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 I. Preliminarii 

De regulă, rar cine din absolvenți cunoaște direcția, unde soarta îi va îndrepta pașii și unde va 

activa. Deși e o țară mică, domenii de activitate sunt destule și diverse. Din acest motiv, Modulul 

„Documentația SSM specifică ramurilor economiei”  oferă o vedere de ansamblu asupra celor mai 

răspândite domenii ale economiei naționale, descriind aspectele de activitate, particularitățile 

tehnologice, terminologie specifică domeniului, riscurile specifice domeniului și unele acte 

normative ce reglementează securitatea și sănătatea în muncă a domeniului concret.  

Sperăm că orice absolvent(ă) la final va fi în stare să se adapteze în timp foarte scurt la orice 

domeniu și să activeze cu succes, în baza cunoștințelor obținute în Colegiu. Nu tindem să 

afirmăm că au fost cuprinse absolut toate domeniile, restul rămânând ca ”teme pentru acasă”. 

Conștientizăm, că modului dat impune și un lucru individual de cercetare și aprofundare în 

materie, pentru a avea un succes și mai mare în viitor, devenind ”specialist universal” în SSM. 

Unitatea de curs „Documentația SSM specifică ramurilor economiei” se încadrează în componenta 

de specialitate din planul de învățământ, care se studiază în colegiu în anul III 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. 

Cunoștințele acumulate prin parcurgerea modulului stau la baza studierii altor unităţi de curs  care 

urmează a fi asimilate de către elevi ulterior:  

 Întocmirea documentației SSM pentru entitățile economice; 

 Instruirea personalului în domeniul SSM; 

 Accidente de muncă și boli profesionale; 

 Sistemul de management al SSM. 

 II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs„Documentația SSM specifică ramurilor economiei” 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  „Documentația SSM specifică ramurilor economiei” 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 ghidarea acestora prin metodici 

experimentale, modelarea și interpretarea rezultatelor.  

La fel, o parte importantă a procesului de studiu al unităţii date de curs 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 
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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 asimilate în urma studierii domeniului dat, fapt imposibil fără cunoștințe de 

generale în domeniu, ce pot fi dobândite după parcurgerea acestei unităţi de curs. 

 III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Cunoașterea aspectelor tehnologice și riscurlor aferente diferitor domenii ale economiei 

naționale. 

CS2. Cunoașterea documentației în sfera SSM pentru diverse domenii economice. 

CS3. Dezvoltarea abilităților de lucru individual  cu informația, antrenarea capacităților 

analitice. 

 IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică 

VI 90 30 30 30 examen 3 
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 V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

1. RAMURILE ECONOMIEI NAŢIONALE CONFORM CAEM. GENERALITĂŢI PRIVIND CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI.  CLASIFICAREA 
RAMURILOR ECONOMIEI NAŢIONALE 

UC1. Ramurile economiei naţionale 

conform CAEM. Generalităţi 

privind Clasificatorul Activităţilor 

din Economia Moldovei.  

Clasificarea ramurilor economiei 

naţionale 

1.1. Clasificatorul CAEM. 
Clasificarea ramurilor economiei naționale 

 

A1. Cunoașterea în linii generale a 

clasificatorului CAEM prevederilor 

actelor normative cu privire la 

pregătirea entității pentru 

controlul în domeniul SSM  

 

2. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂȚILE  ECONOMICE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI UȘOARE 

UC2. Specificul SSM pentru entitățile  

economice din domeniul 

industriei ușoare 

2.1. Producerea firelor, țesăturilor, îmbrăcămintei, covoarelor, etc. 
2.2. Prelucrarea pieilor şi blănurilor. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A2. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

 

3. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂȚILE ECONOMICE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE 

UC3. Specificul SSM pentru entitățile 

economice din domeniul 

industriei alimentare. 

3.1. Producția, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne. 
3.2. Fabricarea produselor lactate. 
3.3. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor. 
3.4. Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale. 
3.5. Fabricarea produselor de morărit 
3.6. Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase 
3.7. Fabricarea zahărului și a dulciurilor 
3.8. Fabricarea băuturilor.  
3.9. Fabricarea produselor din tutun. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

A3. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

4. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂȚILE ECONOMICE DIN DOMENIUL AGRICULTURII, ZOOTEHNIEI, SILVICULTURII ŞI PESCUITULUI. 

UC4. Specificul SSM pentru entitățile 

economice din domeniul 

agriculturii, zootehniei, 

silviculturii şi pescuitului 

4.1. Cultivarea plantelor, cerealelor, fructelor și legumelor. 
4.2. Cultivarea strugurilor. 
4.3. Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şia plantelor 

de uz farmaceutic. 
4.4. Creșterea animalelor și păsărilor. 
4.5. Silvicultură şi exploatare forestieră.  
4.6. Pescuitul şi acvacultura. 
4.7. Apicultura (albinăritul). 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A4. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

 

 

 

5. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂȚILEECONOMICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

UC5. Specificul SSM pentru entitățile 

economice din domeniul 

construcțiilor 

5.1. Construcții civile. 
5.2. Construcția drumurilor și arterelor de transport (căi ferate). 
5.3. Construcții speciale: poduri, tuneluri, trasee subterane. 
5.4. Construcții a proiectelor utilitare: hidrocentrale, sisteme de irigare, 

canalizare, rezervoare, stații de pompare, stații de epurare, etc. 
5.5. Construcții și montaj rețele electrice și de comunicații. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

 
 

A5. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

6. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂŢILE  ECONOMICE DIN INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNULUI 

UC6. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din industria 

prelucrării lemnului 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A6. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

7. SPECIFICUL SSM PENTRU ENTITĂŢILE  ECONOMICE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI EXTRACTIVE 

UC7. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din domeniul 

industriei extractive 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A7. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

8. Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul comerțului și domeniul  HoReCa 

UC8. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din domeniul 

comerțului și domeniul  HoReCa 

Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul comerțului și 
domeniul HoReCa:   hoteluri, restaurante și cafenele, unități de alimentație  
fast-food. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A8. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

9. Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul transportului 

UC9. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din domeniul 

transportului 

9.1. Transport rutier 
9.2. Transport feroviar 
9.3. Transport fluvial 
9.4. Transport aerian 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 

A9. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

10. Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul industriei energetice 

UC10. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din domeniul 

industriei energetice 

10.1. Energia electrică. Surse și sisteme alternative de energie (paneluri 
solare, turbine eoliene); 

10.2. Asigurare cu gaze naturale; 
10.3. Furnizarea de agent termic, furnizarea de abur şi aer condiţionat; 
10.4. Vase sub presiune. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului  
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A10. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

11. Specificul SSM pentru entităţile  din domeniul gestionării apei și deșeurilor. 

UC11. Specificul SSM pentru entităţile  

din domeniul gestionării apei și 

deșeurilor  

11.1. Asigurarea cu apă potabilă 
11.2. Colectarea şi epurarea apelor uzate 
11.3. Colectarea și reciclarea deşeurilor 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului  
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A11. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

12. Specificul SSM pentru entităţile  economice din industria chimică, farmaceutică și cosmetologică 

UC12. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din industria chimică,  

farmaceutică și cosmetologică. 

12. Specificul SSM pentru entităţile  economice din industria chimică, 
farmaceutică și cosmetologică 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A12. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

13. Specificul SSM pentru entităţile  economice din industria metalurgică. Sectoare de fabricare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

UC13. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din industria 

metalurgică, de fabricare a 

mașinilor, utilajelor și 

echipamentelor 

13. Specificul SSM pentru entităţile  economice din industria metalurgică. 
Sectoare de fabricare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A13. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul  dat 

 

14. Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul  informațiilor și telecomunicațiilor 

UC14. Specificul SSM pentru entităţile  

economice din domeniul  

informațiilor  și  

telecomunicațiilor 

14. Specificul SSM pentru entităţile  economice din domeniul  informațiilor 
și telecomunicațiilor. 

- Actele normative care reglementează acest domeniu (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității și a proceselor tehnologice 
- Riscurile specifice domeniului 
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A14. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 

 

15. Specificul SSM pentru entităţile  din sfera umanitară : învățământ, ocrotirea sănătății, știință, cultură, cercetare, sport, administrare publică. 

UC15. Specificul SSM pentru entităţile  

din sfera umanitară:  învățământ, 

ocrotirea sănătății, știință, 

cultură, cercetare, sport, 

administrare publică, 

15. Specificul SSM pentru entităţile  din sfera umanitară:învățământ, 

ocrotirea sănătății, știință, cultură, cercetare, sport, administrare publică. 

- Actele normative care reglementează aceste domenii (Legi și 
Hotărâri de Guvern) 

- Specificul activității  
- Riscurile specifice domeniului  
- Norme de securitate și sănătate în muncă caracteristice domeniului 

A15. Cunoașterea specificului de 

activitate, a riscurilor caracteristice 

domeniului;  înțelegerea aspectelor 

de activitate SSM în domeniul dat 
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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. Ramurile economiei naţionale conform CAEM. 
Generalităţi privind Clasificatorul Activităţilor din 
Economia Moldovei.  Clasificarea ramurilor 
economiei naţionale 

2 2 - - 

2. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul industriei uşoare 

6 2 2 2 

3. Specificul SSM pentru entităţile economice din 
domeniul industriei alimentare. 

10 2 4 4 

4. Specificul SSM pentru entităţile economice din 
domeniul agriculturii, zootehniei, silviculturii şi 
pescuitului 

6 2 2 2 

5. Specificul SSM pentru entităţile economice din 
domeniul construcțiilor 

6 2 2 2 

6. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
industria prelucrării lemnului 

6 2 2 2 

7. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul industriei extractive 

6 2 2 2 

8. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul comerțului și domeniul  HoReCa: 
hoteluri, restaurante și cafenele, unități de 
alimentație  fast-food. 

6 2 2 2 

9. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul transportului 

6 2 2 2 

10. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul industriei energetice 

6 2 2 2 

11. Specificul SSM pentru entităţile  din domeniul 
gestionării apei și deșeurilor  

6 2 2 2 

12. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
industria chimică și farmaceutică și 
cosmetologică. 

6 2 2 2 

13. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
industria metalurgică, de fabricare a mașinilor, 
utilajelor și echipamentelor 

6 2 2 2 

14. Specificul SSM pentru entităţile  economice din 
domeniul  informațiilor  și  telecomunicațiilor 

6 2 2 2 

15. Specificul SSM pentru entităţile  din sfera 

umanitară:învățământ, ocrotirea sănătății, știință, 

cultură, cercetare, sport, administrare publică. 

6 2 2 2 

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

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 

din domeniul industriei uşoare 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint Săptămâna 3 

Specificul SSM pentru entităţile economice 
din domeniul industriei alimentare. 

Referat la unul din 
domeniile industriei 
alimentare 

Prezentarea 
Referatului Săptămâna 4 

Specificul SSM pentru entităţile economice 
din domeniul agriculturii, zootehniei, 
silviculturii şi pescuitului 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint Săptămâna 4 

Specificul SSM pentru entităţile economice 
din domeniul construcțiilor 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 5 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din industria prelucrării lemnului 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 6 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din domeniul industriei extractive 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 7 

Specificul SSM pentru entităţile economice 
din domeniul comerțului și domeniul 
HoReCa: hoteluri, restaurant și cafenele, 
unități de alimentație  fast-food. 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 8 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din domeniul transportului 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 9 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din domeniul industriei energetice 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 
10 

Specificul SSM pentru entităţile  din 
domeniul gestionării apei și deșeurilor  

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 
11 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din industria chimică,  farmaceutică și 
cosmetologică. 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 
12 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din industria metalurgică, de fabricare a 
mașinilor, utilajelor și echipamentelor 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 
13 

Specificul SSM pentru entităţile  economice 
din domeniul  informațiilor  și  
telecomunicațiilor 

PowerPoint Prezentare 
PowerPoint 

Săptămâna 
14 

Specificul SSM pentru entităţile din sfera 
umanitară: învățământ, ocrotirea sănătății, 
știință, cultură, cercetare, sport, 
administrare publică. 

Referat la temă 
(unul din domeniile 
umanitare) 

Prezentarea 
Referatului Săptămâna 

15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 
cap. 

Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/ de 
laborator 

Ore 

2 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei uşoare 

L.P.1. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat 

2 

3 Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul industriei 
alimentare. 

L.P.2. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

4 
 
 

4 Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul agriculturii, 
zootehniei, silviculturii şi pescuitului 

L.P.3. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

5 Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul construcțiilor 

L.P.4. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

6 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria prelucrării 
lemnului 

L.P.5. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

7 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei 
extractive 

L.P.6. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

8 Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul comerțului și 
domeniul HoReCa: hoteluri, restaurant și 
cafenele, unități de alimentație  fast-food. 

L.P.7. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 
 

2 

9 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul transportului 

L.P.8. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

10 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei 
energetice 

L.P.9. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

11 Specificul SSM pentru entităţile  din 
domeniul gestionării apei și deșeurilor  

L.P.10. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

12 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria chimică, 
farmaceutică și cosmetologică. 

L.P.11. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

13 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria metalurgică, de 
fabricare a mașinilor, utilajelor și 
echipamentelor 

L.P.12.Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

14 Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul  informațiilor  și  
telecomunicațiilor 

L.P.13. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 

15 Specificul SSM pentru entităţile  din sfera 
umanitară: învățământ, ocrotirea 
sănătății, știință, cultură, cercetare, sport, 
administrare publică. 

L.P.14. Elaborarea setului de 
recomandări SSM pentru 
domeniul dat. 

2 
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IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului„Documentația SSM specifică ramurilor economiei” 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 

Ramurile economiei naţionale conform 
CAEM. Generalităţi privind Clasificatorul 
Activităţilor din Economia Moldovei.  
Clasificarea ramurilor economiei 
naţionale 

Expunerea didactică, algoritmizarea, învățarea 
prin descoperire 

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei 
uşoare 

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

Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul industriei 
alimentare. 

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

Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul agriculturii, 
zootehniei, silviculturii şi pescuitului 

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

Specificul SSM pentru entităţile 
economice din domeniul construcțiilor 

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria prelucrării 
lemnului 

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei 
extractive 

Expunerea didactică, lucrări practice, lucrul în 
echipe. 

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul comerțului și 
domeniul  HoReCa 

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul transportului 

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul industriei 
energetice 

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

Specificul SSM pentru entităţile  din 
domeniul gestionării apei și deșeurilor  

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria chimică și 
farmaceutică. 

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

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din industria metalurgică, de 
fabricare a mașinilor, utilajelor și 
echipamentelor 

Expunerea didactică,  metoda observării, 
problematizarea, studiul de caz, lucrări practice, 
lucrul în echipe. 
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Unități de învățare Metode de predare 

Specificul SSM pentru entităţile  
economice din domeniul  informațiilor  
și  telecomunicațiilor 

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

Specificul SSM pentru entităţile  din 
sfera umanitară 

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 

Referat   Corespunderea referatului temei. 

  Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

  Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

  Coerenţa şi logica expunerii. 

  Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

  Gradul de originalitate şi de noutate. 

  Nivelul de erudiţie. 

  Modul de structurare a lucrării. 

  Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

  Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

PowerPoint  Relatarea argumentată a informațiilor, cu indicarea surselor 

 Oformare adecvată 

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 „Documentația SSM specifică ramurilor economiei” 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.  
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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 

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. Locuri de muncă sigure şi sănătoase. Bine pentru 
tine. Bine pentru afacere., Ed.: Little Lamb, 
Suceava. 2008 

Bibliotecă  1  

2. Dăscălescu A. Modele de calcul al costului 
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Ed. 
OEDI – INCDPM, Bucureşti, 2010 

Bibliotecă  1  

3. Dăscălescu A. Instrucţiuni-cadru de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activitatea de transport 
intern. Ed.:  OEDI – INCDPM, Bucureşti, 2011 

Bibliotecă  1  

4. Dăscălescu A. GHID de evaluare şi gestionare a 
riscului biologic. Ed.:  OEDI – INCDPM, Bucureşti 
2011 

Bibliotecă  1  

5. Dăscălescu A. Instrucţiuni-cadru de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activitatea de vopsire.  
Vol.  I Ed.:  OEDI – INCDPM, Bucureşti,2011   

Bibliotecă  1  

6. Dăscălescu A. Instrucţiuni-cadru de securitate şi 
sănătate în muncă pentru activitatea de vopsire. 
Vol. II Ed.:  OEDI – INCDPM, Bucureşti, 2011 

Bibliotecă  1  

7. Dăscălescu A. Sănătatea şi securitate în muncă a 
lucrătorilor. Ed.: Delphi diesel systems Romania, 
Iaşi, 2019 

Bibliotecă  1  
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

8. Biroul Național de Statistică / Clasificări și 
nomenclatoare / CAEM-2 

https://statistica.gov.
md/pageview.php?l=r

o&idc=385& 

nelimitat 

9. Legislația națională în domeniul agriculturii și 
alimentației  

https://www.madrm.
gov.md/ro/content/le

gisla%C5%A3ia-
na%C5%A3ional%C4%

83 

nelimitat 

10. Ministerul Economiei și Infrastructurii  https://mei.gov.md/ nelimitat 

11. ANRE – legislația în domeniul energetic http://www.anre.md
/legislatie-primara-3-

17 

nelimitat 

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

Biblioteca 1 

13. NRS 35‐04‐09:2002 RT Reguli de securitate  in 
ramurade gazificare,  
Ediție Oficială, Chișină, Departamentul 
Moldova Standard, 2002 

Internet  nelimitat 

14. NCM A.08.02‐2014 ”Securitatea și sănătatea 
înmuncă în construcții” 

http://www.ssmexpe
rt.md/1/1/1/ro_1922

_NCM- 
A.08.02-2014.pdf 

Nelimitat  

15. Protecţiamuncii(pentruînvăţământul 
preuniversitar).Bucureşti,Editura didactică 
şipedagogică,1994. 

Internet nelimitat 

16. Regulile generale de securitate la reparaţia 
şiîntreţinereaautovehiculelor 
RG-16-001-96.Chişinău,1996. 

Internet nelimitat 

17. Regulile cu privire la transportarea 
mărfurilorpericuloase cu transportul auto pe 
teritoriulR. Moldova;Chişinău,1994. 

Internet nelimitat 

18. Olaru E., Bencheci M., Protecția contra incendiilor 
înconstrucții, Ciclul de prelegeri, partea I‐II, 
Chișinău, 
Editura ”Tehnică‐UTM”, 2010, 127p 

Internet nelimitat 

19. GHID de Protecţia Muncii. 
Chişinău,Centruldidactic”ProtecţiaMuncii”,1997. 

Internet nelimitat 

20. Обливин В. Н., НикитинЛ. И., Гренц Н.B,  
Охранатруда надеревообрабаты-вающих 
предприятиях, 2-е издание. - М.: Издательский 
центр ”Академия”, 
2003 . — 256 с. 

Internet  nelimitat 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=385&
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=385&
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=385&
https://www.madrm.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-na%C5%A3ional%C4%83
https://www.madrm.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-na%C5%A3ional%C4%83
https://www.madrm.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-na%C5%A3ional%C4%83
https://www.madrm.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-na%C5%A3ional%C4%83
https://www.madrm.gov.md/ro/content/legisla%C5%A3ia-na%C5%A3ional%C4%83
https://mei.gov.md/
http://www.anre.md/legislatie-primara-3-17
http://www.anre.md/legislatie-primara-3-17
http://www.anre.md/legislatie-primara-3-17
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

21. Smâcec V. Îndrumar cu privire la protecția 
muncii pentru lucrătorii serviciului 
pasageri.Chișinău, 2000 

Internet nelimitat 

22. Protecţia muncii şi securitatea de 
producere.A.Razdorojnîi, Moscova,2005. 

Internet nelimitat 

23. Cuznețov C. Securitatea activității vitale în 
transport feroviar. Moscova, 2005. 

Internet nelimitat 

24. Dascal T., Ghid de evaluare a riscurilor 
profesionale,Chișinău, Tipografia Reclama S.A., 
2011, 96p. 

Internet nelimitat 

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

https://www.legis.m
d/cautare/getResults
?doc_id=124963&lan

g=ro# 

nelimitat 

26. 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  

https://www.legis.m
d/cautare/getResults
?doc_id=123544&lan

g=ro# 

Nelimitat 

27. Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii șiProtecției 
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.m
d/cautare/getResults
?doc_id=123307&lan

g=ro# 

Nelimitat 

28. Hotărârea Guvernului Nr 80 din 09.02.2021 cu 
privire la cerințele minime SSM pentru șantierele 
temporare sau mobile 

http://lex.justice.md/
index.php?action=vie
w&view=doc&lang=1

&id=342178 

nelimitat 

29. HG Republicii Moldova nr. 1159 din 24 octombrie 
2007 Reglementarea tehnică "Reguli generale de 
apărare împotriva incendiilor în republica 
Moldova" RT DSE 1.01-2005 

http://lex.justice.md/
md/325634/ 

nelimitat 

30. Colecție de Legi, HG și alte acte normative https://www.ssmexp
ert.md/legi 

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=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
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123544&lang=ro
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342178
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342178
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342178
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342178
http://lex.justice.md/md/325634/
http://lex.justice.md/md/325634/
http://lex.justice.md/md/325634/
http://lex.justice.md/md/325634/
http://lex.justice.md/md/325634/
http://lex.justice.md/md/325634/
https://www.ssmexpert.md/legi
https://www.ssmexpert.md/legi

