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 I. Preliminarii 

În serviciul de securitate și sănătate în muncă sunt două aspecte de bază importante: ceea ce 

se face în realitate (de facto) și ceea ce este pe hârtie (de jure). Desigur, importanța 

primordială o au acțiunile de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, iar 

imediat pe planul doi, este documentația de serviciu. Documente în acest domeniu sunt multe 

și diverse. Un Tehnician SSM are obligația să le cunoască la maximum posibil, pentru ca, 

începând activitatea de sine stătătoare, să nu fie nevoit să o înceapă  de la nivelul de jos, cum 

se mai întâmplă uneori. 

Modulul „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile economice”are menirea să ofere 

studenților o bază de cunoștințe teoretice și practice, suficient de bine fundamentată pentru 

cunoașterea documentației SSM la o entitate, cerințele de completare, temeiul juridic, 

activitățile aferente: evaluări, instruiri, etc.  

În mod normal, studierea modulului „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile 

economice”ar  trebui să finalizeze cu câte un portofoliu solid pentru fiecare student(ă), cu setul 

deplin de documente necesare unei entități economice sau cel puțin pentru o specialitate la 

alegere, ca model de orientare pentru viitor. 

Unitatea de curs „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile economice” se încadrează în 

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

studii, semestrul I, 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 180 de ore, acumulându-se 6 credite şi se finalizează cu examen. 

Pentru a studia unitatea de curs „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile economice”, 

elevul trebuie să posede cunoștințe dobândite în cadrul unităților de curs studiate anterior: 

 Pregătirea și realizarea controlului SSM al entităților economice; 

 Documentarea controlului SSM al entităților economice; 

 Documentația SSM specifică ramurilor economiei. 

 II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea de curs „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile 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  „Întocmirea documentației SSM pentru entitățile 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.  

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. 
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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. 

Cunoștințele acumulate la cunoaşterea modulului stau la baza asimilării altor unităţi de curs  care 

urmează a fi studiate de către elevi ulterior:  

 Instruirea personalului în domeniul SSM; 

 Accidente de muncă și boli profesionale; 

 Sistemul de management al SSM. 

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 acumulate în urma studierii domeniului dat, fapt imposibil fără cunoștințe de 

bază în domeniu. 

 III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Cunoașterea prevederilor actelor normative cu privire la documentația în domeniul 

securității și sănătății în muncă și domenii tangențiale,  pentru o entitate economică. 

CS2. Cunoașterea formularelor tipizate, aprobate prin diferite acte normative – Registre, Fișe, 

etc. 

CS3. Cunoașterea cerințelor generale și specifice față de o Instrucțiune de securitate și 

sănătate în muncă. Abilitatea de a elabora de sine stătător cele mai simple Instrucțiuni 

SSM.  

CS4. Competența de a identifica o Listă de Instrucțiuni SSM necesare pentru o profesie aparte 

sau pentru o entitate economică. 

 IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

VII 180 46 44 90 examen 6 
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V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

1. Cadrul legal general care reglementează cerințele de perfectare a documentației în domeniul SSM 

UC1.  Utilizarea cadrului legal cu 
privire la documentația din 
domeniul securității și 
sănătății în muncă (SSM) 
necesară de a fi prezentă 
la o entitate economică  

1. Cadrul legal privind documentația din domeniul SSM  
Reglementarea națională: 
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” ;Hotărârea Guvernului RM Nr 943 
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 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); 
Controlul intern și controlul extern în  SSM; 

A1. Identificarea principiilor de bază cu privire la asigurarea 
într-o entitate economică a documentației în domeniul 
SSM  

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

 
 
 
 
 
 
A3. Cunoașterea în linii generale a setului de documente 

necesare pentru o asigurare bună a condițiilor de 
securitate și sănătate în muncă la entitate 

A4. Înțelegerea specificului și diferenței cu privire la controlul 
intern și controlul extern în domeniul SSM  

2. Confirmarea  instruirii persoanelor de răspundere în domeniul SSM 

UC2.  Documentația care 
reprezintă dovada instruirii 
în domeniul SSM a 
conducătorului entității, și 
a persoanelor cu funcții de 
răspundere 

2.1. Instruirea persoanelor cu funcții de răspundere 
Certificatul de instruire a conducătorului în SSM; 
Certificatele de instruire în SSM (emise de serviciile externe) 
pentru fiecare conducător al locurilor de muncă, specialiști 
și reprezentantul sindical. 
Certificatul de instruire în materie de SSM (40 ore) a 
persoanei responsabile de sfera SSM (tehnician, inginer, 
persoană desemnată, etc – dacă există)  

A5. Cunoașterea cerințelor față de instruirea în domeniul 
SSM a conducătorului entității și a persoanelor cu funcții 
de răspundere 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Ordinul de atribuire a responsabilităților  în domeniul SSM 
în entitatea dată 

A6. Competența de a participa la elaborarea Ordinului cu 
privire la atribuirea responsabilităților în domeniul SSM 

3. Documentația cu privire la evaluarea riscurilor profesionale și atestarea locurilor de muncă 

UC3.  Confirmarea documentală 
a evaluării riscurilor la 
entitate și a atestării 
locurilor de muncă 

3.1. Documentele de confirmare a evaluării riscurilor  
Ordinul de numire a comisiei responsabile de evaluarea 
riscurilor ; 
Prezența Fișele de evaluare a riscurilor; 
Dovada că fișele riscurilor au fost aduse la cunoștința 
angajaților sub semnătură; 
Menționarea riscurilor specifice funcției în contractele 
individuale de muncă și Instrucțiunile SSM; 
Evidența zonelor cu risc profesional grav și specific; 

A7. Competență în organizarea procesului de evaluare a 
riscurilor profesionale la locurile de muncă; 

A8. Cunoașterea cerințelor de perfectare a unei Fișe de 
evaluare a riscurilor 

A9. Cunoașterea domeniilor și documentelor, unde sunt 
menționare/utilizate rezultatele  evaluării riscurilor; 

A10. Identificarea impactului riscurilor asupra siguranței  
lucrătorilor în timpul procesului de muncă 

A11. Explicarea relației cauză-efect privind acțiunea factorilor 
de risc asupra stării sănătății 

A12. Competență în elaborarea Planului de protecție și 
prevenire  

A13. Întocmirea fișei de evidenţă a zonelor cu risc profesional 
grav şi specific din cadrul întreprinderii 

A14. Competență în organizarea atestării locurilor de muncă; a 
modului de identificare a profesiilor sau lucrărilor pentru 
care se face atestarea locului de muncă; a scopului final.  

A15. Competență în interpretarea rezultatelor măsurărilor 
prezentate de laboratoarele autorizate.  

A16. Simularea ședinței de lucru a comisiei pentru evaluarea 
riscurilor sau a comisiei de atestarea locurilor de muncă. 

3.2. Planul anual de protecție și prevenire  
Prezența planului și dovada îndeplinirii lui în intervalele de 
timp preconizate.  

3.3. Documentația de atestarea locurilor de muncă 
Pentru entitățile unde activează angajați în condiții nocive, 
vătămătoare, grele și foarte grele de muncă:  
Ordinul de numire a comisiei responsabile de atestarea 
locurilor de muncă; 
Fișele de atestare 
Dovada achitării de către contabilitate a suplimentului la 
salariu corespunzător punctajului de nocivitate; 
Dacă este aplicabil– dovada măsurărilor (cu rezultate) de 
către Laboratoarele acreditate în R.Moldova 

UC4.  Documentația cu privire la 
eliberarea, evidența 

3.4. Documentația de confirmare a eliberării angajaților 
echipamentelor individuale de protecție 

A17. Elaborarea listei privind dotarea cu mijloace de protecție 
colectivă pentru toate profesiile și funcțiile din cadrul 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

echipamentelor 
individuale de protecție în 
rezultatul evaluării 
riscurilor 

Registrul de eliberare și evidență a EIP, conform 
prevederilor legale; 
Registrul de evidență a EIP disponibile (la depozit) pentru 
înlocuirea celor uzate; 
Însușirea prevederilor Ordinului Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale Nr. 40 din 16-08-2001 ”NORME pentru 
elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii”; 
Evidența mijloacelor de protecție colectivă; 

întreprinderii – în dependență de riscurile profesionale; 
A18. Argumentarea sortimentului de  echipamente de 

protecție individuală pentru fiecare factor de risc 
A19. Cunoașterea duratei de exploatare pentru cele mai 

frecvent folosite echipamente individuale de protecție; 
A20. Abilitatea de identificare a calităților protective a 

echipamentelor de protecție și a semnelor de deteriorare  
A21. Descifrarea pictogramelor marcate pe diferite tipuri de 

echipamente de protecție  
A22. Cunoașterea completării Registrelor de evidență a EIP.  

4. Evidența Instrucțiunilor SSM specifice entității; securitatea electrică și anti-incendiară; domenii specifice. Evidența instruirilor în SSM 

UC5.  Setul cu Instrucțiuni SSM și 
planuri de lucru 

4.1. Instrucțiunile SSM utilizate în entitate 
Ordinul de  aprobare a Instrucțiunilor  SSM 
Registrul de evidență a Instrucțiunilor SSM 
Programul introductiv-general de instruire SSM 
Instrucțiuni SSM pentru fiecare profesie/specialitate sau 
loc/post  de lucru 
Instrucțiuni SSM pentru fiecare utilaj cu risc potențial 
Instrucțiuni SSM pentru lucrări cu riscuri potențiale 
Materiale diverse utilizate în procesul de instruire (broșuri, 
cărți, filme, placate, scheme și desene, etc) 
4.2. Securitatea electrică și anti-incendiară 
Instrucțiuni de securitate electrică;  
Instrucțiuni de securitate anti-incendiară; 
Planul de evacuare în caz de incendiu ; Indicatoare ; 
Planul antrenamentelor periodice de alarmă incendiară; 
Evidența mijloacelor de stingere a incendiilor, cu termenul lor 
de valabilitate / înnoire; 

A23. Cunoașterea bună a setului deplin de Instrucțiuni SSM 
care trebuie să fie prezente la o entitate 

A24. Cunoașterea procesului de elaborare, înregistrare și 
evidență a Instrucțiunilor SSM 

A25. Cunoașterea altor  tipuri de materiale, eficiente în cadrul 
instruirilor la SSM 

A26. Identificarea utilajelor cu risc potențial și argumentarea 
necesității elaborării Instrucțiunilor SSM la ele 

A27. Competență elementară în sfera securității electrice 
A28. Competență în sfera securității anti-incendiare  
A29. Cunoașterea mijloacelor de stingere a incendiilor  și a 

normelor de dotare cu aceste mijloace. 
A30. Competență în elaborarea și interpretarea Planului de 

evacuare în caz de incendiu 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Ordinul pe entitate cu desemnarea persoanelor responsabile 
de securitatea anti-incendiară ; 
4.3. Entități și domenii cu potențial de risc sporit 
      (sfera energetică, asigurare cu gaze naturale,      
      construcții la înălțimi – turnuri și macarale, etc)  
Proceduri scrise și aprobate, cu privire la consecutivitatea 
îndeplinirii acțiunilor și procedurilor, conectări-deconectări 
și coordonarea acțiunilor între executanți;  
Protocoale de comunicare și semnalizare; 
Metodele de avertizare și prevenire a accidentelor; 

 
 

A31. Cunoașterea cerințelor elementare pentru elaborarea 
procedurilor, protocoalelor  în sfera SSM pentru entitățile 
cu riscuri sporite și specifice 

UC6.  Dovada instruirilor în SSM  4.4. Documentarea procesului de instruire SSM  
Fișele individuale de instruire în SSM 
Fișele colective de instruire SSM 
Bon-permis la lucru (unde este aplicabil)  
Registrul de instruire în securitatea electrică 
Registrul de instruire în securitatea anti-incendiară 
Monitorizarea graficului concediilor de odihnă și neplătite – 
cu scop de instruire SSM suplimentară a persoanelor care au 
lipsit de la serviciu > 30 zile; 

A32. Cunoașterea bună a procesului de instruire în domeniul 
SSM și a documentelor confirmative 

A33. Cunoașterea bună a cerințelor de perfectare a Fișei 
individuale de instruire în domeniul SSM 

A34. Cunoașterea cerințelor și situațiilor când se aplică Fișa de 
instruire colectivă în SSM 

A35. Cunoașterea tuturor cazurilor de instruire suplimentară 
în SSM  

5. Evidența Accidentelor de muncă 

UC7.  Documentarea 
accidentelor de muncă  

5.1. Documentarea accidentelor de muncă  
Registrul de evidență a accidentelor de muncă  
Dacă în trecut la entitate au fost accidente de muncă: 
Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă cu prezența 
obligatorie a Proceselor verbale de cercetare;  
Prezența rapoartelor statistice anuale despre accidentele de 
muncă la entitate; 

A36. Cunoașterea bună a documentației care face parte din 
dosarul de cercetare a unui accident de muncă; 

A37. Cunoașterea condițiilor  și duratei de păstrare a dosarelor 
de cercetare a accidentelor de muncă la entitate; 

A38. Competență de completare a Raportului statistic anual cu 
privire la accidentele de muncă (AM-1) 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

6. Documentele cu privire la monitorizarea sănătății angajaților și acordarea primului ajutor 

UC8.  Documentarea ce ține de 
starea sănătății angajaților 
și starea sanitară generală 

6.1 Documentarea controlului medical la angajare și 
periodic (în măsura în care se aplică, situațional) 

Prezența Fișelor de aptitudini cu permisiune de a lucra; sau, 
Prezența altor formulare aprobate pentru controlul medical 
la angajare și anual (Formular 086); 
Lista angajaților, cu evidența controlului medical periodic 
(anual) și rezultatele prezentate;  
Evidența angajaților care activează în ture de noapte – 
pentru control medical suplimentar; 
Evidența angajaților, care posedă grade de dezabilitate și 
necesită condiții de muncă adaptate sănătății; 
Evidența controalelor medicale ale șoferilor (dacă este 
aplicabil) – în baza Formularului 083; 
Dacă este aplicabil – prezența Autorizației sanitare cu 
permiterea genului de activitate a entității 
(în baza Legii Nr 10 din 03.02.2009); 
Graficul înfăptuirii curățeniei generale sau periodice cu 
menționarea persoanelor responsabile; 

A39. Cunoașterea cerințelor față de controlul medical la 
angajare și periodic pentru diferite categorii de angajați 

A40. Cunoașterea documentației confirmative (formulare 
tipizate) de trecere a controlului medical  

A41. Identificarea criteriilor, când un pretendent la angajare 
nu corespunde criteriilor de sănătate (în baza 
certificatului medical prezentat) 

A42. Identificarea valabilității certificatelor de control medical 
al șoferilor (Formularul 083; certificatul narcologic; 
psihiatric) și identificarea necorespunderilor eventuale. 

UC9. Controlul treziei șoferilor 6.2. Controlul treziei la entitățile care posedă unități de 
transport specializat 

Prezența Registrului de control al treziei șoferilor înainte de 
permiterea ieșirii pe rută; 
Verificarea înregistrărilor corespunzătoare în foile de 
parcurs a unităților de transport; 
Copia certificatului de instruire în materie de control al 
treziei a persoanei care înfăptuiește acest control; 
Studierea prevederilor actelor normative la tema dată 

A43. Competență elementară cu privire la controlul treziei și 
cunoașterea prevederilor legale în această privință 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

UC10. Acordarea ajutorului 
medical  

6.3. Acordarea primului ajutor în caz de accidente  
Prezența în entitate a Instrucțiunii SSM cu privire la 
acordarea primului ajutor în caz de accidente de muncă; 
Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat; 
Dacă este aplicabil – confirmarea numirii prin ordin intern și 
a instruirii persoanelor responsabile de acordarea primului 
ajutor; 
Evidența de eliberare și a locului de amplasare a truselor 
medicale pentru acordarea primului ajutor;  
Fișa cu conținutul truselor medicale și termenul de 
valabilitate a consumabilelor incluse; 
În cazul existenței unui cabinet pentru acordarea ajutorului 
medical – fișa de inventariere ; 

A44. Competență elementară în privința acordării primului 
ajutor în caz de accidente, intoxicații, etc 

A45. Competență în elaborarea unui Plan de acțiuni în caz de 
pericol grav și imediat.  

A46. Competență de acțiune în situații de pericol grav imediat 
A47. Identificarea conținutului minim al unei truse medicale 

din dotare, în dependență de riscurile posibile pentru 
sănătate 
 

7. Documentarea activității Serviciului intern și al Comitetului SSM 

UC11.Activitatea structurilor 
auxiliare de securitate și 
sănătate în muncă  

7.1. Pentru entitățile unde există Serviciu intern SSM  
Ordinul sau decizia de constituire a serviciului intern; 
Regulamentul de activitate al Serviciului intern SSM; 
Planul de activitate a Serviciului intern SSM; 
Procese verbale a ședințelor 
Rapoarte de activitate și control 
 
7.2. Pentru entitățile unde există Comitetul SSM 
Decizia de constituire a Comitetului SSM / sau ordin 
Componența nominală a Comitetului SSM 
Regulamentul de activitate a Comitetului SSM 
Planul de activitate a Comitetului  SSM 
Procese verbale ale ședințelor, propuneri, etc 
Rapoarte de activitate, etc 

A48. Competență în organizarea și funcționarea unui Serviciu 
intern SSM la entitate 

A49. Competență de perfectare a unui Proces Verbal al 
ședinței de lucru 
 
 
 
 

A50. Competență în organizarea și funcționarea unui Comitet 
SSM la entitate 

A51. Cunoașterea elementară a atribuțiilor unui Comitet SSM 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

8. Clădiri și utilaje 

UC12. Documentația care se 
referă la clădiri și utilaje  

8.1. Utilaje de producție  
Prezența pașapoartelor tehnice sau a instrucțiunilor de 
exploatare a utilajelor, aparatelor – unde este aplicabil ; 
Prezența Instrucțiunilor de securitate în muncă la folosirea 
sau manevrarea utilajelor care pot prezenta riscuri 
potențiale  pentru sănătate; 
Registrul de evidență a testării, reviziei sau controlului 
metrologic al utilajului (unde este aplicabil) 
Planul tehnic de amplasare a utilajului de producere în 
cadrul întreprinderii;  
Registrul de verificare a echipamentului de lucru – (orice 
obiecte folosite în activitatea zilnică); 
 
8.2. Clădiri și edificii 
Prezența la entitate a Cărții Tehnice a clădirii, cu evidența 
lucrărilor de reparații și întreținere, conform Hotărârii 
Guvernului nr 382 din 1997; 
Planificarea măsurilor de întreținere postutilizare ; 
 

A52. Înțelegerea documentației tehnice a diferitor tipuri de 
utilaje  

A53. Competența de a elabora o Instrucțiune SSM pentru un 
utilaj ce prezintă riscuri, în baza informațiilor posedate 

A54. Evidența permanentă a necesităților de verificare, revizie, 
testare sau control metrologic a echipamentului 
 
 
 
 
 
 

A55. Cunoașterea prevederilor legislației cu privire la 
întreținerea și deservirea clădirilor 
 

9. Managementul deșeurilor periculoase 

UC13. Managementul deșeurilor 
periculoase și toxice 

9.1 Managementul deșeurilor periculoase 
Planul de management al deșeurilor periculoase și a 
substanțelor nocive; 
Contract de evacuare/neutralizare a deșeurilor periculoase ; 
Contract de evacuare a deșeurilor menagere ; 
 

A56. Cunoașterea prevederilor elementare cu privire la 
managementul deșeurilor periculoase și identificarea 
pericolelor posibile legate de managementul ineficient  

A57. Cunoașterea elementară a condițiilor de management al 
deșeurilor menagere 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

10. Securitatea informaţională şi personală. 

UC14. Securitatea informațională 
și personală 

10.1. Securitatea informațională şi personală. 
Protecția datelor personale a angajaților – verificarea 
limitării accesului la bazele de date, computer, sau la 
dulapurile cu documente importante, bani, etc; 
Acorduri de prelucrare a datelor personale  
Protecția secretului comercial (economic, industrial); 
Securitatea procesului de comunicare electronică (internet, 
poștă; etc) 
Funcționarea sistemelor de pază și alarmă; 
 
 

A58. Cunoștințe elementare în privința cerințelor de securitate 
informațională, protecție a datelor personale și a 
secretelor comerciale/industriale 

A59. Competență elementară în privința securității 
comunicării electronice 

 10.2 Protecția angajaților 
Funcționarea sistemului de limitare a accesului neautorizat 
în încăperi și teritorii; 
Funcționarea sistemului de identificare a angajaților (pentru 
entitățile cu număr mare de angajați); 
Funcționarea sistemului de alarmă în caz de atac; 
 

A60. Cunoștințe elementare în privința protecției personale a 
angajaților  

11. Documentația cu referire la relațiile de muncă 

UC15. Documentația aferentă 
relațiilor de muncă 

11.1. Documentația cu referire la relațiile de muncă 
Posedarea de către persoanele cu funcție de răspundere în 
domeniul serviciului de cadre a setului deplin de documente 
cu privire la relațiile de muncă – implicarea și accesul la 
documente a persoanei responsabile de SSM doar în cazul 
apariției plângerilor întemeiate. 
 

A61. Cunoașterea setului de documente și a cerințelor de 
completare cu privire la relațiile de muncă.  

A62. Capacitatea de identificare a încălcărilor  sau 
necorespunderii actelor cerințelor legale. 

A63. Competență în privința prevederilor Codului Muncii 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

12. Actele de control extern în sfera SSM 

UC16. Actele de control extern 12.1. Actele de control extern în sfera SSM 
Prezența la entitate a diferitor acte de control,  
în rezultatul vizitelor Inspectorilor de muncă (acte, procese 
verbale, prescripții, procese de contravenție) și 
monitorizarea îndeplinirii cerințelor actelor date;  

A64. Competență de interacțiune, comunicare  și colaborare 
cu Inspectorii de muncă și reprezentanții altor structuri 
de control. Cunoașterea elementară a drepturilor și 
obligațiunilor reprezentanților instanțelor de control. 

A65. Cunoașterea elementară a actelor de control extern 

13. Planul anual de lucru al persoanei responsabile de starea lucrurilor în domeniul SSM și controlul documentației. 

UC17. Acte care reflectă 
activitatea persoanei 
responsabile de SSM. 

13.1. Planul anual de lucru al persoanei responsabile de 
starea lucrurilor în domeniul SSM și controlul 
documentației 

Prezența unui plan anual de activitate în sfera SSM 
Acte de control periodic, rapoarte interne; 
Note informative, demersuri în adresa conducerii; 
Demersuri în instanțele oficiale; 
Răspunsuri la adresări și petiții din partea angajaților; 
Set de acte normative – în variantă electronică sau format  
hârtie – pentru conduita zilnică; 

A66. Abilități de activitate de sine stătătoare 
A67. Abilități de programare a lucrului personal, de elaborare 

a unui plan anual de lucru 
A68. Formularea rapoartelor cerute de conducere sau 

autoritățile publice  
A69. Formularea răspunsurilor argumentate la petiții 
A70. Abilități bune de lucru cu informațiile: sistematizare, 

analiză, utilizarea computerului și programelor soft. 

14. Setul de documente SSM la o entitate. Condițiile de păstrare și acces la documente. 

UC18. Păstrarea și organizarea 
setului de documente SSM 
la entitate. 

14.1. Setul de documente SSM la o entitate. Condițiile de 
păstrare și acces la documente. Care documente și 
unde anume trebuie să fie prezente. 

Totalizare. Repetarea materialului trecut. Întrebări și 
răspunsuri, precizări. Concluzii. Motivarea studenților pentru 
o cunoaștere mai bună a documentației de serviciu în sfera 
SSM. Pregătirea pentru evaluarea finală a cunoștințelor. 

A71. Abilități bune de lucru cu informațiile: sistematizare, 
analiză, utilizarea computerului și programelor soft. 
A72. Abilități de activitate de sine stătătoare. 
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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 general care reglementează 
cerințele de perfectare a documentației în 
domeniul SSM 

8 2 - 6 

2. Confirmarea  instruirii persoanelor de 
răspundere în domeniul SSM 

4 2 2 - 

3. Documentația cu privire la evaluarea riscurilor 
profesionale și  atestarea locurilor de muncă 

30 6 10 14 

4. Evidența Instrucțiunilor SSM specifice entității; 
securitatea electrică și anti-incendiară; domenii 
specifice.  
Evidența instruirilor în SSM 

40 8 12 20 

5. Evidența Accidentelor de muncă 16 2 6 8 

6. Documentele cu privire la monitorizarea 
sănătății angajaților și acordarea primului 
ajutor 

12 6 2 4 

7. Documentarea activității Serviciului intern și al 
Comitetului SSM 

8 2 2 4 

8. Clădiri și utilaje 8 4 2 2 

9. Managementul deșeurilor periculoase și toxice 6 2 - 4 

10. Securitatea informațională și personală 6 4 - 2 

11. Documentația cu referire la relaţiile  de muncă 18 2 6 10 

12. Actele de control extern în domeniul SSM. 4 2 - 2 

13. Planul anual de lucru al persoanei responsabile 
de starea lucrurilor în domeniul SSM și 
controlul documentației 

14 2 2 10 

14. Setul de documente SSM la o entitate. 
Condițiile de păstrare și acces la documente. 

6 2  4 

 Total 180 46 44 90 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Cadrul legal general care reglementează cerințele de perfectare a documentației în 
domeniul SSM 

Cadrul legal general 
care reglementează 
cerințele de perfectare 
a documentației în 
domeniul SSM 

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

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

Săptămâna 3 

3. Documentația cu privire la evaluarea riscurilor profesionale și  atestarea locurilor de muncă 

3.1. Evaluarea riscurilor 
profesionale 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
3.2. Atestarea locurilor 
de muncă 

3.1.1. Ordin de formare a comisiei 
pentru evaluarea riscurilor 
la o entitate 

3.1.2. Lista de orientare cu factori  
de risc posibili  

3.1.3. Fișa de evaluare a riscurilor 
3.1.4. Tabel cu media rezultatelor  
3.1.5. Planul anual de prevenire și 

protecție în SSM cu măsuri 
la fiecare risc identificat 

Prezentarea 
ordinului,  
Listei pentru o 
specialitate, a  
fișei completate  
cu evaluarea 
riscurilor (model), 
tabela-model  cu 
media rezultatelor, 
Planul de protecţie 
și prevenire 

Săptămâna 5 

3.1.1. Ordinul de formare a 
comisiei de atestare 

Prezentarea 
ordinului 

3.1.2. Fișa de atestare a locului de 
muncă pentru o specialitate  

Prezentarea fișei 
completate ca 
model 

4. Evidența Instrucțiunilor SSM specifice entității; securitatea electrică și anti-incendiară;  
domenii specifice.  Evidența instruirilor în SSM 

4.1. Elaborarea 
Instrucțiunilor 
SSM 
 

 
4.2. Completarea Fișei 

Individuale de 
instruire SSM 

4.1.1. Elaborarea Instrucțiunilor 
SSM de bază, pentru o 
profesie la alegere, în baza 
cărora lucrătorul dat  va fi 
instruit periodic 

Prezentarea  
Instrucțiunilor SSM 
pentru o profesie 
la alegere 

Săptămâna 7 

4.2.1. Fișă (model) de instruire 
individuală în SSM  

Prezentarea Fișei 

4.2.2. Fișă (model) de instruire 
colectivă în SSM 

Prezentarea Fișei 

4.2.3. Test de verificare a 
cunoștințelor la lucrătorul 
instruit în sfera SSM, 
elaborat în baza unei 
Instrucțiuni SSM la alegere  

Prezentarea 
Testului 

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

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

5. Evidența Accidentelor de muncă 

5.1. Documentarea 
cercetării unui accident 
de muncă  

5.1.1. Ordinul pe entitate cu privire 
la numirea comisiei de 
cercetare a accidentului de 
muncă 

5.1.2. Lista documentelor 
necesare pentru dosarul de 
cercetare a unui accident de 
muncă (o situație imaginată) 

5.1.3. Proces verbal de cercetare 
a accidentului de muncă 

5.1.4. Completați o explicație a 
unui martor ocular la 
producerea accidentului 

5.1.5. Completați un raport 
statistic anual (AM-1) despre 
accidentele de muncă la 
entitate 

Prezentarea 
Ordinului,  
Listei, Procesului 
Verbal, explicației, 
raportului AM-1 

Săptămâna 9 

6. Documentele cu privire la monitorizarea sănătății angajaților și acordarea primului ajutor 

Documentarea activității 
Serviciului intern și al 
Comitetului SSM 

Studierea Regulamentului-model 
de activitate a Comitetului SSM și 
a condițiilor de constituire a lui 

Regulamentul 
Comitetului SSM  

8.Clădiri şi utilaje. 

Clădiri și utilaje Studierea legislației Studiu de caz  

9.Managementul deșeurilor periculoase și toxice 

Managementul 
deșeurilor periculoase 
și toxice 

Referat la tema diferitor tipuri de 
deșeuri toxice și periculoase: 
solide, lichide și gazoase și metode 
de management a deșeurilor 

Referat 

 

10.Securitatea informațională și personală 

Securitatea informațională 
și personală 

Studierea legislației cu privire la 
protecția datelor personale 

Studiu de caz 
 

11.Documentația cu referire la relațiile de muncă 

Documentația cu referire 
la relațiile de muncă 

Studierea Codului Muncii al RM și 
a documentelor utilizate 

Studiu de caz 
 

12. Acte de control extern în domeniul SSM 

Acte de control extern 
în domeniul SSM 

Proces verbal de control Proces verbal 
 

13. Planul anual de lucru al persoanei responsabile de starea lucrurilor în domeniul SSM și 
controlul documentației 

Acte care reflectă 
activitatea zilnică a 
persoanei responsabile 

Planul propriu de activitate în 
funcția de Tehnician SSM 

Prezentarea 
planului  
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Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

de SSM 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 
cap. 

Unităţi de învăţare 
Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

2. 
Confirmarea  instruirii 
persoanelor de răspundere în 
domeniul SSM 

L.P.1. Elaborarea Ordinului pe entitate cu 
privire la atribuirea responsabilităților în 
domeniul SSM  

2 

3. 

Documentația cu privire la 
evaluarea riscurilor 
profesionale și  atestarea 
locurilor de muncă 

L.P.2. Elaborarea Listei de orientare cu 
privire la factorii de risc pentru o specialitate 
la alegere 

L.P.3. Evaluarea riscurilor pentru o 
specialitate. Completarea Fișei de evaluare 

L.P.4. Alcătuirea Planului anual de protecție 
și prevenire, cu indicarea măsurilor pentru 
fiecare risc 

2 
 
 

4 
 
 

4 
 

4. 

Evidența Instrucțiunilor SSM 
specifice entității; securitatea 
electrică și anti-incendiară; 
domenii specifice.  
Evidența instruirilor în SSM 

L.P.5. Alcătuirea Programului de Instruire 
introductiv general de Securitate și Sănătate 
în Muncă pentru o entitate 

L.P.6. Elaborarea unei liste de Instrucțiuni 
SSM care vor fi folosite la instruirea periodică 
a unui lucrător (profesie la alegere); 
elaborarea unui ordin pe entitate pentru 
aprobarea listei de Instrucțiuni. 

L.P.7. Elaborarea unei Instrucțiuni de 
Securitate și Sănătate în Muncă pentru o 
specialitate, conform tuturor cerințelor și 
ținând cont de factorii de risc 

L.P.8. Completarea unei Fișe individuale de 
instruire în SSM după toate cerințele. 
Completarea unei Fișe colective de instruire 
SSM 

L.P.9. Elaborarea unei instrucțiuni de 
securitate electrică și completarea registrului. 
Formarea listei de angajați care urmează a fi 
instruiți. 

L.P.10. Elaborarea unei Instrucțiuni de 
securitate anti-incendiară. Determinarea 
numărului și tipului de mijloace pentru 
stingerea incendiului pentru o entitate la 
alegere. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

5. 

 
Evidența și documentarea 
accidentelor de muncă 

L.P.11. Clarificarea circumstanțelor unui 
accident de muncă. Raportarea accidentului. 
Emiterea ordinului de numire a comisiei 
responsabile de cercetarea accidentului. 
Colectarea explicațiilor și a schemelor, 
fotografiilor, etc 

2 
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Nr. 
cap. 

Unităţi de învăţare 
Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

L.P.12. Perfectarea Procesului Verbal de 
cercetare a accidentului de muncă 

L.P.13. Completarea raportului statistic anual 
cu privire la accidentele de muncă 

 
2 
 

2 

6
. 

 
Documentele cu privire la 
monitorizarea sănătății 
angajaților și acordarea 
primului ajutor 

L.P.14. Perfectarea Fișelor de trimitere la 
control medical la angajare (anexele 2, 3 și 4 
șa HG 1025 din 07.09.2016), ținând cont de 
riscurile din Fișa de evaluare  a riscurilor la 
specialitatea dată; 

L.P.15. Elaborarea instrucțiunii de securitate 
și sănătate în muncă cu privire la acordarea 
ajutorului medical în caz de accidente sau 
traume la lucru. Dotarea cabinetului de ajutor 
medical. Identificarea conținutului pentru 
asigurarea cu truse medicale 

L.P.16. Elaborarea Planului de acțiuni în caz 
de pericol grav și imediat. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

7. Documentarea activității 
Serviciului intern SSM și al 
Comitetului SSM 

L.P.17. Elaborarea Regulamentului de 
activitate a Comitetului SSM. Elaborarea 
planului anual de lucru al Comitetului  

2 

8. Clădiri și utilaje L.P.18. Completarea Cartelei Tehnice a 
clădirii. Elaborarea planului de reparații și 
întreținere. 
Elaborarea unei Instrucțiuni SSM la utilizarea 
unui  aparat electric în lucru 

2 
 
 
 

 

11. Documentația cu referire la 
relațiile de muncă 

L.P.19. Elaborarea Fișei de post pentru o 
specialitate 

L.P.20. Perfectarea unui contract individual 
de muncă 

L.P.21. Perfectarea documentelor diverse de 
lucru pentru relațiile de muncă  (grafice de 
lucru, tabel de pontaj, etc)  

 

2 
 

2 
 

2 

13. Planul anual de lucru al 
persoanei responsabile de 
starea lucrurilor în domeniul 
SSM și controlul 
documentației 

L.P.22. Elaborarea Planului anual de lucru al 
Tehnicianului SSM la o entitate 

2 

IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului ,,Întocmirea documentației SSM pentru entitățile 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 

1. Cadrul legal general care 
reglementează cerințele de perfectare 

Expunerea didactică, algoritmizarea, învățarea 
prin descoperire,asaltul de idei. 
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Unități de învățare Metode de predare 

a documentației în domeniul SSM 

2. Confirmarea  instruirii persoanelor de 
răspundere în domeniul SSM 

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

3. Documentația cu privire la evaluarea 
riscurilor profesionale și  atestarea 
locurilor de muncă 

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

4. Evidența Instrucțiunilor SSM specifice 
entității; securitatea electrică și anti-
incendiară; domenii specifice.  
Evidența instruirilor în SSM 

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

5. Evidența Accidentelor de muncă Expunerea didactică,  metoda observării, 
problematizarea, studiul de caz, lucrări practice, 
lucrul în echipe. 

6. Documentele cu privire la 
monitorizarea sănătății angajaților și 
acordarea primului ajutor 

Expunerea didactică, lucrări practice, 

7. Documentarea activității Serviciului 
intern și al Comitetului SSM 

Expunerea didactică, lucrări practice, lucrul în 
echipe. 

8. Clădiri și utilaje Expunerea didactică, studiu de caz 

9. Managementul deșeurilor periculoase 
și toxice 

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

10. Securitatea informațională și 
personală 

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

11. Documentația cu referire la relațiile 
de muncă 

Expunerea didactică, lucrări practice, lucrul în 
echipe. Studiu de caz 

12. Acte de control extern în domeniul 
SSM 

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

13. Planul anual de lucru al persoanei 
responsabile de starea lucrurilor în 
domeniul SSM și controlul 
documentației 

Expunerea didactică, lucrări practice, lucru 
individual, lucrul în echipe. 

Forma specifică de evaluare utilizată la unitatea de curs dată este examenulscris, oral 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 

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 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

 
 
 
Instrucțiuni de 
securitate și sănătate 
în muncă elaborate 

 Dacă este aplicabil – menționarea perioadei de timp pentru 
executare 
 

 Corespunderea Instrucțiunii structurii recomandate, inclusiv a 
aprobării, numărului de înregistrare, etc 

 Prezența în Instrucțiune a riscurilor și a cerințelor de comportament 
pentru evitarea accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale 

 Modul de prezentare şi argumentare. 

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. 

Fișe de instruire 
Individuale și 
colective 

 Corectitudinea completării Fișei și prezența tuturor elementelor 
cerute 

 Corespunderea logică în fișă între profesia ocupată și lista 
Instrucțiunilor folosite, respectarea termenelor de instruire periodică 

 Lipsa corectărilor sau a erorilor 

Registre de evidență  Modelele Registrelor trebuie să coincidă cu Registrele oficial 
aprobate,  sau, să fie utilizate xerocopii sau imagini grafice ale acestor 
Registre 

 Paginile completate să corespundă cerințelor și să conțină toate 
elementele cerute 

 Completare cu acuratețe, fără corectări sau erori  

Planuri de lucru  Legătura logică și directă între necesități, scopuri și probleme 
identificate cu măsurile preconizate și termenele reale de îndeplinire 
a măsurilor 

Alte tipuri de 
documente 

 Corespunderea documentelor cu modelele sau anexele la actele 
normative în vigoare 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la,,Întocmirea documentației SSM pentru entitățile 

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 
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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. G. Lichiardopol, Securitatea şi 
sănătatea muncii IX, Editura Press,  
Bucureşti 2011 

Bobliotecă 5 

2. Ghid Securitatea şi sănătatea în muncă 
Chişinău 2015 

Bobliotecă 10 

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

Bibliotecă  1  

4. Codul Muncii al Republicii Moldova  https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=124959&lan

g=ro# 

nelimitat 

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

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

g=ro# 

nelimitat 

6. Hotărârea Guvernului nr. 95 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/cautare/
getResults?doc_id=123544&lan

g=ro# 

nelimitat 

 Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 
07.09.2016 pentru aprobarea 
regulamentului sanitar privind 
supravegherea sănătăţii persoanelor 
expuse acţiunii factorilor profesionali 
de risc(cu anexe) 

https://www.legis.md//cautare
/getResults?doc_id=102591&la
ng=ro 

 

nelimitat 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124959&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124959&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124959&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=102591&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102591&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102591&lang=ro
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

 Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22-
12-2005pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de 
cercetare a accidentelor de muncă 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=114706&lan

g=ro 

nelimitat 

 Hotărârea 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) 

https://www.legis.md//cautare
/getResults?doc_id=84760&lan
g=ro 

 

nelimitat 

 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/
getResults?doc_id=123307&lan

g=ro# 

nelimitat 

 NORME Nr. 40  din 16-08-2001 pentru 
elaborarea şi realizarea măsurilor de 
protecţie a muncii 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=102940&lan

g=ro 

nelimitat 

 HOTĂRÎRE Nr. 382 din 24-04-1997 
privind urmărirea comportării în 
exploatare, intervenţiile în timp şi 
postutilizarea construcţiilor 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=45077&lang
=ro# 

 

nelimitat 

 HOTĂRÎRE Nr. 290 din 14-03-2016 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind modul de organizare şi 
efectuare a controlului treziei 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=91411&lang

=ro# 

nelimitat 

 ORDIN Nr. 269 din 31-03-2014 cu 
privire la organizarea şi efectuarea 
Controlului treziei 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=44638&lang

=ro# 

nelimitat 

 LEGE Nr. 10 din 03-02-2009 privind 
supravegherea de stat a sănătăţii 
publice 
(incl. autorizațiile sanitare de activitate) 

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=124337&lan

g=ro# 

nelimitat 

 Convenţia colectivă Nr.4 (nivel 
naţional) ”Cu privire la modelul 
contractului individual de muncă”  

https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=120686&lan

g=ro 

nelimitat 

  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114706&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=45077&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=45077&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=45077&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120686&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120686&lang=ro

