

 Determinarea şi evaluarea riscului implicat de 
agenţii chimici periculoşi, 

 Exigenţe generale pentru prevenirea riscurilor 
asociate cu agenţii chimici, 

 Măsuri specifice de protecţie şi prevenire, 
 Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, 

incidente sau urgenţe, 

 Informarea şi instruirea lucrătorilor. 
- Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate: 

 Interdicţii, 
 Supravegherea stării de sănătate. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro


14 / 23 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Cerinţe minime de securitate şi sănă-
tate la locul de muncă HG 353/2010 

10 4 4 2 

2. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate pentru folosirea de către 
lucrători a echipamentului de muncă 
la locul de muncă 
(HG 603/2011) 11-08-2011 

8 4 2 2 

3. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate pentru şantierele tempo-
rare sau mobile  HG 80/2012 din 
09.02.2012 

4 2 2 - 

4. Cerinţe minime pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la azbest la 
locul de muncă HG 244/2013 din   
08-04-2013 

2 2 - - 

5. Cerinţe minime pentru semnalizarea 
de securitate şi sănătate la locul de 
muncăHG 918/2013 din 18-11-2013 

6 2 2 2 

6.  Cerinţe minime privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor 
pentru sănătatea şi securitatea lor 
generate sau care pot fi generate de 
expunerea la zgomot, în special 
împotriva riscurilor pentru auz       
HG 362/2014 din 27-05-2014 

4 2 2 - 

7. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de vibraţiile mecanice 
HG 589/2016 din 12-05-2016 

6 2 2 2 

8. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru manipu-
larea manuală a încărcăturilor care 
prezintă riscuri pentru lucrători, în 
special de producere a unor afecţi-
uni dorsolombare HG 584/2016 din 
12-05-2016 

2 2 - - 

9. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru lucrul la 
monitor HG819/2016 din 01-07-
2016 

4 2 2 - 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
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10. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru protecţia 
salariatelor gravide, care au născut 
de curând sau care alăptează   HG 
1408/2016 din 27-12-2016 

2 2 - - 

11. Cerințe minime de securitate privind 
exploatarea ascensoarelor HG 
506/2017 din 05-07-2017 

14 4 2 8 

12. Cerințe minime de securitate privind 
exploatarea sistemelor de distribuție 
a gazelor combustibile naturale 
HG552/2017 din 12-07-2017 

22 6 2 14 

13. Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de câmpuri electromagne-
tice HG 697/2018 din  11-07-2018 

2 2 - - 

14. Cerinţe minime de securitate  şi 
sănătate în muncă în industria 
extractivă prin lucrări  miniere de 
suprafaţă sau subterane și în indus-
tria extractivă de foraj HG 151/2019 
din 07-03-2019 

2 2 - - 

15. Regulamentul sanitar privind cerin-
ţele de sănătate şi securitate pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor îm-
potriva riscurilor legate de prezenţa 
agenţilor chimici la locul de muncă 
HG324/2013din 30.05.2013 

2 2 - - 

 TOTAL 90 40 20 30 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

I. Cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă  HG 353/2010  

Secţiunea 16-23: 
- Încăperi pentru odihnă 
- Femei gravide şi mame care 

alăptează 
- Încăperi pentru acordarea primului 

ajutor 
- Lucrători cu capacităţi funcţionale 

limitate 
- Locuri de muncă în aer liber  
- Locuri de muncă în condiţii de izolare 
- Principii ergonomice 

Fişă de sinteză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 2 

Argumentare scrisă 
Prezentarea 
argumentării 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

II. Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de muncă (HG603/2011) 11-08-2011 

Cerinţe minime suplimentare aplicabile 
echipamentului de muncă specific: 
- Cerinţe minime suplimentare aplicabile 
echipamentului de muncă mobil, cu sau 
fără autopropulsie 
- Cerinţe minime suplimentare aplicabile 
echipamentului de muncă folosit pentru 
ridicarea sarcinilor 

Argumentare scrisă 
Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 3 

Fişă de comparare 
Prezentarea 
fişei 

V.  Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă 
HG918/2013 din 18-11-2013 

Cerinţe minime privind semnalizarea 
specific - semnalizarea pe containere 
sau conducte :  
- privind identificarea şi localizarea 

echipamentelor 
- destinate prevenirii şi stingerii 

incendiilor 
- privind semnalizarea obstacolelor şi a 

locurilor periculoase, precum şi pentru 
marcarea căilor de circulaţie 

- privind semnalele luminoase 
- privind semnalele acustice 
- privind comunicarea verbală 
- privind gesturile de semnalizare 

Reprezentare grafică Prezentarea 
reprezentării 

Săptămâna 4 

Test de evaluare Prezentarea 
testului 

VII. Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor  
la riscuri generate de vibraţiile mecaniceHG589/2016 din 12-05-2016 

Evaluarea nivelului de expunere la 
vibraţiile mecanice: 
- Vibraţiile mecanice transmise 
sistemului mână-braț; 
- Vibraţiile mecanice transmise 
întregului corp. 

Poster 
Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 6 

Argumentare scrisă 
Prezentarea 
argumentării 

XI.  Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor                                   
HG506/2017 din 05-07-2017 

Utilizarea/exploatarea ascensoarelor. 
 Verificarea  tehnică periodică: 
- Dispoziții generale; 
- Verificarea tehnică periodică a ascen-
soarelor cu marcaj de conformitate; 
- Verificarea tehnică periodică a ascen-
soarelor fără marcaj de conformitate. 

Fişă de lucru 
Prezentarea 
fişei Săptămâna 8 

 

Test de evaluare Prezentarea 
testului 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Obligaţii şi responsabilităţi: 
- Obligaţii şi responsabilităţi generale; 
- Obligațiile și responsabilitățile perso-

nalului de deservire; 
- Obligațiile și responsabilitățile liftie-

rului și ale persoanei responsabile de 
supravegherea și verificarea tehnică 
a ascensoarelor. 

Studiu de caz  Săptămâna 9 

 XII. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor 
combustibile natural HG552/2017 din 12-07-2017 

Reglarea, punerea în funcțiune și 
darea în exploatare a sistemelor de 
alimentare cu gaze combustibile: 

- Darea în exploatare a obiectului 
industrial; 

-  Încercării complexe; 
- Lucrările de reglare; 
- Lucrările de punere în funcţiune. 

Studiu de caz Derularea 
studiului 

Săptămâna 11 

Argumentare scrisă Prezentarea 
argumentării 

Protecţia sistemelor de alimentare 
cu gaze: 

- Dispoziții generale; 
- Racordarea conductelor şi utilajului 

de gaze nou-construite sau după 
reparaţie capitală la reţelele în 
funcţiune; 

- Livrarea gazelor în conductele de 
gaze şi în aparatele consumatoare de 
combustibili gazoși; 

- Cerinţe de asigurare a controlului 
metrologic şi exploatare a mijloace-
lor de măsurare şi control; 

- Cromatografe cu gaz; 
- Analizoare de gaze mobile şi staţiona-

re, indicatoare şi detectoare de gaze 
- Aparate de control al izolaţiei 

conductelor de gaze; 
- Mijloace de măsurare electrice; 
- Cerinţe faţă de materia primă, 

semifabricate, modul de păstrare şi 
transportare; 

- Cerinţe faţă de procesele tehnolo-
gice, amplasarea utilajului de produc-
ţie şi organizarea locurilor de muncă. 

Poster Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 12 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 13 

Cerinţe de securitate antideflagrantă: 
- Cerințele de securitate antideflagran-

tă la instalațiile de cazane ale centra-
lelor termoelectrice și termice; 

- Localizarea și lichidarea situațiilor de 

Poster Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 14 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

avarie; 
- Controlul de producție privind 

respectarea cerințelor de securitate 
industrială. 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

I. 
Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate la locul de muncă  HG 
353/2010.  

Secţiunea 8:  Iluminatul natural şi 
artificial 

2 

Secţiunea 18:  Instalaţii sanitare 2 

II. 

Cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru folosirea de către 
lucrători a echipamentului de 
muncă la locul de muncă 
(HG603/2011) 11-08-2011 

CERINŢE MINIME  de securitate şi 
sănătate aplicabile echipamentului de 
muncă 

2 

III.  

Cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile 
HG80/2012din 09.02.2012 

Cerinţe minime specifice de securitate şi 
sănătate pentru şantierele temporare 
sau mobile 

2 

V. 

 Cerinţe minime pentru semnali-
zarea de securitate şi sănătate la 
locul de muncă 
HG918/2013 din 18-11-2013 

Cerinţe minime generale privind 
panourile 

2 

VI. 

 Cerinţe minime privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor 
pentru sănătatea şi securitatea 
lor generate sau care pot fi gene-
rate de expunerea la zgomot, în 
special împotriva riscurilor pentru 
auz  HG362/2014 din 27-05-2014 

Obligaţiile angajatorilor privind protec-
ţia lucrătorilor împotriva riscurilor 
pentru sănătatea şi securitatea lor 
generate sau care pot fi generate de 
expunerea la zgomot, în special 
împotriva riscurilor pentru auz 

2 

VII. 

 Cerinţe minime de securitate şi 
sănătate în muncă referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de vibraţiile mecanice 
HG589/2016 din 12-05-2016 

Obligaţiile angajatorilor referitor  la 
expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de vibraţiile mecanice 

2 

IX. 

 Cerinţele minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru lucrul 
la monitor HG819/2016 din       
01-07-2016 

Postul de lucru la monitor 2 

XI. 
 Cerințe minime de securitate 
privind exploatarea ascensoarelor 
HG506/2017 din 05-07-2017 

Verificările și încercările tehnice a 
ascensoarelor 

2 

XII. 
 Cerințe minime de securitate 
privind exploatarea sistemelor de 
distribuție a gazelor combustibile 

Exploatarea sistemelor de alimentare cu 
gaze combustibile 

2 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
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naturale  HG552/2017 din 12-07-
2017 

 TOTAL  20 

 

IX. Sugestii metodologice 

Rolul cadrului didactic nu este acela de a-l încărca pe elev cu foarte multe cunoştinţe, ci de a le 

arăta ce au de făcut cu acestea. Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către 

cadrul didactic în desfăşurarea activităţii de predare - învăţare se constituie ca un imperativ al 

orientării postmoderniste în educaţie şi instruire. În această ordine de idei, predarea disciplinei 

„Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”, presupune folosirea unor metode, tehnici şi 

procedee cât mai diverse şi adaptate pentru activitatea de instruire, care contribuie substanţial 

la dezvoltarea multilaterală a elevilor. 

Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi 

cunoştinţe şi deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe 

să rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul 

mers al activităţii de grup. În grupul de elevi fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, 

clasifice cunoştinţele dobândite.  

În conformitate cu subiectul lecţiei, se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv fiind 

considerat efectul acesteia asupra formării abilităţilor elevilor. În această ordine de idei, 

indiferent de  metoda adoptată, acestea includ utilizarea pe larg a materialului didactic sub 

formă de scheme tehnologice, diagrame, texte,prezentări electronice şi  filme cu caracter 

instructiv, specifice unității de conținut. 

Metodele recomandate pentru predarea „Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”, 

sunt: expunerea didactică, conversaţia didactică, lucrul cu manualul, demonstraţia, 

algoritmizarea, observaţia, problematizarea, exerciţiul, aplicarea cunoştinţelor teoretice în 

practică, etc. 

Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se utilizează: diverse scheme tehnologice, 

diagrame, mostre, fişe de lucru, prezentări, secvenţe video de specialitate etc.,acestea în mod 

indirect stimulând efectuarea sarcinilor de lucru. În activităţile practice accentul se va pune pe 

realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Argumentarea scrisă 

 Corespunderea formulărilor temei. 
 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 

subiectele puse în discuţie. 
 Apelarea la propria experienţă în argumentarea subiectelor puse în 

discuţie. 
 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor literare. 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Rezumat scris 

 Expunerea tematicii lucrării în cauză. 
 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 

rezumării. 
 Textul rezumatului  este concis şi structurat logic. 
 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat  tematicii lucrării în cauză. 
 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu trebuie să 

existe contrasens. 
 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile pentru 

cei care nu cunosc textul sursă. 
 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt 

clare şi evidente. 
 Angajamentul autorului, aptitudinea critică corect evaluată şi 

transpusă. 
 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 
 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de 

citate. 
 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul 

iniţial. 
 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor, 

frazelor, paragrafelor textului. 

Poster 

 Corespunderea cu cerinţele de executare. 
 Corectitudinea selectării materialului. 
 Structurarea conţinutului posterului. 
 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 
 Gradul de originalitate şi de noutate. 
 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 
 Evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale. 
 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

Tabel elaborat 

 Corectitudinea structurii tabelare. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Completarea tabelului conform cerinţelor. 
 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 
 Structurarea logică a rezultatelor obţinute în tabel. 
 Capacitatea de analiză şi sinteză. 
 Apelarea la propria experienţă.  

Studiu de caz 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 
adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența dintre subiect și 
documentele studiate. 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, adaptarea 
conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri plagiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

Portofoliu 

 Completarea setului de lucrări. 
 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a subiectelor. 
 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunzătoare. 
 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 
 Respectarea termenilor de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

Fişă de observare 

 Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiunea 
îndeplinită. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o sarcină de lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

Fişă de sinteză 

 Folosirea un limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiunea 
îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 

 Precizarea indicilor/valorilor conform criteriilor selectate. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă. 

Schemă analizată 

 Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale schemelor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

 Modul de prezentare. 

 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la disciplina dată este examenul oral/scris. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la disciplina„Cerinţe minime SSM pe sectoarele 

economiei”,”trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat 

„Igiena instituțiilor de învăţământ secundar profesional” (Hotărârea nr.23 din 29.12.2005).  

Orele pot fi realizate în cabinete de studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cărora 

trebuie să fie – în  dependenţă de numărul de elevi  - 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să 

dispună, atât de iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, 
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corespunzătoare cerințelor normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. 

Norme de proiectare”.  

În ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie să posede 

mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, astfel ca mobilierul să 

asigure o ţinută corectă elevilor. Cabinetul trebuie să fie dotat de asemenea cu  tablă, 

proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi nici planșele, fișele, 

schemele, desenele care permit ilustrarea materialului predat. 

Orele practice şi de laborator se vor realiza în laboratorul SSM care trebuie să fie dotat cu: 

calculatoare,echipamente specifice locurilor de muncă, documente şi regulamente specifice, 

cerinţe minime specifice pe domenii etc. 

Suprafața laboratoarelor pentru disciplina „Cerinţe minime SSM pe sectoarele economiei”,va 

fi de 83-88 m2 conform Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena 

instituțiilor de învățământ secundar profesional” (Hotărârea nr.23 din 29.12.2005) 

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate la 
locul de muncă HG 353/2010 

Internet  

2. 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru 
folosirea de către lucrători a echipamentului de 
muncă la locul de muncă  (HG 603/2011) din 
11-08-2011 

Internet  

3. 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele tempo-rare sau mobile  HG 80/2012 
din 09-02-2012 

Internet  

4. 

Cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la 
azbest la locul de muncă HG 244/2013 din    
08-04-2013 

Internet  

5. 
Cerinţe minime pentru semnalizarea de 
securitate şi sănătate la locul de muncăHG 
918/2013 din 18-11-2013 

Internet  

6. 

Cerinţe minime privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor pentru sănătatea şi 
securitatea lor generate sau care pot fi 
generate de expunerea la zgomot, în special 
împotriva riscurilor pentru auz HG 362/2014 
din 27-05-2014 

Internet  

7. 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate în 
muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la 
riscuri generate de vibraţiile mecanice 
HG 589/2016 din 12-05-2016 

Internet  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21480&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103123&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48717&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=4193&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92703&lang=ro
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

8. 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru manipularea manuală a încărcă-
turilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în 
special de producere a unor afecţiuni 
dorsolombare HG 584/2016 din 12-05-2016 

Internet  

9. 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru lucrul la monitor HG 819/2016 
din 01-07-2016 

Internet  

10. 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru protecţia salariatelor gravide, 
care au născut de curând sau care alăptează           
HG 1408/2016 din 27-12-2016 

Internet 
 

11. 
Cerințe minime de securitate privind exploata-
rea ascensoarelor HG 506/2017 din 05-07-2017 

Internet  

12. 
Cerințe minime de securitate privind exploata-
rea sistemelor de distribuție a gazelor combus-
tibile naturale HG552/2017 din 12-07-2017 

Internet  

13. 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate în 
muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la 
riscuri generate de câmpuri electromagnetice 
HG 697/2018 din  11-07-2018 

Internet  

14. 

Cerinţe minime de securitate  şi sănătate în 
muncă în industria extractivă prin lucrări  
miniere de suprafaţă sau subterane și în indus-
tria extractivă de foraj HG 151/2019 din 07-03-
2019 

Internet  

15. 

Regulamentul sanitar privind cerinţele de 
sănătate şi securitate pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de prezenţa agenţilor chimici la locul de 
muncăHG324/2013din 30.05.2013 

Internet  

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92690&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96924&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110104&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102505&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108830&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121099&lang=ro

