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 I. Preliminarii 

Un control în sfera SSM are scop clar și bine cunoscut: stabilirea diferenţelor dintre starea 

reală a lucrurilor și o ”situație ideală”, sau, cel puțin, o starea lucrurilor reglementată de actele 

normative. Scopul principal al activității în sfera SSM este prevenirea accidentelor de muncă și 

a îmbolnăvirilor profesionale,dar acest lucru este aproape imposibil fără cunoașterea riscurilor 

care pot duce la accidente și a factorilor nocivi, care pot provoca o boală profesională.  

Astfel, la baza activității, stă mai întâi de toate, evaluarea riscurilor profesionale la locurile de 

muncă și apoi atestarea locurilor de muncă. Modulul „Pregătirea şi realizarea controlului SSM al 

entităţilor economice” oferă anume acest set de cunoștințe teoretice și practice, punând la 

dispoziția studenților exemple și metode avansate din experiența țărilor UE, inclusiv România.  

Înțelegerea bună și îndeplinirea exactă a recomandărilor acestui modul, constituie premisele 

unei activități strălucite la orice entitate economică, servind drept ”metode universale” de 

lucru în ceea ce privește evaluarea riscurilor, dar și îndeplinirea pașilor următori. Neînțelegerea 

materialului din acest modul reduce aspecte esențiale din calificarea profesională a oricărui 

Tehnician SSM.  Totodată, predarea acestui modul cere cunoștințe trainice și de la profesor, 

capacitatea de a răspunde la orice întrebări și de a da exemplele potrivite.  

Unitatea de curs „Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităţilor economice ”face parte din 

componenta de specialitate din planul de învățământ, care se studiază în colegiu în anul II de studii, 

semestrul II, la specialitatea ,,Securitatea şi sănătatea în muncă”, domeniul de formare profesională 

–sănătatea şi securitatea la locul de muncă. Conform planului de învățământ, pentru disciplina dată 

sunt alocate 90 de ore, acumulându-se 3 credite şi se finalizează cu examen. 

 II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

Unitatea de curs„Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităţilor economice” are o utilitate 

sporită, incluzând informații ce permit o iniţiere în domeniul securității în muncă şi sporeşte 

interesul elevilor pentru viitoarea specialitate.  

Unitatea de curs  „Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităţilor economice” va dezvolta 

simțul practic și gândirea logică a elevilor, datorită pregătirii teoretice. Un aport deosebit 

trebuie să-l aducă şi partea aplicativă a unităţii de curs, prin lucrările practice și realizarea 

acestora prin metodici experimentale, modelarea și interpretarea rezultatelor.  

La fel, o parte importantă a procesului de studiu al unităţii de curs date se datorează lucrului 

individual al elevilor, care va fi ghidat și evaluat de către profesor. Acesta presupune 

aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe (lucrul cu manualul, lucrul cu actele normative, 

cărţi de referinţă), consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin autotestare, pregătirea 

pentru evaluările curente, rezolvarea de studii de caz etc. 

Încă un factor important ce conturează utilitatea modulului în cauză este studierea terminologiei cu 

conţinut specific specialității, care va fi utilizată pe parcursul anilor ulteriori de studiu. 

Calificarea 313908 „Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă”presupune organizarea, 

coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

conformitate cu legislaţia specifică în vigoare la o întreprindere publică sau privată. Această 

calificare presupune cunoștințe profunde în domeniul securității și sănătății în muncă. Aceste 

cunoștințe pot fi dobândite în urma studierii domeniului dat, fapt imposibil fără cunoștințe de 

bază în domeniu, ce pot fi amplificate după studierea acestei unităţi de curs. 



5 / 22 

 III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1.Cunoașterea metodelor de control și (auto)evaluare cu privire la respectarea cerințelor în 

domeniul SSM și identificarea abaterilor de la normele stabilite 

CS2. Cunoașterea documentației care se perfectează în rezultatul controlului SSM  

CS3. Abilități de utilizare a internetului, computerului și softurilor specializate (Microsoft 

Office) pentru a accesa și cerceta resursele informaționale, dar și pentru a pregăti rapoarte, 

note informative, răspunsuri  

CS4. Abilități de lucru individual  cu informația, antrenarea capacităților analitice 

 IV. Administrarea modulului 

Modul de administrare a disciplinei este redat în formă de tabel. 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/Seminar 

IV 90 40 20 30 examen 3 
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 V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

1. Cadrul legal general care reglementează cerințele de evaluare a riscurilor 

UC1. Cadrul legal general care 

reglementează cerințele de 

evaluare a riscurilor 

1.1. Cadrul legal privind controlul în sfera SSM  

 Legea securității și sănătății în muncă Nr. 186 din 

10.07.2008 ; 

 Hotărârea Guvernului RM Nr. 95 din 05.02.2009 

”Regulamentul privind modul de organizare a 

activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de 

muncă şi prevenire a riscurilor profesionale” 

 HOTĂRÎRE Nr. HG943/2018 din 03.10.2018 pentru 

aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în 

baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și 

sănătății în muncă 

Frecvența evaluării riscurilor 

 

A1. Cunoașterea prevederilor actelor normative cu privire 

la pregătirea entității pentru controlul în domeniul 

SSM  

A2. Abilități de utilizare a resurselor informaționale în 

scop de obținere a actelor normative actualizate la zi; 

A3. Cunoașterea aspectelor legate de frecvența efectuării 

evaluării riscurilor profesionale la locul de muncă 

(când și cât de des se face, în ce cazuri, repetarea,  

etc)  

2. Noțiuni generale cu privire la riscuri. Clasificări ale riscurilor. Caracteristicile de bază 

UC2. Noțiuni generale cu privire la 

riscuri. Clasificări ale riscurilor. 

Caracteristicile de bază 

2.1. Noțiuni generale cu privire la riscuri.  

Clasificări ale riscurilor 

Definiții ale riscurilor în actele normative 

Clasificări ale riscurilor (fizice, mecanice, sonore, vibrații, 

termice, radiație, chimice, biologice, sociale, etc) și 

caracteristicile de bază ale riscurilor  

 

A4. Înțelegerea conceptelor (definițiilor) de risc 

A5. Abilități de identificare a riscurilor 

A6. Cunoașterea diferitor clasificări ale riscurilor 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

3. Elementele sistemului de muncă, ca surse generatoare de riscuri 

UC3. Elementele sistemului de 

muncă, ca surse generatoare de 

riscuri 

3.1. Elementele sistemului de muncă,  

ca surse generatoare de riscuri 

 Riscuri proprii Executantului  

 Riscuri proprii Sarcinii de muncă 

 Riscuri proprii Mijloacelor de producție 

 Riscuri proprii Mediului de muncă 

Caracterizarea și exemplificarea acestor riscuri  

A7. Cunoașterea elementelor sistemului de muncă și a 

riscurilor posibile generate de aceste elemente 

A8. Abilitatea de atribuire a oricărui risc identificat  

la unul din elementele sistemului de muncă  

 

4. Riscurile specifice diferitor domenii ale economiei naționale 

UC4. Riscurile specifice diferitor 

domenii ale economiei naționale 

4.1. Riscurile specifice diferitor domenii ale economiei 

naționale 

- Riscurile specifice domeniilor industriale diverse 

- Riscurile specifice agriculturii și silviculturii 

- Riscurile specifice domeniului  energetic 

- Riscurile specifice domeniului construcțiilor 

- Riscurile specifice domeniului transporturilor 

- Riscurile specifice domeniului extractiv 

- Riscurile specifice altor domenii (exemple) 

Caracterizarea și exemplificarea acestor riscuri 

A9. Abilitatea de a înțelege riscurile specifice diferitor 

domenii ale economiei naționale din R. Moldova  

 

5. Consecințele acțiunii riscurilor (accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale - aspecte medicale) 

UC5. Consecințele acțiunii riscurilor 

(accidente de muncă și îmbolnăviri 

profesionale - aspecte medicale) 

5.1.  Consecințele riscurilor din punct de vedere medical 

Accidente de  muncă  prin: 

- Traumatisme diverse 
- Intoxicații acute 

A10. Înțelegerea consecințelor acțiunii factorilor de risc 

asupra sănătății angajaților– accidente sau îmbolnăviri 

profesionale, diferite tipuri de traumatisme 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

- Arsuri de diferite tipuri  (termice, chimice...) 

- Explozii, incendii, prăbușiri 

- Asfixii,  înec 

Îmbolnăviri profesionale ca rezultat al acțiunii 

îndelungate a factorilor de risc asupra sănătății: 

- Boli ale sistemelor de organe interne 

- Alergii 

- Cancer 

- Afectarea mușchilor și a coloanei vertebrale 

- Afectarea auzului sau a vederii, etc 

Incapacitate temporară de muncă, dezabilitate, deces 

A11. Însușirea terminologiei medicale elementare  

 

 

6. Etapele de evaluare a riscurilor. Desfășurarea procedurii de evaluare. Documentația de inițiere 

UC6. Etapele de evaluare a riscurilor. 

Desfășurarea procedurii de 

evaluare. Documentația de inițiere 

6.1. Etapele de evaluare a riscurilor. Desfășurarea 

procedurii de evaluare 

Constituirea Comisiei de evaluare a riscurilor și cerințele 

față de componența comisiei și membrii ei; 

Emiterea Ordinului intern pe entitate; 

Colectarea informațiilor; 

Vizitarea tuturor locurilor de muncă și încăperilor; 

Identificarea riscurilor pentru fiecare profesie, lucrare 

sau utilaj; 

Clasificarea și aprecierea nivelului pentru fiecare risc; 

Completarea Fișelor de evaluare a riscurilor; 

Calcularea valorilor medii pe tipurile de riscuri; 

A12. Cunoașterea aspectelor legate de organizarea și 

desfășurarea evaluării riscurilor la o entitate 

economică  

A13. Cunoașterea etapelor consecutive în evaluarea 

riscurilor  
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

7. Metode existente de evaluare a riscurilor. Descrierea metodelor mai des utilizate, cu recomandări de aplicare 

UC7. Metode existente de evaluare a 

riscurilor. Descrierea metodelor 

mai des utilizate, cu recomandări 

de aplicare 

7.1. Metode existente de evaluare a riscurilor 

AMDE (Analiza modurilor de defectare și a efectelor lor);  

ADD (metoda arborelui de defecte);  APR (analiza 

preliminară a riscurilor) ; modelul Heinrich ; Nodul Papion  ; 

Metoda HazOp (Hazard Operability) ;   

descrieri elementare 

7.2. Metode existente de evaluare a riscurilor 

DSF(Diagnosis Safety Form) ;  DCT  (Diagnostique des 

conditions du travail); SDQ (Safety diagnosis 

questionaire) ; M.O.R.T.  (Management oversight and risk 

tree); SETC  ;  CNAM  ;IERCM , LEST; 

Metoda “What – If”; Tehnica DELPHI;  

descrieri elementare 

7.3. Metode existente de evaluare a riscurilor majore 

ARAMIS  (a Risc Assessment Methodology for Industries);  

LOPA(Layer of Protection Analysis / Analiza nivelurilor de 

protecție); SIL (Safety Integrity Layer); MOSAR (Metoda 

Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor);  INERIS 

(Institut National de l”Environnement Industriel et des 

Risques); MADS (Metodologia de Analiză a Disfuncției 

Sistemelor); MIMAH (Identificarea scenariilor potențiale 

de accidente majore);  MIRAS (Identificarea scenariilor 

de referință); APSSMT (Evaluarea și managementul 

participativ al riscurilor); descrieri elementare 

A14. Cunoașterea la general a diferitor metode de evaluare 

a riscurilor, și a recomandărilor  - când este mai bine 

de a fi aplicate (în ce situație sau domeniu ) și care 

sunt rezultatele așteptate 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

8. Metoda de evaluare a riscurilor I.N.C.P.D.M. (Metoda PECE). Descrierea 

UC8. Metoda de evaluare a riscurilor 

I.N.C.P.D.M. (Metoda PECE).  

8.1. Metoda de evaluare a riscurilor I.N.C.P.D.M. 

(Metoda PECE). Descrierea detaliată 

- Argumentarea avantajelor practice pentru aplicarea 
metodei INCPDM (Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Muncii / România),  
ca metodă compilată din cele mai bune aspecte ale 
metodelor menționate precedent. 

- Motivația, Premisele, scopul și principiile de aplicare 
a metodei INCPDM pentru evaluarea riscurilor.  

8.2. Etapele aplicării metodei INCPDM  

- Colectarea informațiilor și definirea specificului 

domeniului sau postului de lucru supus evaluării 

- Identificarea factorilor de risc specifici și elaborarea 

unei Liste de orientare a riscurilor 

- Elaborarea unei liste orientative de consecințe 

- Vizitarea locurilor de  muncă, comunicarea cu 

angajații,  colectarea informațiilor despre riscuri 

- Inspectarea utilajelor generatoare de riscuri 

- Asistarea la unele lucrări generatoare de riscuri 

- Identificarea listei de riscuri pentru locul de muncă 

- Aprecierea nivelului de risc la fiecare risc aparte 

- Ierarhizarea riscurilor și a priorităților 

- Completarea Fișelor de evaluare a riscurilor 

- Aprecierea valorilor medii și includerea în tabel 

- Propunerea măsurilor de prevenire  

A15. Cunoașterea în detalii a metodei de evaluare a 

riscurilor I.N.C.P.D.M. (propusă de  dr.ing. Ștefan PECE 

/România) 

 

 

 

 

 

A16. Cunoașterea etapelor consecutive a metodei INCDPM 

 

A17. Abilitate de elaborare a unei Liste orientative a 

riscurilor 

 

A18. Abilități de înfăptuire a tuturor etapelor de evaluare 

(de sine stătător, sau participare în echipă) 

 

 

 

 

 

A19. Cunoașterea instrumentelor de lucru a metodei 

INCPDM 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

8.3. Instrumentele de lucru ale metodei 

- Lista de orientare cu factori de risc specifici 

domeniului concret sau profesiei concrete 

- Lista de consecințe posibile pentru fiecare factor 

- Scala de cotare a gravității riscurilor 

- Scala de cotare a probabilității/frecvenței riscurilor 

- Grila nivelurilor de risc (cuplurilor de cotare 

gravitate/probabilitate) 

- Fișa de evaluare a riscurilor la un loc de muncă 

- Tabela cu media riscurilor pentru locul de muncă, 

subdiviziuni și riscul global pentru entitate , pentru 

elementele sistemului de muncă 

- Planul măsurilor de prevenire 

8.4. Interpretarea rezultatelor obținute și formularea 

măsurilor pe prevenire 

Dependența recomandărilor și a strategiei de valorile 

medii ale riscurilor pe profesii, subdiviziuni sau entitate 

(ierarhizare în descreștere): 

- Executor: atenție față de cerințele de instruire 
pentru angajare, testarea cunoștințelor și abilităților, 
instruire periodică mai frecventă, etc; 

- Sarcină: revizuirea fișelor de post, a procedurilor de 
lucru și a Instrucțiunilor SSM; instruirea corectă a 
conducătorilor locurilor de muncă;  

-  Mijloace de producție : Înlocuirea/înnoirea utilajelor 
și echipamentului de lucru; plan de investiții; 

A20. Abilități de înțelegere și interpretare a scalelor de 

cotare 

 

A21. Abilități de înțelegere și interpretare a grilei nivelurilor 

de risc, de utilizare a ”cuplurilor de cotare a riscurilor” 

 

A22. Abilități de formare și interpretare a Tabelei cu valori 

medii și a importanței ei pentru analiza rezultatelor 

 

 

 

 

 

A23. Abilități de interpretare a rezultatelor obținute în 

urma evaluării riscurilor și de formulare a 

recomandărilor și strategiilor corespunzătoare acestor  

rezultate 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

-  Mediul de muncă: protejarea angajaților prin 
echipament individual și colectiv de protecție;  

- Impactul cost-eficiență a măsurilor propuse. 
 8.5.Colectarea și prelucrarea informațiilor 

Argumentarea gestiunii computerizate a procesului de 

evaluare a riscurilor prin Metoda INCPDM. Obținerea 

automatizată a valorilor medii, graficelor și diagramelor, 

ușurința corectărilor, etc. 

Exemple de evaluare a riscurilor prin metoda INCDPM 

pentru profesii din diferite domenii economice 

 

 

 

A24. Abilități de utilizare a computerului și programelor 

Microsoft Office cu scop de prelucrare electronică a 

rezultatelor evaluării riscurilor (text, tăblițe, formule) 

 

9. Documentarea rezultatelor evaluării riscurilor 

UC9. Documentarea rezultatelor 

evaluării riscurilor 

9.1. Documentarea rezultatelor evaluării riscurilor 

Fișa de evaluare a riscurilor la fiecare loc de lucru – 

rezultatul principal al activității Comisiei. 

Completarea Fișelor de evaluare a riscurilor  – explicarea 

elementelor unei Fișe, în dependență de metoda de 

evaluare selectată; 

Planul măsurilor recomandate – rezultatul final al 

procesului de evaluare a riscurilor. 

Menționarea pașilor următori cu utilizarea rezultatelor 

evaluării riscurilor: 

- revizuirea instrucțiunilor SSM 

- temei pentru trecerea controlului medical 

- temei pentru cercetarea accidentelor de muncă, etc 

A25. Abilitate de documentare a procesului și rezultatelor 

evaluării riscurilor 

A26. Cunoașterea și perfectarea unei Fișe a riscurilor 

A27. Cunoașterea și perfectarea unui Plan al măsurilor de 

prevenire și protecție 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

10. Selectarea a măsurilor de combatere a riscurilor pe baza predestinațiilor. Analiza cost-eficiență 

UC 10. Selectarea măsurilor de 

combatere a riscurilor pe baza 

predestinațiilor. Analiza cost-eficiență 

10.1. Selectarea măsurilor de combatere a riscurilor 

pe baza predestinațiilor. Analiza cost-eficiență 

Conștientizarea faptului, că la fiecare risc identificat este 

necesară propunerea unei măsuri adecvate de prevenire. 

Cazurile când pot fi propuse măsuri alternative. Analiza 

cost-eficiență a măsurilor propuse și conștientizarea 

cheltuielilor necesare pentru entitate.   

Strategiile care vor fi recomandate conducerii entității 

A28. Abilități de identificare a măsurilor adecvate propuse 

pentru fiecare risc 

A29. Abilități de conștientizare a impactului ”cost-eficiență” 

în procesul identificării măsurilor de prevenire 

 

11. Evaluarea riscurilor din punct de vedere al atestării locurilor de muncă 

UC 11. Evaluarea riscurilor din punct de 

vedere al atestării locurilor de muncă 

11.1. Evaluarea riscurilor și nocivităților din punct de 

vedere al atestării locurilor de muncă 

Atestarea locurilor de muncă drept continuare logică a 

evaluării riscurilor și factorilor nocivi la locurile de muncă. 

Scopul atestării. Înțelegerea diferențelor esențiale între 

”evaluarea riscurilor” și ”atestarea locurilor de muncă”. 

Baza legală și procedura de înfăptuire a atestării locurilor 

de muncă. Prevederile Hotărârii Guvernului Nr 1335 din 

10.10.2002 - Regulamentului cu privire la evaluarea 

condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de 

aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi 

stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în 

condiţii nefavorabile  (cu anexe) 

A30. Competență în privința atestării locurilor de muncă 

A31. Înțelegerea diferențelor esențiale între ”evaluarea 

riscurilor” și ”atestarea locurilor de muncă”. 

 

 

 

 

 

A32. Cunoașterea bazei legale pentru procedura atestării 

locurilor de muncă 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

12. Documentarea atestării locurilor de muncă 

UC12. Documentarea atestării locurilor 
de muncă 

12.1. Documentarea atestării locurilor de muncă 

Fișa de atestare a locurilor de muncă.  

Metoda cu măsurări și metoda expres de atestare. 

Interpretarea și utilizarea rezultatelor măsurărilor 
efectuate la locurile de muncă de către Laboratoarele 
oficial acreditate în R.Moldova - în Fișele de atestare. 

Temei pentru identificarea locurilor de muncă la care se 
va face atestarea (Lista-tip și Convențiile colective de 
ramură). Pașii următori atestării.  

Suplimentele salariale(Hotărârea Guvernului 152 din 
19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de 
compensare pentru munca prestată în condiţii 
nefavorabile);  

Recomandări cu privire la periodicitatea atestării locurilor 
de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

A33. Cunoașterea regulilor de completare a Fișelor de 
atestare a locurilor de muncă 

A34. Abilitate de interpretare și utilizare a rezultatelor 
măsurărilor factorilor nocivi oferite de experți 

A35. Cunoașterea motivelor – unde și cu ce scop sunt 
folosite rezultatele atestării locurilor de muncă 

A36. Cunoașterea mecanismelor de selectare a locurilor de 
muncă, pentru care se va face atestarea (Lista-Tip și 
Convențiile colective de ramură) 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

13. Evaluarea entității la corespunderea situației reale corespunzător prevederilor actelor normative. Pregătirea pentru controlul SSM 

UC13. Evaluarea entității la 
corespunderea situației reale 
comparativ prevederilor actelor 
normative. Pregătirea pentru controlul 
SSM 

13.1. Evaluarea entității la corespunderea situației 
reale comparativ prevederilor actelor normative. 
Pregătirea pentru controlul SSM 

Responsabilitățile conducerii entității și activitatea de 
bază a persoanei responsabile de SSM în entitate – 
asigurarea unei corespunderi maximal apropiate a 
situației reale la prevederile actelor normative. 
Auto-evaluarea permanentă, planificarea lucrului anual 
reieșind din conținutul Planului de prevenire și situația 
reală. Pregătirea permanentă a entității pentru un 
eventual control deplin la tema SSM. 

Revederea listei documentelor necesare și a îndeplinirii 
practice a proceselor recomandate.  

A37. Planificarea etapelor de pregătire pentru control  
și realizarea unui control din punct de vedere SSM  
la o entitate economică 

A38. Selectarea celei mai potrivite metode de evaluare a 
riscurilor, ținând cont și de specificul activității 

A39. Verificarea procesului tehnologic sub aspectul SSM și 
identificarea factorilor potențiali de risc 

A40. Comunicarea cu personalul în cadrul controlului 

A41. Identificarea situației reale comparativ cu prevederile 
actelor normative din domeniul SSM 

A42. Conștientizarea și asumarea responsabilității pentru 
sistarea imediată a activității angajaților, sau a 
funcționării utilajului, în caz de pericol grav și imediat 
pentru viața și sănătatea angajaților (angajatului)  
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucru 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Cadrul legal general care reglementează cerințele de 
evaluare a riscurilor 

4 2 - 2 

2. Noțiuni generale cu privire la riscuri. Clasificări ale 

riscurilor. Caracteristicile de bază 
4 2 - 2 

3. Elementele sistemului de muncă, ca surse generatoare de 
riscuri 

4 2 - 2 

4. Riscurile specifice diferitor domenii ale economiei 
naționale 

8 4 - 4 

5. Consecințele acțiunii riscurilor (accidente de muncă și 

îmbolnăviri profesionale - aspecte medicale) 
4 2 2 - 

6. Etapele de evaluare a riscurilor. Desfășurarea procedurii 
de evaluare. Documentația de inițiere 

4 2 2 - 

7. Metode existente de evaluare a riscurilor. Descrierea 
metodelor mai des utilizate, cu recomandări de aplicare 

12 6 - 6 

8. Metoda de evaluare a riscurilor I.N.C.P.D.M. (Metoda 
PECE). Descrierea 

26 10 6 10 

9. Documentarea rezultatelor evaluării riscurilor 6 2 2 2 

10. Selectarea măsurilor de combatere a riscurilor pe baza 
predestinațiilor. Analiza cost-eficiență 

4 2 2 - 

11. Evaluarea riscurilor din punct de vedere al atestării 
locurilor de muncă 

6 2 2 2 

12. Documentarea atestării locurilor de muncă 4 2 2 - 

13. Evaluarea entității la corespunderea situației reale 
corespunzător prevederilor actelor normative. Pregătirea 
pentru controlul SSM 

4 2 2 - 

 Total 90 40 20 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Cadrul legal general care 
reglementează cerințele de 
evaluare a riscurilor 

Lista actelor normative cu articolele / 
punctele corespunzătoare temei. 
Accesarea resurselor informaționale 
pe site-ul www.legis.md 

Prezentarea 
Listei (suficient în 
format electronic, 
Stick, CD, sau 
admisibil pe hârtie) 

Săptămâna 3 

Noțiuni generale cu privire la 

riscuri. Clasificarea riscurilor. 

Caracteristicile de bază 

Referat la tema Clasificarea riscurilor.  
Studierea individuală a Ghidurilor și 
informațiilor cu privire la diferite 
categorii de riscuri.  

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 4 

Elementele sistemului de muncă, 
ca surse generatoare de riscuri 

Studiu de caz la tema Riscuriproprii 
elementelor de muncă (executor, 
sarcină, mijloace, mediu) 

Prezentarea 
Studiuluide caz Săptămâna 5 

Riscurile specifice diferitor 
domenii ale economiei naționale 

PowerPoint  
Riscurile specifice diferitor domenii 
ale economiei naționale 

Prezentarea 
PowerPoint Săptămâna 7 

Metode existente de evaluare a 
riscurilor.  

Referat la tema Metode existente de 
evaluare a riscurilor, cu aplicare 
specifică 

Prezentarea 
referatului Săptămâna 9 

Metoda de evaluare a riscurilor 
I.N.C.P.D.M. (Metoda PECE). 
Descrierea detaliată 

Studiu de caz cu aplicarea metodei 
INCPDM de evaluare a riscurilor 

Prezentarea 
Studiului de caz Săptămâna 10 

Documentarea rezultatelor 
evaluării riscurilor 

Fișa de evaluare a riscurilor după 
metoda INCPDM 

Prezentarea unei 
Fișe-model 
completate 

Săptămâna 12 

Evaluarea riscurilor din punct de 
vedere al atestării locurilor de 
muncă 

Studiu de caz la tema Criteriile de 
apreciere a nocivității, în baza 
anexelor la HG 1335 din 2002 

Prezentarea 
Studiului de caz  Săptămâna 14 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr.cap. Unităţi de învăţare 
Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

5 Consecințele acțiunii riscurilor 
(accidente de muncă și îmbolnăviri 
profesionale - aspecte medicale) 

L.P.1. Elaborarea Listei orientative a 
consecințelor riscurilor profesionale (traume) 
pentru o specialitate la alegere  

2 

6 Etapele de evaluare a riscurilor. 
Desfășurarea procedurii de 
evaluare. Documentația de inițiere 

L.P.2. Pregătirea documentației de inițiere și 
planului consecutiv de realizare a evaluării 
riscurilor la o profesie/entitate la alegere. 
(Pot fi aplicate 2 variante posibile: Toată 
grupa lucrează asupra unei entități, sau, 
fiecare student evaluează riscurile la o 
specialitate/loc de muncă, diferit de a 
colegilor.) 

2 

http://www.legis.md/
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Nr.cap. Unităţi de învăţare 
Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

8 Metoda de evaluare a riscurilor 
I.N.C.P.D.M. (Metoda PECE). 
Descrierea detaliată 

L.P.3. Evaluarea riscurilor la una sau mai 
multe specialități. Identificarea riscurilor 
posibile și elaborarea Listei orientative de 
riscuri (întrebări de control) 

Simularea comunicării cu angajații în proces de 
colectare a informațiilor despre riscuri. 
Clasificarea riscurilor după cele 4 elemente ale 
sistemului de muncă.  
L.P.4. Aprecierea nivelului de risc, utilizând 
Scalele de cotare a gravității și probabilității și 
a cuplurilor de cotare. Ierarhizarea riscurilor 
după nivelul obținut. Perfectarea Fișei de 
evaluare a riscurilor. Completarea unui tabel 
cu valorile medii ale nivelurilor de risc (la una 
sau mai multe specialități – cu valori 
convenționale). Analizarea rezultatelor 
obținute și formularea concluziilor și 
recomandărilor  pentru conducerea entității. 

L.P.5. Perfectarea în format electronic al 
Fișelor și tabelelor. După posibilitate – 
utilizarea formulelor și a diagramelor. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

9 Documentarea rezultatelor 
evaluării riscurilor 

L.P.6. Perfectarea a  1-2 fișe de evaluare a 
riscurilor și formularea  Planului anual de 
prevenire conform cerințelor 

2 

10 Selectarea măsurilor de 
combatere a riscurilor pe baza 
predestinațiilor. Analiza cost-
eficiență 

L.P.7. Identificarea pentru fiecare risc a 
celor mai potrivite măsuri de prevenire, 
ținând cont și de impactul ”cost-eficiență”. 
Discutarea în grup a opiniilor. Elaborarea 
propunerilor de strategii în adresa conducerii 
entității economice. 

2 

11 Evaluarea riscurilor din punct de 
vedere al atestării locurilor de 
muncă 

L.P.8. Pregătirea documentația necesare 
pentru atestarea locurilor de muncă (ordin, 
comisia, etc). Utilizarea actelor normative 
pentru formarea unei liste de funcții la care se 
va face atestarea. 

2 

12 Documentarea atestării locurilor 
de muncă 

L.P.9. Completarea Fișei de atestare prin 
metoda măsurărilor și a Fișei de atestare prin 
metoda expres. Analizarea rezultatelor și 
formularea propunerilor în adresa conducerii, 
ținând cont de prevederile legislației. 

2 

13 Evaluarea entității la 
corespunderea situației reale 
corespunzător prevederilor actelor 
normative. Pregătirea pentru 
controlul SSM 

L.P.10. Pregătirea setului de documente 
pentru evaluarea riscurilor și atestarea 
locurilor de muncă la o entitate 
economică(cu utilizarea materialelor de la 
lucrările practice precedente): Ordine, comisii, 
plan de lucru, Fișe de evaluare și atestare, 
tabele cu valori medii, concluzii și 
recomandări. Formarea portofoliul la temă.  

2 
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IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului „Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităţilor economice” presupune folosirea activă a 

actelor normative (Legi, Hotărâri de Guvern, etc.), dar și a unor metode, tehnici şi procedee care,pe de o parte îl 

implică pe elev în procesul de învățare și stimularea interesului pentru cunoaștere, iar pe de altă parte, îl 

pregătește serios pentru activitatea de bază în viitor, deoarece aceste cunoștințe și abilități vor fi utilizate de 

el(ea) cu siguranță în activitatea profesională, indiferent de tipul entității unde va activa. 

 

Unități de învățare Metode de predare 

Cadrul legal general care reglementează 
cerințele de evaluare a riscurilor 

Expunerea didactică, algoritmizarea, învățarea prin 
descoperire,asaltul de idei. 

Noțiuni generale cu privire la riscuri. Clasificări 
ale riscurilor. Caracteristicile de bază 

Expunerea didactică,  metoda observării, problematizarea, 
studiul de caz, lucrări practice, lucrul în echipe. 

Elementele sistemului de muncă, ca surse 
generatoare de riscuri 

Expunerea didactică, asaltul de idei învățarea prin 
descoperire, metoda observării, lucrări practice. 

Riscurile specifice diferitor domenii ale 
economiei naționale 

Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 

Consecințele acțiunii riscurilor (accidente de 
muncă și îmbolnăviri profesionale - aspecte 
medicale) 

Expunerea didactică,  metoda observării, problematizarea, 
studiul de caz, lucrări practice, lucrul în echipe. 

Etapele de evaluare a riscurilor. Desfășurarea 
procedurii de evaluare. Documentația de inițiere 

Expunerea didactică,  metoda observării, problematizarea, 
studiul de caz, lucrări practice, lucrul în echipe. 

Metode existente de evaluare a riscurilor. 
Descrierea metodelor mai des utilizate, cu 
recomandări de aplicare 

Expunerea didactică,  metoda observării, problematizarea, 
studiul de caz, lucrări practice, lucrul în echipe. 

Metoda de evaluare a riscurilor I.N.C.P.D.M. 
(Metoda PECE). Descrierea detaliată 

Expunerea didactică,  metoda observării, problematizarea, 
studiul de caz, lucrări practice, lucrul în echipe. 

Documentarea rezultatelor evaluării riscurilor 
Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 

Selectarea măsurilor de combatere a riscurilor 
pe baza predestinațiilor. Analiza cost-eficiență 

Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 

Evaluarea riscurilor din punct de vedere al 
atestării locurilor de muncă 

Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 

Documentarea atestării locurilor de muncă 
Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 

Evaluarea entității la corespunderea situației 
reale corespunzător prevederilor actelor 
normative. Pregătirea pentru controlul SSM 

Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări practice, 
metoda observării, cercetarea, asaltul de idei. 
 
 

Forma specifică de evaluare utilizată la unitatea de curs dată este examenul scris, oral sau test la calculator. 
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X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Principalele produse ce vor fi propuse elevilor pentru elaborare şi criteriile de evaluare a acestora sunt indicate 

în tabel: 

Produse pentru elaborare Criterii de evaluare a produselor 

Fișe de evaluare  Corespunderea Fișelor cu cele recomandate, sau cu anexele actelor normative 

 Corectitudinea completării Fișei și prezența tuturor elementelor cerute 

 Conținut cu legătură logică între profesie - riscuri - (factori nocivi) – nivel de 
apreciere - măsuri preconizate 

 Atitudine echivalentă responsabilității reale de lucrul cu asemenea documente 

 Lipsa corectărilor sau a erorilor 

Planuri de lucru  Legătura logică și directă între riscuri / factori nocivi cu măsurile preconizate și 
termenele reale de îndeplinire a măsurilor 

Ordine emise la nivel de 
entitate;   

 Formularea corectă și logică a prevederilor ordinului 

 Claritate în privința conținutului, evitarea înțelegerii confuze 

 Numirea persoanei responsabile de executare 

 Dacă este aplicabil – menționarea perioadei de timp pentru executare 

Fișe de observație 

 Corectitudinea termenilor specifici 

 Corectitudinea criteriilor  

 Relevanța întocmirii fişei 

 Fundamentarea deciziilor 

 Prezentarea şi argumentarea concluziilor  

Instrucţiuni  Corectitudinea  formulării  instrucţiunilor 

 Folosirea limbajului de specialitate 

 Aprecierea critică a normelor de protecţie 

 Expunerea normelor specifice  într-o structură logică şi concisă.  

 Complexitatea formulării instrucţiunilor. 

 Completarea instrucţiunilor conform cerinţelor. 

 Respectarea  termenilor de elaborare. 

Oricare alte tipuri de 
documente 

 Corespunderea documentelor cu actele normative în vigoare 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la   „Pregătirea şi realizarea controlului SSM al entităţilor economice” trebuie să 

corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ 

secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).   

Orele pot fi realizate în cabinete de studiu a disciplinelor tehnice; suprafața cabinetului 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, corespunzătoare cerințelor normativului în construcție II-

4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”.  
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În ceea ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline tehnice 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 va fi dotat de asemenea cu  tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu vor 

lipsi şi planșele, fișele, schemele, desenele care permit ilustrarea materialului predat. 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice  Tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor 

 Planşe 

 Panouri informative 

 Fişe şi scheme 

 Manuale 

Pentru orele de laborator  Fişe de lucru 

 Scheme 

 Instrucțiuni 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Sunt indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de învăţământ, ce pot 

fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Urda Ion, Ed. AGIR, Avariile în industrie Bucureşţi, 
2006  

Bibliotecă 1 

2. Țaralunga Gh., Securitatea și sănătatea în 
muncă:Culegere de acte legislative și normative, 
Chișinău,Tipografia Reclama S.A., 2012, 86p. 

Biblioteca 1 

3. Cercetarea accidentelor de muncă. Ghid practic ed. A 
III-a. Ed.: Promun, Arad. 2005. 

Biblioteca 1 

4. Dr Ing. Ștefan PECE., Evaluarea riscurilor în sistemul 
de muncă. București,  2010 

Cabinet  1 

5. BASUC Mariana ş.a. - Securitate şi Sănătate în Muncă 
– Cerinţe Legale şi Bune Practici, 

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE 
PROFESIONALĂ AL INSPECŢIEI MUNCII Chişinău 2004 

Cabinet  1 

6. Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008  securităţii şi 
sănătăţii în muncă   

 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=124963&lang=

ro# 

nelimitat 

7. Hotărârea Guvernului nr95 din 05.02.2009 - 
Regulamentul privind modul de organizare a 
activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=123544&lang=

ro# 

nelimitat 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124963&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124963&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124963&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123544&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123544&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123544&lang=ro
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muncă şi prevenirea riscurilor profesionale (cu anexe)  

8. HOTĂRÎRE Nr. HG943/2018 din 03.10.2018 pentru 
aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în 
baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și 
sănătății în muncă 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=109121&lang=

ro# 

nelimitat 

9. Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale Nr. 1534 din  27.12.2018 
”Cu privire la aprobarea Listelor de verificare în 
domeniul securității și sănătății în muncă”  
(cu anexele 1-7); 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=123307&lang=
ro# 

 

nelimitat 

10. HOTĂRÎRE Nr. 1335 din 10-10-2002 despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de 
muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a 
listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite 
sporuri de compensare pentru munca prestată în 
condiţii nefavorabile 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=84760&lang=r

o 

nelimitat 

11. HOTĂRÎRE Nr. 152 din 19-02-2004 cu privire la 
cuantumul sporului de compensare pentru munca 
prestată în condiţii nefavorabile 

https://www.legis.md/cautare/g
etResults?doc_id=71956&lang=r
o 

nelimitat 

12. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă  

https://osha.europa.eu/ro/public
ations/ 

nelimitat 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109121&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109121&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109121&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123307&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123307&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123307&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84760&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84760&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84760&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=71956&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=71956&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=71956&lang=ro
https://osha.europa.eu/ro/publications/
https://osha.europa.eu/ro/publications/

