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I. Preliminarii 

Unitatea de curs „Accidente de muncă și boli profesionale” are ca scop   formarea 
capacităților elevilor specialității 102210 ,,Securitate şi sănătatea în muncă”   de aplicare   a  
legislaţiei privind  securitatea  şi sănătatea în muncă, să posede competenţele necesare evitării  
riscurilor de accidente la locul de desfăşurare a activităţii, să  poată  lua măsurile ce se impun 

 în caz de accidente; în promovarea acţiunilor preventive, în primul rând, la nivel de profilaxie 
primară şi secundară, pentru a se apela cât mai puţin la măsurile de profilaxie terţiară. 

În cadrul acestei unităţi de curs elevii vor studia şi cerceta accidentele de muncă la diferite 

entităţi economice, analizându-se riscurile de apariţie a bolilor profesionale şi posibilităţile de 

prevenire ale acestora, în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă. 

„Accidente de muncă și boli profesionale” este o unitate de curs din  componenta de 

specialitate care se studiază în colegiu în anul IV de studii, semestrul VII, la specialitatea 

102210 ,,Securitate şi sănătatea în muncă”, domeniul de formare profesională – tehnician 

securitatea şi sănătatea în muncă. Conform planului de învățământ, pentru disciplina dată sunt 

alocate 180 de ore, acumulându-se 6 credite şi se finalizează cu examen. 

În scopul studierii unităţii de curs „Accidente de muncă și boli profesionale”, elevii vor utiliza 

cunoştinţele obţinute atât la disciplinele de cultură generală cât şi la unităţile de curs din 

componenta fundamentală şi de specialitate precum:  

1. Biologie; 

2. Chimie; 

3. Ecologia şi protecţia mediului;  

4. Elemente de acordare a primului ajutor medical; 

5. Elemente de securitate şi sănătate în muncă. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Dat fiind faptului că, tehnicianul securitatea şi sănătatea în muncă este persoana care  

participă în organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi 

sănătăţii în muncă a tuturor angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, el este obligat 

să cunoască clasificarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi modalitatea de 

comunicare a acestora. 

În realizarea cu succes a activităţii  în domeniu , fiecare specialist  trebuie să posede cunoştinţe 
despre: acţiunea factorilor mediului de viaţă asupra sănătăţii, măsurile de optimizare a 
mediului ambiant, de preîntâmpinare a îmbolnăvirilor, de menţinere a sănătăţii. Cunoscând 
caracterul acţiunii mediului habitual şi de producere (sau altui mediu) asupra organismului, 
specialistul va aprecia corect cauzele îmbolnăvirii,  va rezolva problemele de expertiză a 
capacităţii de muncă şi plasare în câmpul muncii. 

Pe parcursul ultimilor ani au avut loc modificări esenţiale în tehnologiile  industriale de 
producere, ceea ce a contribuit la formarea unor  condiţii specifice ocupaţionale ale 
angajaţilor. În fiecare caz concret, condiţiile ocupaţionale se caracterizează printr-o gamă largă 
de factori de risc, care influenţează starea funcţională a organismului şi starea de sănătate a 
persoanelor respective. Conform datelor OIM, aproximativ 6300 de oameni mor în fiecare zi 
din cauza traumelor sau bolilor legate de locul de muncă, provocate de circa 337 milioane 
accidente care se produc în fiecare an la locul de muncă şi care se soldează cu absenţe de 
lungă durată de la serviciu. 
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Din  statisticile  Inspectoratului de Stat al Muncii  din  ţara  noastră,  rezultă  că,  foarte  multe 
accidente  în  rândul  tinerilor  se  produc  în  primele  zile  ale  angajării  lor,  ceea  ce  
dovedeşte  lipsa  educaţiei  şi culturii preventive în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Producerea accidentelor cu o frecvenţă mai mare  în rândul tinerilor poate fi:  lipsa de  
informare,  lipsa de experienţă,  lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, etc. 

Unitatea de curs „Accidente de muncă și boli profesionale” 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. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1. Aplicarea terminologiei  şi limbajului tehnic şi de specialitate. 

CS2. Monitorizarea instruirii personalului pe probleme de sănătate şi securitate în muncă. 

CS3. Identificarea accidentelor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării proceselor tehnologice 

de producţie. 

CS4. Cercetarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

CS5. Realizarea managementului riscului pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor 

profesionale. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 

Lucrul 
individual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

PA 

 

VII 180 20 30 40 90 examen 6 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Introducere şi concepte. 

UC1. Definirea  principalelor noțiuni, concepte și legități 
specifice domeniului de studiu. 

UC2. Compararea aspectelor din reglementarea europeană și 
cea internă. 

1.1 Domeniul de aplicare şi de acoperire a 
sistemului de înregistrare şi comunicare 
a accidentelor de muncă și boli 
profesionale  în Republica Moldova 

1.2 Ratificarea şi promovarea convenţiilor și 
a instrumentelor OIM 

A1. Analizarea legislaţiei privind asigurarea  

pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

 

2. Accidente de muncă 

UC3. Definirea principalelor noțiuni și concepte. 
UC4. Exemplificarea diverselor accidente de muncă.  
UC5. Distingerea criteriilor de clasificarea a accidentelor de muncă. 
UC6. Interpretarea condițiilor obligatorii producerii accidentului 

de muncă. 
UC7. Clasificarea principalelor cauze ale accidentelor de muncă. 
UC8. Stabilirea și prevenirea împrejurărilor,cauzelor, măsurilor  

care  au  condus  la  producerea accidentelor de muncă. 

2.1  Definiţia accidentului de muncă. 
2.2  Clasificarea accidentelor de muncă. 
2.3  Mecanismul producerii accidentului de 

muncă. 
2.4  Principale cauze ale accidentelor de 

muncă. 
2.5  Comunicare, cercetare şi înregistrare. 

 

A2. Identificarea tipurilor de accidente de 

muncă; 

A3. Schematizarea criteriilor de clasificare a 

accidentelor de muncă. 

A4. Deducerea împrejurărilor, cauzelor, 

măsurilor  care  au  condus  la  producerea 

accidentelor de muncă. 

3. Boli profesionale 

UC8.   Descrierea bolilor profesionale. 
UC9.  Specificarea condițiilor pentru ca o boală să fie considerată 

boală profesională. 
UC10. Detectarea procedurii de stabilire caracterului profesional 

al unor boli. 

3.1 Definirea bolilor profesionale. 
3.2 Clasificarea bolilor profesionale. 
3.3 Riscuri care pot genera boli 

profesionale. 
3.4 Măsuri de combatere şi diminuare  a 

riscurilor care pot genera boli 
profesionale.  

A5. Identificarea  factorilor  generatori de boli 

profesionale specifici mediului de muncă, 

organizării necorespunzătoare a locului de 

muncă și specificie  relaţiilor profesionale. 

A6. Analiza şi  distingerea  măsurilor  de 

combatere şi diminuare  a riscurilor care 

pot genera boli profesionale. 
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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 

PA 

 

1. Introducere şi concepte 2 2 - - - 

2. Accidente de muncă 86 10 12   44 

3.  Boli profesionale 92 8 18   46 

 Total 180 20 30 40 90 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Accidente de muncă 

Cadrul juridic, instituţional şi administrativ 
privind cercetarea, înregistrarea şi 
comunicarea accidentelor de muncă în 
Republica Moldova. 

Studiu de caz Prezentarea prin 
mijloace 

TIC/interpretarea 
studiului de caz 

Săptămâna 1 

Politica şi mecanismele privind cercetarea,  
înregistrarea şi comunicarea accidentelor de 
muncă în Republica Moldova. 

Proiect Prezentarea prin 
mijloace TIC/ 

comunicare orală 

Săptămâna 2 

Riscuri de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională 

Prezentare 
PowerPoint 

Derulare de 
prezentare 

Săptămâna 3 

Caracterizarea accidentelor de muncă: 
accident mecanic, accident chimic, accident 
termic, accident electric, accident de 
radiație. 

Studiu de caz Prezentarea prin 
mijloace 

TIC/interpretarea 
studiului de caz 

Săptămâna 4 

Metodele de analiză a accidentelor  
de muncă. 

Studiu de caz Interpretarea 
studiului de caz 

Săptămâna 5 

2. Boli profesionale 

Statisticile privind accidentele de muncă şi 
bolile profesionale: compilare, publicare, 
clasificări. 

Argumentare 
scrisă/Investi

gaţia  

Prezentarea 
informației prin 

comunicare 

Săptămâna 6 

Bolile profesionale. Generalităţi Referat Comunicare Săptămâna 7 

Boli legate de profesiune . Generalităţi Proiect Prezentarea prin 
mijloace TIC/ 

comunicare orală 

Săptămâna 8 

Boli profesionale cauzate de expunerea la 
agenţii prezenţi în mediul ocupaţional sau  
produşi în procesul tehnologic. 

Investigația  Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 9 

Boli sistemice definite după organul ţintă Studiu de caz Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 10 
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Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Cancer profesional Proiect Prezentarea prin 
mijloace TIC/ 

comunicare orală 

Săptămâna 11 

Oboseala profesională. Sindromul Burnout Rezumat 
scris 

Evaluarea 
posterului 

Săptămâna 12 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 
Unități de 
învățare 

Lista lucrărilor practice/de laborator Ore 

1. Accidente de 
muncă 

1. Masurile de prevenire a accidentelor de muncă. 6 

2. Metodologia de elaborarea a procesului verbal pentru 
stabilirea evenimentelor ce determină caracterul 
accidentului de muncă. 

6 

2. Boli profesionale 3. Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţii 
prezenţi în mediul ocupaţional sau produşi în procesul 
tehnologic. 
Boli cauzate de agenţi chimici. 
Boli cauzate de agenţi fizici. 
Boli cauzate de agenţi biologici. 

6 

4. Boli sistemice definite după organul ţintă 
Boli respiratorii profesionale. 
Boli de piele. 
Afecţiuni musculo-scheletice. 

6 

5. Cancer profesional 
Cancer cauzat de agenţi chimici 
Cancer cauzat de agenţi fizici 
Cancer cauzat de agenţi biologici 

6 

  Total 30 

IX. Proiectele de an recomandate 

1. Evaluarea stresului profesional la locul de muncă, în baza factorilor de risc determinaţi. 

2. Particularităţile factorilor de risc profesionali din mediul ocupaţional de la întreprindere 

(de analizat o ramură sau un domeniu de activitate). 

3. Rolul măsurilor de promovare a sănătății la locul de muncă.  

4. Analiza sistemului de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale pe ţara (baze statistice). 

5. Riscurile de accidentare şi imbolnavire profesională la care pot fi expusi lucratorii in timpul 

activităţilor conform fişei de post. 

6. Obligaţiile angajaților   în caz de producerea unui accident de muncă pe timpul desfăşurării 

activităţii profesionale la locul de muncă. 

7. Cercetarea accidentelor de muncă (general). 

8. Cercetarea unui accident de muncă pe o ramură sau domeniu cu intocmirea dosarului de 

cetcetare. 
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X. Sugestii metodologice 

Procesul de învăţare trebuie  să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Acesta trebuie să 

cuprindă activităţi de prelucrare a materiei învăţate, care trebuie legată de ceea ce elevul ştie 

deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de viaţa reală.  

Rezultatele  activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de către profesor, cât şi de 

către elev, opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate, planurile  de acţiune, comentarii ale 

profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului trebuie strânse şi organizate într-un 

anumit loc, astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Introducere şi 
concepte. 

Explicaţia. 
Prelegerea.  

  

2.  Accidente de 
muncă  

Explicaţia. 
Prelegerea.  
Problematizarea. 
Instruirea prin tehnici video. 

Explicaţia 
Problematizarea. 
Demonstraţia grafică.  
Lucrare practică. 

Studiu de caz 
Proiect 
Prezentare 

3.  Boli profesionale Explicaţia. 
Prelegerea.  
Problematizarea. 
Algoritmizare 
Descoperirea dirijată 
Instruirea prin tehnici video. 

Explicaţia 
Problematizarea. 
Demonstraţia grafică.  
Lucrare practică. 
Harta conceptulă 
Modelarea. 

Investigaţia.  
Argumentare 
scrisă 
Referat 
Proiect 
Rezumat scris 

4.  Incidente 
periculoase 

Explicaţia. 
Prelegerea.  
Problematizarea. 
Instruirea prin tehnici video. 

Explicaţia 
Problematizarea. 
Demonstraţia grafică.  
Lucrare practică. 
Harta ierarhică. 
Modelarea. 

Referat 
Eseu 
nestructurat 
Studiu de caz 

XI. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Pe parcursul modulurilor la disciplină,  pe lângă metodele tradiționale de apreciere a 
cunoştinţelor elevilor,  se folosesc și metode moderne de evaluare a competențele 
profesionale dobândite în cadrul disciplinei, care vor fi evaluate în baza produselor elaborate 
de către elevi, conform criteriilor indicate în tabel. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

Proiectul  Validitatea proiectului, gradul în care acesta acoperă unitar și 
coerent, logic și argumentat tema propusă.  

 Completitudinea proiectului   felul în care au fost evidenţiate 
conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale temei, competentele 
și abilităţile de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conţinutului ştiinţific. 
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Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Elaborarea și structura proiectului   acurateţea, rigoarea și coerența 
demersului ştiinţific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor.  

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, bogăţia și 
varietatea surselor de informare, relevanța și actualitatea acestora, 
semnificaţia datelor colectate s.a. 

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 în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului instituţiei. 

Investigaţia  Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint şi 
raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare. 

Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în 
corespundere cu conţinutul teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre elementele 
grafice şi imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor 
grafice şi imaginilor. 

Studiu de caz   

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.  

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora;  

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 
adecvată a cazului analizat.  

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.  

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi formularea. 

  Eseu nestructurat 

 Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de 
la care porneşte acesta.  

 Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la 
care porneşte acesta.  
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Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista  

 dovezi verificabile, fără formulări ambigue).  

 Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din  

 bibliografie).  

 Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg unele din 
altele,nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o dezvoltă elevul şi 
să finalizezeargumentarea cu idei care nu au fost prezentate în eseu.  

 Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este  

 abordată tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza 
surselor bibliografice). 

  Rezumat scris 

 Expune tematica lucrării în cauză.  

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării.  

 Textul rezumatului este concis şi structurat logic.  

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.  

 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu trebuie să 
existe contrasens;  

 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile pentru 
cei care nu cunosc textul sursă.  

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de 
citate.  

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul 
iniţial. 

 Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină. 

La disciplina  Accidente de muncă și boli profesionale  sunt prevăzute 2 evaluări sumative, 
fiecare evaluare sumativă  constă din proba scrisă sub formă de test (ce este alcătuit conform 
algoritmului: matrice, item, barem de verificare și de notare). 

La examenul de promovare la disciplina Accidente de muncă și boli profesionale  nu sunt admişi 
elevii cu media anuală sub nota 5. Examenul de promovare la disciplina  Accidente de muncă și 
boli profesionale  se susţine în baza de test (probă  scrisă). 

XII. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile unde se desfășoară lecţiile de Accidente de muncă și boli profesionale  trebuie să 
corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de 
învățământ secundar profesional” (Hotărârea nr.23 din 29.12.2005).  

În scopul realizării procesului de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, disciplina 
Accidente de muncă și boli profesionale  va beneficia de tot echipamentul aflat în dotarea 
sălilor de biologie și chimie: tablă şi set de instrumente pentru ea, planșe, mulaje, dar și de 
proiector, ecran, calculator, conexiune la rețeaua Internet. 
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XIII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Studiul naţional privind sistemul de înregistrare şi 

comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale în republica Moldova. 

Publicat in cadrul Proiectului “O mai bună securitate 

şi sănătate în muncă prin prisma Agende privind 

Munca Decentă”   

cu sustinerea �financiara a Uniunii Europene 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---

safework/documents/publication/wcms_208239.pdf 

Rețeaua internet - 

2. George Daniel Tanasievici,Andrei George 

Albulescu, ș.a. ,,Securitate și sănătate în muncă”, 

manual de clasa X-a. Editura Tipoflex. România 

2010 

https://dl-manual.com/download/ssm-manual-

no86ln2dk0vp?hash=acee80d70881e4f881e2dde9

b9db470d 

Rețeaua internet - 

 Alina Ferdohleb,, dr. în șt. med., conf. univ., 

Vladimir Bebîh , dr. în șt. med., conf. cerc. 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

,,Nicolae Testemițanu”, Catedra de 

Management și Psihologie Centru Național de 

Sănătate Publică, laboratorul st. Sănătatea 

ocupațională 

„Lista bolilor profesionale – instrumentul de 

supraveghere în domeniul sănătății 

ocupaționale”. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file 

/42-48_2.pdf 

Rețeaua internet - 

3. 
http://catalin.foprea.com/valente-

culturale/assets/images/manualssm.pdf 

Rețeaua internet - 

4.  https://www.academia.edu/38142176/Prof_Dr_T

oma_Niculescu_MEDICINA_MUNCII 

 

Rețeaua internet - 

5.  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id

=102609&amp;lang=ro 

 

Rețeaua internet - 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208239.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208239.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208239.pdf
https://dl-manual.com/download/ssm-manual-no86ln2dk0vp?hash=acee80d70881e4f881e2dde9b9db470d
https://dl-manual.com/download/ssm-manual-no86ln2dk0vp?hash=acee80d70881e4f881e2dde9b9db470d
https://dl-manual.com/download/ssm-manual-no86ln2dk0vp?hash=acee80d70881e4f881e2dde9b9db470d
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file
http://catalin.foprea.com/valente-culturale/assets/images/manualssm.pdf
http://catalin.foprea.com/valente-culturale/assets/images/manualssm.pdf
https://www.academia.edu/38142176/Prof_Dr_Toma_Niculescu_MEDICINA_MUNCII
https://www.academia.edu/38142176/Prof_Dr_Toma_Niculescu_MEDICINA_MUNCII
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102609&amp;lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102609&amp;lang=ro

