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I. Preliminarii 

Curriculumul modular Securitatea şi sănătatea în muncă este un document normativ şi 

obligatoriu în sistemul învăţământului profesional tehnic postsecundar necesar realizării 

procesului de formare a agenţilor în transportatori, care vor îndeplini sarcini cu caracter tehnic 

vizând organizarea, coordonarea, monitorizarea lucrărilor de încărcare-descărcare, 

transportarea încărcăturilor, verificarea, diagnosticarea şi evaluarea stării drumurilor şi 

traficului rutier, privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului. Sarcinile specialiştilor, 

cu nivel mediu de calificare, vor consta în îndeplinirea lucrărilor tehnico-inginereşti simple sau 

de complexitate medie. 

Specificul şi funcţiile de bază ale Curriculumului sunt: 

- act normativ al procesului de predare, învăţare, evaluare şi certificare în contextul unei 

pedagogii axate pe competenţe; 

- reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare; 

- orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; 

- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite, manualelor 

electronice, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare. 

Curriculumul este destinat: 

- cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic post secundar; 

- autorilor de manuale şi ghiduri metodologice; 

- elevilor care îşi fac studiile la specialitatea în cauză şi părinţilor acestora; 

- membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;  

- membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, 

dobândite în contexte non-formale şi informale. 

Obiectul de studiu al modulului Securitatea şi sănătatea în muncă este sistemul „omul 

– maşina – obiectul muncii – mediul de producţie”. De aceea, eficacitatea, securitatea şi 

condiţiile de muncă depind în integritate de faptul cât de desăvârşite, sigure şi nepericuloase 

sunt elementele acestui sistem şi în ce măsură, din punct de vedere ergonomic, aceste 

elemente corespund unele altora. Aşadar, în sensul larg al cuvântului, obiectele de studiu ale 

Securitatea şi sănătatea în muncă sunt omul în procesul de muncă(factorii psihofiziologici), 

interconexiunea omului cu utilajul de producţie (factorii periculoşi), situaţia şi mediul de 

producţie (factorii nocivi), organizarea muncii şi a activităţii de producţie. Reieşind din obiectul 

de studiu al modulului Securitatea şi sănătatea în muncă, se distinge obiectivul major al 

studierii acesteia: asigurare a securităţii şi sănătăţii omului în procesul de muncă. De 

asemenea, modulul contribuie la dezvoltarea competenţei profesionale generale de organizare 

a locurilor de muncă, aplicarea legislaţiei în domeniul de activitate. 

Unităţile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului 

de instruire la modulul în cauză: 

- F.03.O.013 Construcţia şi mentenanţa automobilelor; 

- F.04.O.014 Teoria sistemelor de transport; 

- S.04.O.017 Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor; 

- S.05.O.018 Transport rutier de mărfuri în trafic naţional; 
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II. Motivaţia şi utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Securitatea şi sănătatea în muncă(S.S.M.) reprezintă un ansamblu de activităţi de 

ordin social-economic, organizatoric, tehnic, tehnologic, igienic şi profilactic-curativ, având ca 

scop crearea şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru o muncă înalt productivă, apărarea 

vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.  

Securitatea şi Sănătatea în Muncă are trei aspecte fundamentale: 

- Securitatea şi Sănătatea în Muncă-disciplina ştiinţifică. Ca disciplină ştiinţifică, 

Securitatea şi Sănătatea în Muncă face parte din ansamblul ştiinţelor muncii, având ca obiect 

studiul cauzalităţii fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a 

mijloacelor şi măsurilor de prevenire a acestora şi apelează la metodele şi rezultatele tuturor 

disciplinelor de bază: matematică, fizică, biologie, chimie, medicină, psihologie, sociologie, 

economie. 

- Securitatea şi sănătatea în muncă-instituţie juridică. Ca instituţie juridică, Securitatea şi 

Sănătatea în Muncă reprezintă un ansamblu de acte  normative, având ca obiect instituirea de 

măsuri privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, protecţia sănătăţii 

lucrătorilor, precum şi cerinţele  pentru asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase. 

Prin aceasta, „Securitatea şi Sănătatea în Muncă” are caracter obligatoriu,cu aplicabilitatea la 

toate locurile de muncă. 

- Securitatea şi sănătatea în muncă - activitate metodologico-aplicativă. Ca activitate 

metodologico-aplicativă, Securitatea şi Sănătatea în Muncă este parte integrantă a 

conceperii,organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi cuprinde ansamblul de acţiuni şi 

măsuri prin care se implementează efectiv principiile  şi reglementarea din domeniu la nivelul 

persoanelor juridice şi fizice.  

Din contextul de mai sus Securitatea şi sănătatea în muncă este un modul tehnic 

aplicativ, care formează la viitorii specialişti cunoştinţe vizând riscurile profesionale (factorii 

periculoşi şi nocivi), abilităţi de elaborare şi aplicare a măsurilor de prevenire sau diminuare a 

riscurile profesionale, cu scopul reducerii la minimum (excluderii, înlăturării) a accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale, a avariilor şi incendiilor.  

Modulul Securitatea şi sănătatea în muncă împreună cu alte module de specialitate, vor 

contribui la formarea următoarelor competenţe profesionale: 

-  Organizarea şi asigurarea calităţii muncii a conducătorilor auto; 

-  Organizarea şi coordonarea activităţilor legate de lucrările de încărcare-descărcare şi 

transportare a încărcăturilor şi pasagerilor; 

- Organizarea şi gestionarea activităţilor în traficul rutier. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1.Aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 

CS2.Planificarea şi realizarea acţiunilor de prevenire şi de reducere a riscurilor identificate la 

locul de muncă. 

CS3.Gestionarea activităţilor în caz de accident. 

CS4.Asigurarea condiţiilor sanitaro-igienice şi ergonomice la locurile de muncă. 

CS5.Aplicarea şi monitorizarea aplicării de subalterni a cerinţelor specifice de securitate în 

muncă conform specificului lucrărilor executate. 

CS6.Realizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

CS7.Realizarea măsurilor de protecţie a mediul ambiant. 
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IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

liceu 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 

Contact direct Lucrul 

individual 

 
Prelegeri 

 

Practică/Seminar 

 

VII 60 14 6 40 examen 2 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Serviciul de securitate şi sănătate în muncă. 

CS.1. Aplicarea legislaţiei 

privind securitatea şi 

sănătatea la locul de muncă 

1.1. Obiectul de studiu al 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă: 

1.2. Bazele legislative ce 

reglementează securitatea şi 

sănătatea în muncă. Actele 

normative: 

1.3. Organizarea serviciului de 

securitate şi sănătate în 

muncă; 

1.4. Instruirea în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

1.1. Identificarea şi aplicarea 

actelor legislative şi 

normative vizând securitatea 

şi sănătatea în muncă în 

domeniul de activitate. 

1.2. Distingerea rolului şi 

sarcinilor serviciului de 

securitate şi sănătate în 

muncă. 

1.3. Aplicarea obligaţiunilor şi 

drepturilor în procesul de 

activitate de către persoanele 

responsabile privind 

securitatea şi sănătatea în 

muncă. 

1.4. Planificarea şi realizarea 

măsurilor vizând organizarea 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

2. Factorii de risc şi nocivi la locul de muncă 

CS.2. Planificarea şi 

realizarea acţiunilor de 

prevenire şi de reducere a 

riscurilor identificate la locul 

de muncă. 

2.1. Clasificarea factorilor de 

risc şi nocivi; 

2.2. Factorii de risc în 

domeniul de activitate; 

2.3. Măsurile de prevenire şi 

de reducere a riscurilor 

identificate la locul de muncă; 

2.4. Echipamente individuale 

şi colective pe protecţie. 

2.1. Identificarea factorilor de 

risc la locurile de muncă. 

2.2. Determinarea gradului 

factorilor de risc. 

2.3. Elaborarea şi realizarea 

măsurilor de prevenire şi de 

reducere a riscurilor 

identificate la locul de muncă. 

2.4. Aplicarea şi 

monitorizarea aplicării de 

subalterni a echipamentelor 

individuale şi colective pe 

protecţie. 

2.5. Certificarea locurilor de 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

muncă. 

3. Accidente de muncă 

CS.3. Gestionarea 

activităţilor în caz de 

accident. 

3.1. Clasificarea accidentelor 

de muncă. 

3.2. Procedurile în caz de 

accident de muncă. 

3.3. Ordinea de cercetare a 

accidentelor de muncă. 

3.4. Evidenţa accidentelor de 

muncă. 

3.1. Identificarea accidentului 

de muncă. 

3.2. Comunicarea despre 

producerea accidentului. 

3.3. Acordarea primului 

ajutor în caz de accident de 

muncă în limita 

competenţelor deţinute. 

3.3. Cercetarea accidentului 

de muncă. 

3.4. Înregistrarea 

accidentelor de muncă. 

3.5. Analizarea cauzelor 

producerii accidentelor de 

muncă şi elaborarea 

măsurilor de repetare a 

acestora. 

4.Igiena de producere şi a muncii 

CS.4. Asigurarea condiţiilor 

sanitaro-igienice şi 

ergonomice la locurile de 

muncă. 

 

4.1.Cerinţe normative faţă de 

calitatea mediului de 

producere; 

4.2. Microclimatul aerului 

zonei de muncă. Ventilaţia şi 

condiţionarea aerului; 

4.3. Iluminatul de producţie; 

4.4. Protecţia contra 

zgomotului şi vibraţiei de 

producţie; 

4.5. Ergonomia locurilor de 

muncă; 

4.6. Cerinţele sanitare faţă de 

încăperile de deservire socială 

şi administrativă. 

 

4.1 Identificarea cerinţelor 

generale şi specifice faţă de 

calitatea mediului de 

producere în domeniul de 

activitate. 

4.2. Măsurarea valorilor 

parametrilor microclimatului 

aerului în zona de muncă. 

4.3. Determinarea tipului de 

ventilaţie necesar pentru 

zonele de muncă în 

corespundere cu specificul 

factorilor nocivi prezenţi. 

4.4. Măsurarea gradului de 

iluminare la locurile de 

muncă şi selectarea tipului de 

iluminat. 

4.5. Măsurarea valorii 

zgomotelor şi vibraţiilor la 

locurile de muncă, selectarea 

mijloacelor de protecţie 

individuală şi colectivă pentru 

diminuarea acestora. 

4.6. Organizarea locurilor de 

muncă conform cerinţelor 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

ergonomice. 

4.7. Determinarea şi  

lichidarea lacunelor vizând 

igiena de producere şi a 

muncii. 

5.Tehnica securităţii 

CS.5. Aplicarea şi 

monitorizarea aplicării de 

subalterni a cerinţelor 

specifice de securitate în 

muncă conform specificului 

lucrărilor executate. 

 

5.1.Cerinţele specifice de 

securitate şi sănătate în 

muncă în timpul activităţii de 

manipulare cu echipamente 

cu acţionare electrică. 

5.2. Cerinţele securităţii şi 

sănătăţii în muncă în timpul 

activităţii de manipulare a 

mecanismelor de ridicare - 

transportoare.  

5.3.Cerinţele securităţii şi 

sănătăţii în muncă faţă de 

starea tehnică a transportului 

de pasageri. 

5.4. Cerinţele securităţii şi 

sănătăţii în muncă a 

mărfurilor perisabile. 

5.5.Cerinţele de securitate la 

transportarea încărcăturilor 

periculoase şi agabaritice. 

5.6. Cerinţele securităţii şi 

sănătăţii în muncă la lucrările 

de încărcare-descărcare. 

5.7.Cerinţe referitoare la 

admiterea şoferilor la trafic. 

5.1.  Identificarea riscurilor ce 

pot parveni în timpul 

executării lucrării specifice. 

5.2.  Elaborarea proiectului 

instrucţiunii vizând 

securitatea şi sănătate în 

muncă la locul de muncă 

specific. 

5.3. Stabilirea şi aplicarea 

mijloacelor de protecţie 

individuală şi colectivă la locul 

de muncă specific. 

5.4. Monitorizarea respectării 

cerinţelor de securitate şi 

sănătate în muncă în timpul 

execuţiei lucrărilor de 

subalterni. 

5.5. Acordarea primului 

ajutor medical în 

corespundere cu factorii de 

risc la locul de muncă specific 

în limita competenţelor 

deţinute. 

 

6.Securitatea la incendiu 

CS.6. Realizarea activităţilor 

de prevenire şi stingere a 

incendiilor. 

 

6.1.Clasificarea materialelor şi 

substanţelor conform 

combustibilităţii; 

6.2. Categoriile încăperilor de 

producere şi activităţilor 

conform pericolului de 

producere a exploziilor şi 

incendiilor şi cerinţele de 

dotare a acestora pentru 

protecţia în caz de incendiu; 

6.3.Mijloace de stingere a 

incendiilor; 

6.4. Mijloace de comunicare şi 

6.1. Identificarea factorilor ce 

pot produce incendiu. 

6.2. Clasificarea lucrărilor 

după gradul de pericol-

explozie. 

6.3. Organizarea serviciului 

de protecţie antiincendiară la 

locurile de muncă. 

6.4. Realizarea procedurilor 

de protecţie a oamenilor şi 

bunurilor în caz de producere 

a incendiilor. 

6.5. Aplicarea mijloacelor de 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

semnalizare a incendiilor; 

6.5. Protecţia oamenilor în caz 

de producere a incendiilor  

6.6. Consecinţele focului 

asupra organismului uman. 

6.7. Măsurile de profilaxie a 

incendiilor. 

stingere a incendiilor. 

6.6. Acordarea primului 

ajutor medical în caz de 

combustie. 

6.7. Elaborarea şi aplicarea 

măsurilor de profilaxie a 

incendiilor. 

7.Protecţia mediului ambiant 

CS.7. Realizarea măsurilor de 

protecţie a mediul ambiant.  

 

7.1. Cadrul legislativ al 

protecţiei mediului ambiant; 

7.2. Factorii nocivi rezultanţi a 

activităţii de producere ce 

poluează mediul ambiant. 

Impactul acestora asupra 

mediului; 

7.3. Măsurile complexe de 

protecţie a mediului ambiant 

la locul de muncă şi în cadrul 

întreprinderii. 

 

7.1. Identificarea factorilor 

nocivi la locurile de muncă cu 

impact negativ asupra 

mediului. 

7.2. Determinarea şi 

implementarea măsurilor 

pentru diminuarea impactului 

negativ asupra mediului. 

7.3. Monitorizarea  

la locul de muncă a 

respectării normelor de 

protecţie a mediului ambiant. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Serviciul de securitate şi 

sănătate în muncă 

8 2 - 6 

2. Factorii de risc şi nocivi la 

locul de muncă 

6 2 - 4 

3. Accidente de muncă 6 2 2 2 

4. Igiena de producere şi a 

muncii 

10 2 2 6 

5. Tehnica securităţii 20 2 2 16 

6. Securitatea la incendiu 6 2 - 4 

7. Protecţia mediului ambiant 4 2 - 2 

 Total 60 14 6 40 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse  

de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termene de 

realizare 

1. Serviciul de securitate şi sănătate în muncă 

Bazele legislative ale Securităţii şi 

sănătăţii în muncă 

Acte normative de Securitate şi 

sănătate în muncă 

Sistemul standardelor ale 

Securităţii şi sănătăţii în muncă 

Măsurile organizatorice privind 

Securitatea şi sănătatea în muncă 

Referat Comunicare Săptămâna 2 

2. Factorii de risc şi nocivi la locul de muncă 

Factorii de risc la întreprinderile de 

transport auto 

Măsurile de Securitate şi sănătate 

în muncă în procesul de lucru cu 

substanţe toxice. 

Determinarea gradului factorilor de 

risc. 

Conspect Prezentare 
Săptămâna 3 

 

3. Accidente de muncă 

Preîntâmpinarea traumatismelor în 

producţie şi a bolilor profesionale 

Metodele de analiză a accidentelor 

de muncă 

Întocmirea proceselor verbale la 

accidente de muncă 

Conspect Expunere 
Săptămâna 4 

 

4. Igiena de producere şi a muncii 

Cerinţele S.S.M. faţă de terenurile 

deschise, încăperile de producţie şi 

păstrare automobilelor 

Cerinţele sanitare faţă de 

încăperile de deservire socială şi 

administrativă 

Proiect de grup 
Prezentare 

publică 
Săptămâna 5 

5.Tehnica securităţii 

Cerinţele S.S.M. la transportarea 

încărcăturilor periculoase 

Cerinţele S.S.M. la efectuarea 

lucrărilor de încărcare-descărcare 

în depozite angro 

Cerinţele S.S.M. faţă de 

dispozitivele şi mecanismele  

utilizate la lucrările de încărcare-

descărcare. 

Conspect 
Prezentarea 

conspectului 
Săptămâna 7 
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Materii pentru studiul individual 
Produse  

de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termene de 

realizare 

Acţiunea curentului electric asupra 

organismului uman. 

 

Referat Comunicare Săptămâna 8 

6.Securitatea la incendiu 

Securitatea antiincendiară la 

întreprinderea de transport auto. 

Măsurile de profilaxie 

antiincendiară. 

Proiect de grup 
Prezentare 

publică 
Săptămâna 9 

7.Protecţia mediului ambiant 

Organizarea măsurilor de ocrotire a 

mediului ambiant la întreprinderile 

de transport auto. 

Referat 
Prezentare 

publică 

Săptămâna 

10 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Ordinea,cercetarea accidentului în producţie şi întocmirea procesului-verbal. 

2. Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă. 

3. Determinarea parametrilor microclimei la locul de muncă. 

IX. Sugestii metodologice 

Finalităţile procesului de instruire în cadrul modulului Securitatea şi sănătatea în 

muncă sunt materializate prin competenţe profesionale generale şi specifice. În procesul de 

instruire orientat spre formarea competenţelor, cadrele didactice vor aplica metodele de 

predare-învăţare ce asigură dezvoltarea şi consolidarea celor trei componente ale 

competenţelor: cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini. 

 Pentru formarea cunoştinţelor se recomandă o abordare didactică flexibilă, 

profesorul va utiliza următoarele metode, procedee şi tehnici de predare învăţare: prelegerea, 

explicaţia, conversaţia euristică, dialogul, problematizarea, precum şi forme de lucru: frontal, 

individual şi în echipă. 

 Pentru formarea abilităţilor cele mai recomandate strategii sunt cele în care 

predomină acţiunea de investigaţie a realităţii (observaţia, experimentul, modelarea, 

demonstraţia) şi strategiile în care se pune accentul pe acţiunea practică (exerciţiul, lucrarea 

practică, jocul didactic). Aceste strategii au un caracter aplicativ şi formează la elevi abilităţi 

acţionar - practice. 

 Pentru formarea aptitudinilor se recomandă de a aplica strategii care formează 

la elevi valori şi atitudini personale: studiul de caz, interviul, jocul de rol, dezbaterea, asaltul de 

idei etc. 

 Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a 

competenţelor se vor realiza în cadrul unor forme de organizare a acţiunii didactice, cum ar fi: 

- activităţi frontale ( se vor aplica preponderent în cadrul prelegerilor); 

-  activităţi în grup (se vor aplica preponderent în cadrul lucrărilor practice); 

- activităţi individuale (se vor aplica preponderent studiului individual). 

 Cadrul didactic va ordona conţinuturile modulelor curriculumului în 

conformitate cu logica domeniilor specialităţii şi logica didactică, iar  activităţile de predare-
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învăţare vor fi selectate în aşa mod, ca să asigure  condiţii optime pentru formarea şi 

dezvoltarea competenţelor specificate în curriculum. 

 În elaborarea propriilor strategii didactice, fiecare cadru didactic se va conduce 

de următoarele principii moderne ale educaţiei: 

- elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor 

proprii; 

- elevii învaţă atunci când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

- elevii au stiluri diferite de învăţare: ei învaţă în moduri diferite, cu viteză 

diferită şi din experienţe diferite; 

- elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a asimila 

informaţiile noi şi pentru a le consolida cu cunoştinţele vechi. 

 În activităţile practice accentul se va pune pe realizarea cu exactitate şi la timp 

a tuturor sarcinilor de lucru. Realizarea sarcinilor în cadrul activităţilor practice, va urmări nu 

numai dezvoltarea abilităţilor individuale, dar şi a celora de lucru în echipă. 

 În procesul de predare - învăţarea - evaluare, în mod obligatoriu, se va asigura 

respectarea cu stricteţe a documentelor tehnice şi recomandărilor interne din întreprinderilor 

de transport marfă şi persoane. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea procesului de învăţare – predare - evaluare pe competenţe, presupune 

efectuarea  evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi 

structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale).  

 Pentru evaluarea formativă/continuă a cunoştinţelor, în cadrul prelegerilor se 

recomandă de a aplica chestionarea orală sau scrisă. Ca instrument de evaluare scrisă, se 

recomandă aplicarea fişelor de lucru, testelor. 

 Activităţile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea 

unui feedback continuu, fapt ce va permite îmbunătăţirea procesului de învăţare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sau individuale. 

 Evaluarea formativă/continuă a abilităţilor şi aptitudinilor se va realiza în cadrul 

realizării lucrărilor practice şi completării portofoliului cu lucrări elaborate individual. 

 Pentru evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor, în cadrul lucrărilor practice, se va 

aplica observarea directă a corectitudinii realizării acestora. Ca instrument de evaluare se 

recomandă de a utiliza fişa de evaluare individuală. Cadrul didactic va aprecia activitatea 

elevului în fişă, conform criteriilor de evaluare. 

 Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor în cadrul studiului individual, se va realiza 

prin prezentarea produselor elaborate.  

 Pentru eficientizarea proceselor de evaluare, cadrul didactic în prealabil va 

aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condiţiile de realizare a fiecărei evaluări. 

 Evaluarea sumativă se va realiza la finele modulului, prin susţinerea 

examenului format din două probe: teoretică şi practică. Proba teoretică se recomandă de a fi 

realizată în scris, prin rezolvarea unui test docimologic. Proba practică se recomandă de a fi  

organizată prin rezolvarea unei situaţii problemă, care solicită elevului demonstrarea 

competenţelor profesionale. Cadrele didactice vor elabora sarcini, prin care vor orienta 

comportamentul profesional al elevului spre demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. 
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În acest scop vor fi clar stabiliţi indicatorii şi descriptorii de performanţă ai procesului şi 

produsului realizat de către elev.  

Proba practică de evaluare sumativă a competenţelor se recomandă de a fi 

desfăşurată, în baza situaţiilor-problemă de la viitoarele locuri de muncă: 

- identificarea factorilor de risc şi nocivi în cadrul unei activităţi de producere, 

determinarea măsurilor şi mijloacelor de diminuare a acestora; 

- instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, întocmirea registrelor de 

evidenţă; 

- cercetarea unui accident de muncă conform sarcinii anunţate în probă; 

- determinarea parametrilor microclimei în încăpere şi concluzionarea rezultatelor 

obţinute; 

- evaluarea gradului de iluminare în încăpere şi stabilirea tipului de iluminat; 

- estimarea nivelului de zgomot în atelier şi concluzionarea rezultatelor obţinute, 

măsurile de realizat; 

- elaborarea instrucţiunii cu cerinţe specifice de securitate în muncă în 

corespundere cu caracterul lucrărilor executate; 

- selectarea mijloacelor pentru stingerea incendiilor şi cantitatea acestor în 

dependenţă de genul de activitate desfăşurat; 

- specificarea acţiunilor de acordare a primului ajutor medical în dependenţă de 

caracterul traumelor identificate. 

 În calitate de produse pentru măsurarea competenţei se vor folosi, după caz: 

- fişa de evaluare a locurilor de muncă; 

- registrul de evidenţă a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- procesul –verbal al cercetării accidentului de muncă; 

- instrucţiuni elaborate(secvenţe). 

Criteriile de evaluare a produselor pentru măsurarea competenţelor vor include: 

- respectarea legislaţiei şi normelor specifice în domeniu; 

- respectarea procedurilor stabilite; 

- justificarea soluţiilor propuse în corespundere cu situaţia de problemă anunţată; 

- corectitudinea completării actelor specifice domeniului de activitate; 

- raportarea mijloacelor de protecţie individuale şi colective selectate la factorii de risc; 

- Corelarea mijloacelor de stingere a incendiilor selectate, cu factorii de risc 

identificaţi în cadrul activităţii specifice desfăşurate. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Cerinţe faţă de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Cabinet , proiector, calculator, fişe de lucru, planşe, aparate 

pentru determinarea parametrilor microclimei,mijloace de 

protecţie individuală. 

Pentru orele de laborator Procese verbale, sonometru, luxmetru, psihrometru, 

Termoanemometru, instrucţiuni de securitate,mijloace primare 

de intervenţie la incendii. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  Constituţia Republicii Moldova-

Chişinău,Direcţia de stat pentru asigurarea 

Informaţională MoldPres,1994. 

http://lex.justice.md  

2.  Codul muncii al Republicii Moldova;Chişinău, 

2003. 

http://lex.justice.md  

3.  Legea Republicii Moldova cu privire la 

Securitatea şi  Sănătatea în Muncă-Nr.186 din 

10.07.2008. 

http://lex.justice.md  

4.  GHID de Protecţie a Muncii.Partea I.-Chişinău, 

Centrul didactic”Protecţia Muncii”,1995. 

Bibliotecă 1 

5.  GHID de Protecţia Muncii. Partea II. -Chişinău, 

Centrul didactic ”Protecţia Muncii”,1997. 

Bibliotecă 1 

6.  Programul naţional în domeniul Securităţii şi 

Sănătăţii în Muncă pe anii 2012-

2016.Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei al Republici Moldova. 

Bibliotecă 1 

7.  Securitatea şi Sănătatea în Muncă(îndrumar 

practic).Chişinău, 2010. 

Bibliotecă - 

8.  I.Cuzneţov. “Охрана труда на 

автотранспортных предприятиях” 

M.1989. 

Bibliotecă 100 

9.  Culegerea de acte normative privind protecţia 

muncii.-Chişinău, Ministerul învăţământului al 

Republicii Moldova,1996. 

Bibliotecă 10 

10.  Protecţia muncii(pentru învăţământul 

preuniversitar). Bucureşti, Editura didactică şi 

pedagogică,1994. 

Bibliotecă 1 

11.  И. Кузнецов “Охрана труда на 

автотранспортных предприятиях”М.1989. 
Bibliotecă 

100 

12.  Regulile cu privire la transportarea mărfurilor 

periculoase cu transportul auto pe teritoriul 

Republicii Moldova;Chişinău,1994. 

Bibliotecă 5 

 




