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I. Preliminarii 

Modulul prezent este o continuare logică a modulului de Pregătire a controlului și se va studia 

după ce studenții vor face cunoștință și cu modului ”Întocmirea documentației SSM la 

entitățile economice”. Controlul situației cu privire la starea lucrurilor în securitatea și 

sănătatea în muncă la o entitate de către diverse instanțe cu drept de control, este un fapt 

frecvent, obișnuit și cunoscut. Cu atât mai mult, că este cunoscută și Metodologia de control, 

lista actelor ce urmează a fi verificate și punctajul atribuit în caz de constatare a abaterilor. 

Este vorba de un control extern.  

Dar, pentru a pregăti entitatea către un asemenea control, este necesară planificarea și 

realizarea unui control intern la nivel de entitate, efectuat periodic de către conducere, de 

către reprezentantul sindical, de către membrii Comitetului SSM al entității sau de către 

persoana desemnată, responsabilă de monitorizarea lucrurilor în domeniul SSM. Oricare din 

aceste controale, finalizează de regulă cu documentarea lor, prin diferite forme. Anume acesta 

și este scopul modulului prezent – de a familiariza studenții cu toate formele existente de acte 

prin care se documentează un control. Majoritatea din ele vor fi utilizate de nenumărate ori în 

procesul de lucru, altele – mai rar. 

Un alt aspect prezentat în acest Modul ține de anumite norme de comportament, drepturi și 

obligații, cu referire la procesul de îndeplinire a controlului (atât pentru controlul intern, cât și 

pentru cel extern). La fel, se fac trimiteri și se completează cunoștințele studenților cu aspecte 

juridice în ce privește conținutul sancțiunilor în caz de depistare a abaterilor sau încălcărilor 

normelor SSM. 

La finalul Modulului sunt precăutate două situații de ”control neplanificat” la o entitate – în 

cazurile de accident de muncă sau în cazul înaintării unei petiții în adresa instanțelor de control 

din partea angajaților entității. 

Sperăm cu toată încrederea că, după însușirea Modulului prezent, absolvenții vor fi în stare să 

promoveze desinestătător un control intern la o entitate, sau chiar și un control extern, în rolul 

de inspector, asigurând și o documentare corectă și corespunzătoare situației.  

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs„Documentarea 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  „Documentarea 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 conducerea acestora prin 

metodici experimentale, modelarea și interpretarea rezultatelor.  

Unitatea de curs „Documentarea controlului SSM al entităţilor economice” 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. 
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 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. Completarea corectă a documentației care se perfectează în rezultatul controlului SSM  

CS3. Dezvoltarea abilităților de utilizare a internetului, computerului și programelor soft 

(Microsoft Office) pentru a accesa și utiliza resursele informaționale, dar și pentru a 

pregăti rapoarte, note informative, răspunsuri 

CS4. Formarea abilităților de lucru individual  cu informația, antrenarea capacităților analitice 

CS5. Formarea abilităților de comunicare și interacțiune cu reprezentanții instanțelor de 

control 

  

 IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică 

V 60 16 14 30 examen 2 
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 V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

UC1. Cadrul legal cu privire 
la controlul SSM la o 
entitate economică 

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 

 Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției SocialeNr. 1534 din  
27.12.2018 
”Cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și 
sănătății în muncă”  

 Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, nr. 140 din 10.05.2001 

 Regulament Nr. 3523  din 13-09-2012Inspectoratul Muncii al Sindicatelor 

A1. Cunoașterea prevederilor actelor normative 
cu privire la controlul în domeniul SSM  

A2. Abilități de utilizare a resurselor 
informaționale în scop de obținere a actelor 
normative actualizate la zi; 

A3. Înțelegerea specificului și diferenței dintre 
controlul extern în SSM și controlul intern (sau 
auto-evaluarea) în SSM 

A4. Cunoașterea împuternicirilor și limitărilor 
reprezentanților instanțelor de control, 
conform legii 

UC2. Inițierea și înfăptuirea 
unui control SSM   

 

2. Inițierea și înfăptuirea unui control SSM  
Reglementările cu privire la organizarea și planificarea controalelor SSM:  

 dispoziția de control, anunțarea scopului;  

 control în prezența reprezentanților entității;  

 accesul liber la informații, în încăperi sau pe teritoriu; 

 reguli pentru înregistrările foto/video/audio; 

 efectuarea controlului conform listei aprobate; 

 comunicarea cu angajații; finalizarea controlului SSM. 

A5. Cunoașterea procesului de planificare și 
realizare a unui control SSM  

A6. Abilități de planificare  
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

UC3. Norme etice, morale și 
legale în procesul 
controlului SSM  

 

3. Norme etice, morale și legale în procesul controlului SSM 

 Aprecierea abaterilor, necorespunderilor sau încălcărilor  constatate – 
exclusiv în comparație cu prevederile actelor normative! 

 Argumentarea afirmațiilor prin trimiteri la punctele exacte din actele 
normative (Legi, Hotărâri de Guvern, Ordine, Convenții, etc) 

 Acordarea dreptului la explicare, apărare, contestare 

 Abținere de la învinuirile neconfirmate 

 Precizarea cauzei posibile a unei abateri și cauzei apariției abaterii 
(neglijare, acțiuni greșite, etc) 

 Menținere în limitele controlului preconizat, fără dreptul de a trece la 
alte domenii sau aspecte 

 Auto-controlul în comunicare/exprimare 

A7. Conștientizarea normelor etice, morale și 
juridice care trebuie respectate în timpul 
controlului SSM  

A8. Posedarea terminologiei și a unui limbaj 
juridic în contextul perfectării 
documentației de control.  

A9. Respectarea drepturilor altor persoane 

A10. Dezvoltarea abilităților de auto-control 

A11. Dezvoltarea abilităților de comunicare 
oficială 

UC4. Controlul intern SSM 4. Controlul intern SSM 

 Drepturile și atribuțiile de control 

 Graficul controalelor periodice, temele, scopul 

 Documentația cu care se finalizează un control intern (raport, notă 
informativă, demers, informație de serviciu, act de constatare, explicații)  

A12. Abilitatea de a efectua un control multilateral 
în domeniul SSM în interiorul entității 

A13. Abilitatea de a formula rapoarte de control, 
răspunsuri, note informative, demersuri, 
acte de constatare 

UC5. Controlul extern SSM 5. Controlul extern SSM  

 Cunoașterea instanțelor care au dreptul la control  SSM  

 Cunoașterea documentației posibile prin care se poate finaliza un 
control extern SSM: 
- Prescripție 
- Proces Verbal 
- Act de constatare 
- Act de contravenție 
- Dosar penal 

 Cunoașterea consecințelor în caz de identificare a abaterilor în 
rezultatul unui control extern SSM articole concrete din: 

A14. Cunoașterea instanțelor cu drept de control 

A15. Cunoașterea documentației de control 
extern 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

- Codul Muncii 
- Codul Contravențional 
- Codul Penal 

UC6. Cercetarea unui  
accident grav sau 
mortal  de către 
Inspecția de Stat a 
Muncii 

6. Cercetarea accidentelor grave sau mortale de către Inspecția de Stat a Muncii  

 Caz deosebit de ”control extern” legat de producerea la entitate a unui 
accident grav sau mortal.  

 Obligațiunile angajatorului sau a tehnicianului SSM în procesul de 
cercetare a unui accident grav/mortal; 

 Drepturile Inspectorilor și membrilor Comisiei; 

A16. Abilități de lucru în echipă 

A17. Cunoașterea aspectelor legate de 
cercetarea accidentelor grave sau mortale 
 

UC7. Cercetarea petițiilor 
către Inspecția Muncii 

7. Cercetarea petițiilor / plângerilor din partea angajaților entității către 
Inspecția de Stat a Muncii  sau Inspecția Muncii a Sindicatelor 

 Caz deosebit de ”control extern” legat de înaintarea din partea 
angajaților a unei petiții în adresa Inspecției Muncii.  

 Obligațiunile angajatorului sau a tehnicianului SSM în procesul de 
cercetare a petițiilor; 

 Drepturile și obligațiile Inspectorilor de Muncă; 

 Responsabilitatea pentru neîndeplinirea indicațiilor. 

A18. Cunoașterea aspectelor legate de 
cercetarea petițiilor 
 

UC8. Utilizarea dispozitivelor 
electronice, a 
computerelor și 
programelor soft, a 
internetului pentru 
accesul la informație și 
perfectarea 
documentelor 

8. Utilizarea dispozitivelor electronice, a computerelor și programelor soft, 
a internetului pentru accesul la informație și perfectarea documentelor  

 Însușirea metodelor avansate de lucru cu computerul 

 Căutarea rapidă a informațiile, accesarea resurselor 

 Lucrul cu textul și cu tăblițele, cu ajutorul pachetului de programe 
Microsoft Office  

A19. Abilități de utilizare a tehnologiilor 
informaționale, a internetului, computerului 
și a pachetului de programe Microsoft 
Office 
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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. Cadrul legal cu privire la controlul SSM la o 
entitate economică 

6 2 - 4 

2. Inițierea și înfăptuirea unui control SSM   6 2 - 4 

3. Norme etice, morale și legale  în procesul 

controlului SSM  

6 2 2 2 

4. Controlul intern SSM 12 2 4 6 

5. Controlul extern SSM 8 2 2 4 

6. Cercetarea unui  accident grav sau mortal  de 
către Inspecția de Stat a Muncii 

6 2 2 2 

7. Cercetarea petițiilor către Inspecția Muncii 2 2 - - 

8 Utilizarea dispozitivelor electronice, a 
computerelor și programelor soft, a 
internetului pentru accesul la informație și 
perfectarea documentelor 

14 2 4 8 

 Total 60 16 14 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Cadrul legal cu privire la 
controlul SSM la o entitate 
economică 

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 

Inițierea și înfăptuirea unui 

control SSM   

Planul de realizare  a unui 
control SSM la entitate 

Prezentarea 
Planului Săptămâna 5 

Norme etice, morale și 

legale  în procesul 

controlului SSM  

 

Referat cu privire la 
argumentarea abaterilor 
eventual constatate prin 
trimiteri la articole exacte din 
actele normative (Legi sau 
Hotărâri de Guvern)   

Prezentarea 
Referatului 
sau Studiu de caz 

Săptămâna 7 

Controlulintern SSM Planificarea în detalii a unui 
control SSM intern  

Prezentarea 
Planului de 
control 

Săptămâna 9 

http://www.legis.md/
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Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Controlulextern SSM Lista instanțelor cu drept de 
control, a drepturilor și 
împuternicirilor 
reprezentanților lor 

Lista instanțelor, 
cu datele de 
contact (www, 
adrese, nr.tel) 

Săptămâna 10 

Cercetareaunuiaccident 
gravsau mortal  de 
cătreInspectia de Stat a 
Muncii 

Studiu de caz cu privire la 
cercetarea accidentelor de 
muncă  grave sau mortale (în 
bazaHG1361) 

Studiu de caz 

Săptămâna 12 

Utilizarea dispozitivelor 
electronice, a 
computerelor și 
programelor soft, a 
internetului pentru accesul 
la informație și perfectarea 
documentelor 

Aprofundare în utilizarea 
computerului și a pachetului 
Microsoft Office (Word) 

Proces verbal de 
control  
completat în 
format electronic 
(*.doc) 

Săptămâna 14 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 
cap. 

Unităţi de învăţare 
Lista lucrărilor practice Ore 

3. 

Norme etice, morale și legale  

în procesul controlului SSM  

 

L.P.1. Discutarea normelor etice și morale 
de comunicare și comportament. 
Comunicare în grup. Studii de caz.  

2 
 
 

4. 

Controlul intern SSM L.P.2. Planificarea unui control intern SSM 
multilateral și preconizarea aspectelor care 
vor fi verificate. Pregătirea listei de control 

L.P.3. Elaborarea unui raport de serviciu în 
adresa conducerii, în baza rezultatelor 
controlului intern SSM efectuat recent. 
Propuneri și măsuri recomandate 

2 
 
 
 
 

2 
 

5. 

 
Controlul extern SSM 

L.P.4. Simularea unui control extern SSM 
(joc de rol) finalizat cu formularea unor 
prescripții în rezultatul controlului . 
Lucrul în grup. 

 
2 

 

6. Cercetarea unui  accident grav 
sau mortal  de către Inspecția de 
Stat a Muncii 

L.P.5. Perfectarea unui Proces verbal de 
cercetare a unui accident de muncă grav 
(cu leziuni urmate de stabilirea unui grad de 
dezabilitate)  
fiind în rolul de Inspector care cercetează 
accidentul.(date personale inexistente !) 

 
2 
 

7. Utilizarea dispozitivelor 
electronice, a computerelor și 
programelor soft, a internetului 
pentru accesul la informație și 
perfectarea documentelor 

L.P.6. Perfectarea documentelorde 
control, cu utilizarea computerului,  
a programelor Microsoft Office și a 
internetului (accesarea formularelor tipizate 
de acte pe www.legis.md) 

4 
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IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului„Documentarea 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 cotidiană, indiferent de tipul entității unde va activa. 

Unități de învățare Metode de predare 

Cardul legal cu privire la controlul SSM la 
o entitate economică 

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

Inițierea și înfăptuirea unui control SSM   

 

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

Norme etice, morale și legale  în procesul 
controlului SSM  

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

Controlul intern SSM Expunerea didactică, studiul de caz, lucrări 
practice, metoda observării, cercetarea, asaltul 
de idei, lucrul în echipe. 

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

Cercetarea unui  accident grav sau 
mortal  de către Inspecția de Stat a 
Muncii 

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

Cercetarea petițiilor către Inspecția 
Muncii 

Expunerea didactică, lucrări practice, lucrul în 
echipe. 

Utilizarea dispozitivelor electronice, a 
computerelor și programelor soft, a 
internetului pentru accesul la informație 
și perfectarea documentelor 

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

Forma specifică de evaluare utilizată la unitatea de curs dată este examenul scris, oral sau test 

la calculator. 

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 

Prescripții sau acte;   
 
 
 
 
 

 Formularea corectă și logică  

 Corespunderea contextului expus – faptelor reale  

 Claritate în privința conținutului, evitarea înțelegerii confuze 

 Numirea persoanei responsabile de executare 

 Dacă este aplicabil – menționarea perioadei de timp pentru 
executare 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Procese verbale de 
control 

 Formularea corectă și logică  

 Corespunderea contextului expus – faptelor reale  

 Claritate în privința conținutului, evitarea înțelegerii confuze 

 Dacă este aplicabil – corespunderea șablonului de Proces Verbal 
celui recomandat de actele normative 

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 unitatea de curs „Documentarea 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”. 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 
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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. Mihai N. Riscuri profesionale generate 
de mediul de muncă. Ed.: ECOZONE, 
Iaşi. 2007 

Bibliotecă 1 

2. 
Tănase N., Darabont D. GHID privind 

autoevaluarea nivelului de securitate 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii.  

Ed.: INCDPM, Bucureşri. 2011 

Bibliotecă 1 

3. Codul Muncii al Republicii Moldova  https://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=124

959&lang=ro# 

nelimitat 

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

https://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=124

963&lang=ro# 

nelimitat 

5. Hotărârea Guvernului nr95 din 
05.02.2009 - Regulamentul privind 
modul de organizare a activităţilor de 
protecţie a lucrătorilor la locul de 
muncă şi prevenirea riscurilor 
profesionale (cu anexe)  

https://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=123

544&lang=ro# 

nelimitat 

6. Legea privind Inspectoratul de Stat al 
Muncii, nr. 140 din 10.05.2001 

https://www.legis.md//cau
tare/getResults?doc_id=110
520&lang=ro 

nelimitat 

7. 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/caut
are/getResults?doc_id=109

121&lang=ro# 

nelimitat 

8. 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/caut
are/getResults?doc_id=123
307&lang=ro# 

 

nelimitat 

9. REGULAMENT Nr. 3523  din 13-09-
2012Inspectoratul Muncii al 
Sindicatelor 

https://www.legis.md/caut
are/getResults?doc_id=473

87&lang=ro 

nelimitat 
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