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Preliminarii 

Crearea unor condiţii favorabile de muncă are un rol economic şi social important atât pentru 

societate şi fiecare angajat în parte, cât şi pentru companii. În context, luând în calcul că la 

baza circuitului economic şi inovaţional al capitalului uman se află elaborarea şi perfecţionarea 

continuă a tehnologiilor de producţie, metodelor de organizare a muncii şi a producţiei, 

marcate de dezvoltarea vertiginoasă a progresului tehnico-ştiinţific contemporan, este firească 

realizarea acestor schimbări calitative şi cantitative şi din perspectiva reducerii riscurilor 

profesionale la locurile de muncă.  

Modulul „Sistemul de management al SSM” este o unitate de curs care face parte din 

componenta de specialitate care constă în formarea şi dezvoltarea competențelor generale și 

profesionale specifice necesare pregătirii profesionale a elevilor la specialitatea „Securitatea şi 

sănătatea în muncă”.  

Modulul „Sistemul de management al SSM” abordează problematica din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în cadrul căruia este dezvăluită esenţa conceptelor de risc profesional, 

securitatea şi sănătatea muncii, managementul securităţii şi sănătăţii muncii, fiind analizată 

atât oportunitatea sporirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă, cât şi eficienţa ei 

economică şi socială, confirmată de bunele practici.  

Obiectivele studierii respectivului modul: formarea competențelor profesionale specifice 

necesare în organizarea activităților de planificare, organizare, implementare, evaluare, analiză 

ale unui sistem de management al SSM eficient, și, nu în ultimul rând îmbunătățirea continuă 

ale acestui sistem prin creșterea performanței SSM, promovarea unei culturi care susține un 

sistem de management SSM, implicarea lucrătorilor și altor părți interesate.  

Modulul „Sistemul de management al SSM” se plasează în categoria unităţilor de curs de 

specialitate, care se propune pentru a fi studiată în anul IV de studii, semestrul VIII, la specialitatea 

,,Securitatea și sănătatea în muncă”. Conform planului de învățământ pentru unitatea de curs dată 

sunt alocate 150  de ore, acumulându-se 5 credite şi se finalizează cu examen.  

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Odată cu evoluţia societăţii noastre sub influenţa noilor tehnologii şi condiţii economice şi 

sociale, locurile de muncă, practicile şi procesele de lucru sunt în continuă schimbare. Aceste 

noi evoluţii presupun noi riscuri profesionale şi noi modalităţi de manifestare ale acestora şi 

dificultăţi pentru lucrători şi angajatori care, la rândul lor, solicită soluţii politice, administrative 

şi tehnice care să garanteze un nivel ridicat al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.  

În condițiile în care expunerea la riscuri devine tot mai frecventă și mai diversificată, rolul 

managerului de securitate este acela de a îmbunătăți securitatea organizațională prin 

planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al SSM.  

Studierea modulului „Sistemul de management al SSM” oferă elevilor cunoştinţele necesare 

privind elaborarea, adoptarea şi implementarea deciziilor cu referire asigurarea vieţii şi 

sănătăţii lucrătorilor în procesul de producţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Din contextul de mai sus „Sistemul de management al SSM” este un modul aplicativ, care 

formează la viitorii specialişti cunoştinţe vizând riscurile profesionale (pericolele şi riscurile 

existente), abilităţi de elaborare şi aplicare a măsurilor de identificare, reducere sau înlocuire a 
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riscurilor profesionale, pentru a atinge rezultatul zero accidente de muncă şi a bolil 

profesionale, avariilor, neconformități.  

Modulul oferă elevului oportunități de a face față situațiilor cotidiene concrete, de a soluționa 

probleme și situații de lucru, de a se integra profesional. Atitudinile și comportamentele 

caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestui modul, vor contribui la 

desfășurarea unei activități independente și la o carieră de succes. 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

Competența profesională generală: 

CPS 9. Supravegherea entității economice din punct de vedere al respectării prevederilor 

normelor de SSM 

CPS 10. Asigurarea funcționalității sistemului de management al SSM în cadrul entității 

economice   

Competențe profesionale specifice disciplinei  

CS1. Planificarea strategiilor în raport cu politica de management al SSM în organizații  și 

prevederile cadrului legal național și internațional  

CS2. Implementarea  sistemului de management SSM în procesele de afaceri ale organizației 

CS3. Monitorizarea performanțelor sistemului de management SSM prin metode de 

măsurare, analiză și evaluare 

CS4. Conceperea de activități privind îmbunătățirea continuă a performanței SSM 

 
 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

VIII 150 30 30 90 Examen 5 
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V. Unitățile de învățare 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Abordarea managerială a securităţii şi sănătăţii în muncă 

UC1. Determinarea specificului 
existent al  sistemului de 
management în SSM în 
organizații   

Sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 
Sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 
Caracteristicile de bază ale unui sistem de management al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 
Avantajele şi dezavantajele unui sistem de management al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 
Analiza activității agentului economic din perspectiva 
sistemului de management în SSM în baza indicatorilor 

A1. Definirea noțiunii de sistem de management al SSM ca 
parte componentă al sistemului de management general 

A2. Descrierea caracteristicilor de bază ale unui sistem de 
management SSM 

A3. Stabilirea obiectivelor SSM în baza caracteristicilor 
sistemului de management în SSM 

A4. Distingerea avantajelor și dezavantajelor ale unui sistem de 
management SSM 

A5. Prezentarea studiului cu referire la implementarea sistemului 
de management în SSM de către agenți economici   

UC2. Conceperea și aplicarea 
strategiilor de 
implementare ale 
sistemului de management 
SSM în organizații  în 
funcție de sectorul 
economic 

 

Evoluţia sistemelor de management al securităţii şi 
sănătăţii în muncă  
Modele de sisteme de management al securităţii şi sănătăţii 
în muncă  
Ghidul ILO-OSH: 2001 - privind principiile directoare ale 
sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă 
SR OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de management al 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
SR OHSAS 18002: 2009 – sisteme de management al 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru 
implementarea OHSAS 18001: 2007 
ISO 45001: 2018 - standard internațional al sistemului global de 
management al sănătății și securității ocupaționale OH&S. 
Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. 
Cerințe și îndrumări pentru utilizare. Cerințele standardului ISO 
45001: 2018. Ciclul planifică-efectuează-verifică-acționează 

A6. Explicarea noțiunilor cheie: „ghid”, „cerințe”, „angajament” 
din perspectiva SSM 

A7. Identificarea recomandărilor din ghidul ILO-OSH: 2001 
privind implementarea SMSSM 

A8. Indicarea cerinţelor standardului OHSAS 18001: 2008 
înaintare către organizații privind implementarea sistemului 
de management SSM 

A9. Racordarea cerințelor SR OHSAS 18002: 2009 la cerințele 
standardului  SR OHSAS 18001: 2008 

A10. Specificarea din ISO 45001: 2018  scopului, elementelor 
de intrare tipice, proceselor şi elementelor de ieşire tipice 
în raport cu fiecare cerinţă OHSAS 18001 

A11. Specificarea factorilor cheie ce pot influența eficacitatea și 
capabilitatea sistemul de management SSM 

A12. Stabilirea de acțiuni privind aplicarea conceptului Plan-Do-
Check-Act în sistemul de management SSM 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Cardul organizațional al sistemului de management în SSM 

UC3. Analiza posibilităților de 
menținere și/ sau 
îmbunătățire a sistemului 
de management SSM în 
funcție de impactul 
factorilor interni și externi 

Contextul  organizațional 
Înțelegerea organizației și a contextului acesteia 
Aspectele interne și externe de influință asupra sistemului 
de management SSM 
Mediul cultural, social, politic, juridic, financiar, tehnologic, 
economic și natural 
Structura organizatorică, rolurile și răspunderile 
Resursele organizației 
Politicile, obiectivele și strategiile 
Sisteme informaționale, fluxuri informaționale și procese de 
luare a deciziilor 
 

A13. Descrierea mediului extern al organizației 
A14. Caracterizarea mediului intern al organizației în funcție de 

activitățile dezvoltate 
A15. Analizarea căilor posibile de îmbunătățire a sistemului de 

management SSM în funcție de factorii externi 
A16. Stabilirea de politici și strategii privind implementarea și 

menținerea unui sistem de management SSM calitativ în 
organizație 

UC4.Elaborarea documentației 
de ordin intern cu referire la 
comunicarea internă și 
externă 

Necesitățile și așteptările lucrătorilor și ale altor părți 
interesate 
Autorități legale și de reglementare 
Furnizori, contractanți și subcontractanți 
reprezentanți ai lucrătorilor 
Organizații ale lucrătorilor (sindicate) și organizații ale 
angajatorilor (patronate) 
Proprietari, acționari, clienți, vizitatori, comunitatea locală, 
vecini ai organizației și publicul larg 
Clienți, servicii medicale și alte servicii comunitare, presa, 
mediul academic, asociațiile profesionale și organizațiile 
neguvernamentale (ONG) 
Comunicarea internă și externă relevante pentru sistemul 
de management  SSM 

A17. Descrierea calităților profesionale ale furnizorilor, 
contractanților, reprezentanților lucrătorilor din 
perspectiva SSM 

A18. Specificarea recomandărilor înaintate către lucrători și 
altor părți interesate privind siguranța ocupațională 

A19. Formularea cerințelor obligatorii pentru lucrători și alte 
părți interesate din perspectiva SSM 

A20. Întocmirea de documente  privind comunicarea internă și 
externă 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

UC5. Integrarea cerințelor 
sistemului de management 
SSM în diverse procese ale 
afacerii 

Domeniul de aplicare al sistemului de management SSM 
Limitele și aplicabilitatea SMSSM 
Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de 
management SSM al unei entități economice 
Sistem de management SSM 
Procesul/procesele care trebuie ținute sub control 
Cerințele sistemului de management SSM în diverse procese 
ale afacerii 
Integrarea cerințelor sistemului de management SSM în 
diverse procese ale afacerii 

A21. Identificarea activităților, proceselor, produselor aflate 
sub controlul organizației 

A22. Întocmirea nomenclatorului de documente interne cu 
referire la operațiunile organizației 

A23. Determinarea domeniului de activitate al sistemului de 
management SSM în funcție de aspectele externe și 
interne 

A24. Stabilirea unui sau mai multor procese care trebuie ținute 
sub control  

A25. Formularea de cerințe ale sistemului de management SSM 
în diverse procese ale afacerii 

UC6. Stabilirea atribuțiilor SSM ale 
subdiviziunilor structurale din 
unitatea economică, a 
conducătorilor locurilor de 
muncă și a salariaților din 
aceste subdiviziuni 

UC7. Perfectarea informațiilor 
documentate privind 
rolurile și răspunderile 
pentru raportare 

Leadership și participarea lucrătorilor 
Leadership și angajament 
Politica SSM 
Elaborarea politicii sistemului de management SSM de 
organizații 
Roluri organizaționale, responsabilități și autorități 
Informații documentate privind rolurile și răspunderile 
juridice pentru raportare 
Consultarea și participarea lucrătorilor. Comitetele SSM 
Regulamentul intern al comitetului SSM 

A26. Specificarea elementelor structurii organizaționale a 
unității economice 

A27. Stabilirea structurii organizaționale a sistemului de 
management SSM 

A28. Elaborarea politicii SSM în organizație 
A29. Întocmirea ordinelor cu privire la stabilirea atribuțiilor în 

domeniul SSM lucrătorilor desemnați, persoanelor cu 
funcții de răspundere, specialiștilor 

A30. Elaborarea Regulamentului intern în domeniul SSM 
A31. Elaborarea Regulamentului intern al comitetului de 

securitate și sănătate în muncă 

Activități de planificare ale sistemului de management în SSM 

UC8. Aplicarea metodelor și 
mijloacelor de tratare a 
riscurilor existente 

Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților 
Considerații generale 
Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților 
Plan de situație cu privire la amplasarea locurilor de muncă, 
posturilor de lucru și echipamentelor de lucru  

A32. Explicarea principiilor de identificare a pericolelor și 
evaluare a riscurilor în organizație 

A33. Descrierea procesului propriu-zis privind identificarea 
pericolelor și evaluare a riscurilor în organizație 

A34. Utilizarea oportunităților de îmbunătățire a performanței SSM 



9/21 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Benchmarking – oportunitate relevantă pentru 
îmbunătățirea performanței SSM 
Cerințe  legale și a alte cerințe 
Informații documentate aplicabile pericolelor din organizație, 
riscurilor SSM și sistemului de management SSM 
Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale 
Planificarea acțiunilor 
 

A35. Întocmirea nomenclatorului de documente interne cu 
referire la identificarea pericolelor și evaluare a riscurilor 

A36. Conceperea de activități de identificare a pericolelor, 
analiza riscurilor și oportunităților cu referire la sistemul 
de management SSM 

A37. Planificarea acțiunilor și modalităților cu privire la tratarea 
riscurilor existente cu respectarea cerințelor legale 

UC9. Stabilirea obiectivelor SSM  Obiective SSM și planificarea realizării acestora 
Principii de stabilire a obiectivelor SSM 
Integrarea obiectivelor SSM în alte obiective ale afacerii 
Obiective de SSM strategice, tactice și operaționale 
Obiective SSM calitative și cantitative 
Mijloace și termeni la care obiectivele trebuie să fie realizate 
Programe SSM 
Planificarea realizării obiectivelor SSM 
 

A38. Determinarea factorilor de influență privind stabilirea 
obiectivelor SSM 

A39. Formularea obiectivelor strategice cu referire la SSM 
A40. Formularea obiectivelor tactice cu referire la SSM 
A41. Formularea obiectivelor operaționale cu referire la SSM 

UC10. Perfectarea actelor privind 
instruirea lucrătorilor și 
controlul medical 

Resursele organizației 
Resursele organizației. Infrastructura entității economice 
Resurse umane. 
Competență, instruire și conștientizare 
Cerințe de competență față de persoanele cu răspundere SSM 
Nevoi de instruire a personalului. Instruirea personalului 
Informații documentate cu referire la instruirea lucrătorilor 
Organizarea examenului medical la angajarea în muncă 
Comunicarea, participarea și consultarea lucrătorilor 
Diseminarea informației. Ședințe planificate și neplanificate 
 

A42. Descrierea infrastructurii organizației 
A43. Determinarea nivelului de pregătire a lucrătorilor din 

cadrul unei organizații 
A44. Enumerarea cunoștințelor, abilităților înaintate către 

lucrători 
A45. Identificarea nevoilor de instruire a lucrătorilor 
A46. Elaborarea dosarului cu privirea la instruirea lucrătorilor 
A47. Elaborarea graficelor privind controlul medical 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

Activități  de gestionare ale sistemului de management în SSM 

UC11. Planificarea și 
implementarea controlului 
intern în organizație 

Controlul operațional 
Criterii privind evaluarea proceselor de muncă 
Implementarea controlului proceselor în conformitate cu 
criteriile stabilite 
Documentarea controlului operațional 
Adaptarea muncii la lucrători 
Domeniul de aplicare al controlului operațional 
Atestarea locurilor de muncă 

A48. Identificarea procesului/proceselor supuse controlului 
A49. Stabilirea ierarhiei controalelor 
A50. Specificarea documentației cu referire la control 

 

Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM 
Măsuri privind eliminarea pericolului 
Măsuri privind înlocuirea cu procese, operațiuni, materiale 
sau echipamente mai puțin periculoase  
Măsuri de tratare ale riscurilor  
Măsuri privind eliminarea, înlocuirea pericolului în 
organizații din diferite sectoare ale economiei naționale 
Controale tehnice și reorganizarea muncii 
Controale administrative, inclusiv instruire 
Eliberarea  echipamentului individual de protecție adecvat 
Controale tehnice și administrative. Criteriile de 
performanță ale controlului 
Elaborarea graficelor privind controlul tehnic și administrativ 

A51. Aplicarea măsurilor de eliminare a pericolului  
A52. Aplicarea măsurilor de înlocuire a pericolului 
A53. Planificarea activităților de protecție colectivă și 

individuală în funcție de pericol 
A54. Evidențierea  persoanele responsabile privind realizarea 

controlului 
A55. Stabilirea termenilor de realizare ale controalelor 
A56. Elaborarea graficelor de realizare a fiecărui tip de control 

din organizație 
A57. Întocmirea documentației necesare cu referire la control 

tehnic și administrativ 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi 

UC12. Elaborarea planului de 
acţiuni în caz de pericol 
grav şi imediat 

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns 
Identificarea potențialului pentru situații de urgență 
Elaborarea și implementarea măsurilor pentru situații de 
urgență și capacitate de răspuns 
Obiecte industrial periculoase 
Inițierea lucrătorilor  
Testarea periodică procedurilor de răspuns  
Analiza și îmbunătățirea continuă privind pregătire pentru 
situații de urgență și capacitate de răspuns  
Cerințe privind obiecte industrial periculoase 

A58. Identificarea pericolului potențial pentru situații de 
urgență specific domeniului de activitate 

A59. Elaborarea nomenclatorului obiectelor industrial 
periculoase 

A60. Utilizarea specificațiilor tehnice privind obiecte industrial 
periculoase 

A61. Specificarea cerințelor față de obiecte industrial 
periculoase 

A62. Planificarea activităților pentru situații de urgență și 
capacitate de răspuns 

UC13. Întocmirea documentației 
de ordin intern cu referire la 
aprovizionarea entității  cu 
echipamente, instalații, 
materiale 

 

Aprovizionare 
Controlul aprovizionării produselor și serviciilor  
Contractanții 
Cerințe înaintate privind aprovizionarea echipamentelor, 
instalațiilor, materialelor 
Specificația tehnică 
Cartea tehnică 
Informații documentate privind aprovizionarea 
Foaia de parcurs al echipamentelor, instalațiilor, 
materialelor achiziționate 

A63. Specificarea regulilor privind aprovizionarea cu 
echipamente, instalații, materiale, servicii 

A64. Specificarea regulilor privind furnizarea de produse și 
servicii de către contractanți 

A65. Specificarea cerințelor privind pregătirea profesională a 
contractanților 

A66. Utilizarea cerințelor specificațiilor tehnice ale  
echipamentelor, instalațiilor, materialelor în elaborarea 
documentației de ordin intern privind aprovizionarea 

UC14. Recomandarea acțiunilor 
corective privind 
îmbunătățirea sistemului 
de management al SSM 

Evaluarea performanței. Măsuri de îmbunătățire ale 
sistemului de management în SSM 
Generalități 
Evaluarea conformității 
Auditul intern. Analiza efectuată de management 
Incident, neconformitate și acțiune corectivă 
Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al SSM 

A67. Stabilirea criteriilor de performanță cu referire la 
evaluarea sistemului de management SSM 

A68. Analizarea conformităților sau neconformităților 
identificate 

A69. Planificarea auditului intern SSM 
A70. Investigarea incidentelor sau neconformităților 

identificate 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri  
Practică / 
seminar 

Abordarea managerială a securităţii şi sănătăţii în 
muncă 

16 6 2 8 

Cadrul organizațional al sistemului de 
management în SSM 

42 8 10 24 

Activități de planificare ale sistemului de 
management în SSM 

40 6 8 26 

Activități  de gestionare ale sistemului de 
management în SSM 

52 10 10 32 

Total 150 30 30 90 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiu individual 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Abordarea managerială a securităţii şi sănătăţii în muncă 

Analiza activității agentului economic din 
perspectiva sistemului de management în SSM 
în baza indicatorilor 

Investigația 
Prezentarea 

studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 

SR OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de 
management al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale 

Hartă 
noțională 

Prezentarea 
schemei 

Conform 
planului de 
învățământ 

Cadrul organizațional al sistemului de management în SSM 

Aspecte  externe de influență asupra sistemului 
de management SSM într-o organizație 

Plan de idei 
Prezentarea 

planului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Aspecte interne de influență asupra sistemului 
de management SSM într-o organizație 

Plan de idei 
Prezentarea 
planului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Comunicarea internă relevantă pentru sistemul 
de management  SSM 

Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Comunicarea externă relevantă pentru sistemul 
de management  SSM 

Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Determinarea domeniului de aplicare al 
sistemului de management SSM al unei entități 
economice 

Rezumat 
scris 

Prezentarea 
rezumatului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Regulamentul intern al comitetului SSM 
Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 
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Materii pentru studiu individual 
Produse de 

elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Activități de planificare ale sistemului de management în SSM 

Informații documentate aplicabile pericolelor 
din organizație, riscurilor SSM și sistemului de 
management SSM 

Studiu de 
caz 

Prezentarea 
studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Benchmarking – oportunitate relevantă pentru 
îmbunătățirea performanței SSM 

Investigația 
Prezentarea 

studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Planificarea realizării obiectivelor SSM Plan de idei Investigația 
Prezentarea 

studiului 

Infrastructura entății economice Investigația 
Prezentarea 

studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Disiminarea informației. Ședințe planificate și 
neplanificate 

Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Activități  de gestionare ale sistemului de management în SSM 

Atestarea locurilor de muncă 
Studiu de 

caz 
Prezentarea 

studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Măsuri privind eliminarea, înlocuirea pericolului 
în organizații din diferite sectoare ale economiei 
naționale 

Rezumat 
scris 

Prezentarea 
rezumatului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Elaborarea graficelor privind controlul tehnic și 
administrativ 

Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Cerințe privind obiecte industrial periculoase 
Rezumat 

scris 
Prezentarea 
rezumatului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Foaia de parcurs al echipamentelor, instalațiilor, 
materialelor achiziționate 

Document 
elaborat 

Prezentarea 
documentului 

Conform 
planului de 
învățământ 

Incident, neconformitate și acțiune corectivă 
Studiu de 

caz 
Prezentarea 

studiului 

Conform 
planului de 
învățământ 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

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

1 

Abordarea managerială 

a securităţii şi sănătăţii 

în muncă 

Ciclul planifică-efectuează-verifică-acționează 2 

2 

Cadrul organizațional al 

sistemului de 

management în SSM 

Cerințele sistemului de management SSM în diverese 

procese ale afacerii 

2 

Elaborarea politicii sistemului de management SSM de 

organizații 

2 

Informații documentate privind rolurile și răspunderile 

juridice  

4 

Consultrea și participarea lucrătorilor. Comitete SSM 2 

Consultrea și participarea lucrătorilor. Comitete SSM 2 

3 

Activități de planificare 

ale sistemului de 

management în SSM 

Plan de situatie cu privire la amplasarea locurilor de 

muncă, posturilor de lucru și echipamentelor de lucru 

4 

Informații documetate cu referire la instruirea 

lucrătorilor 

2 

Organizarea examenului medical  2 

4 

Activități  de gestioare 

ale sistemului de 

management în SSM 

Domeniul de aplicare al controlului operațional 4 

Controale tehnice și administrative. Criteriile de 

performanță ale controlului 

2 

Elaborarea și implementarea măsurilor pentru situații 

de urgență și capacitate de răspuns 

2 

  Total 30 

IX. Sugestii metodologice 

Studierea de către elevii anului IV de colegiu modulului „Sistemul de management al SSM” 

urmărește formarea capacității de analiză a nivelului de competențe dobândite prin învățare, 

în scopul orientării ulterioare în viața zi de zi și cea profesională și dezvoltarea capacității de 

comunicare, folosind un limbaj specializat, specific activităților din domeniul dat.  

Competențele şi conținuturile se află într-un raport reciproc, competențele determină 

conținuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a finalităților  

dorite, prin activități de predare - învățare - evaluare utilizate de cadrele didactice axate pe un 

caracter activ, interactiv și centrat pe elev, cu pondere sporită pe activitățile de învățare și nu 

pe cele de predare, pe activitățile practice și mai puțin pe cele teoretice. Parcurgerea 

disciplinei propune utilizarea metodelor bazate pe acțiune, cum ar fi efectuarea de lucrări 

practice, aplicative, studii de caz, investigația, elaborarea documente, metode explorative 

(observarea directă, observarea independentă), metode expozitive (explicaţia, descrierea, 

exemplificarea).  

Pe parcursul orelor de lucrări practice elevii întăresc cunoștințele teoretice, dezvoltă gândirea, 

asimilează materialul nou, dezvoltă abilitățile de întocmire a documentației necesare și de 

rezolvare a diferitor situații concrete. Prin această metodă se realizează: învăţarea de priceperi 

şi deprinderi, achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, consolidarea, 

aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 
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Pentru studiul individual se propun teme care ar ajuta elevul să formuleze judecăți privind 

întregul proces de implementare a sistemului de management al SSM  la nivel de 

întreprindere, să utilizeze cadrul egal în domeniul securității și sănătății în muncă, să 

întocmească tabele, scheme, documente de ordin intern, rapoarte necesare.   Metodele de 

bază utilizate la acest capitol sunt investigația, plan de idei, document elaborat, studiul de caz, 

rezumat scris. 

Investigaţia – o metodă eficientă utilizată pentru studiul individual, antrenează elevii într-o 

formă de activitate teoretico - practică cu puternice valenţe formative. Colectarea şi 

organizarea datelor, înregistrarea observaţiilor specifice, prezentarea acestora sub forma de 

concluzii, cu utilizarea tabelelor, diagramelor, graficelor sau hărţilor vor ajuta elevii să 

identifice și să structureze diversitatea actelor legislative în domeniul securității și sănătății în 

muncă, să identifice particularitățile specifice al fiecărui tip de pericol industrial, să specifice 

cerințe tehnice și nivelul minim de performanță înaintate asigurarea securității ocupaționale a 

lucrătorilor, să elaboreze în baza studiului materiale informative pe diferite suporturi de 

prezentare. 

Metoda studiului de caz este la fel de importantă, deoarece elevii se află în situații similare cu 

cele de producere. Utilizarea acestei metode permite de a răspunde la întrebările cum? și de 

ce? Metoda studiului de caz permite elevilor să exploreze materialul teoretic, oferă posibilități 

de aprofundare înțelegerii faptelor, dezvoltă multiperspectiva. „Cazurile”  alese sunt autentice, 

reprezentative şi cuprind domeniile de activitate a angajaților din diferite sectoare ale 

economiei naționale. Un alt punct forte al acestei metode constă în rezolvarea de către elevi a 

variantei sale în parte, dezvoltând, astfel, independenţa şi autonomia în activitatea 

intelectuală.   

Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 
Metodele de învățare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1 
Abordarea managerială a 

securităţii şi sănătăţii în muncă 
Gândește/ 

Perechi/Prezintă 

Clustering 

Diagrama Venn 

Lectură ghidată 

Dezbateri 

Brainstorming 

Eseu de 5 min 

Dezbateri 

Eu cercetez 

Observația 

Descoperirea 

Studiu de caz 

Problematizare 

Investigaţia 

Studiu de caz 

 
2 Cadrul organizațional al sistemului 

de management în SSM 

3 
Activități de planificare ale 

sistemului de management în SSM 

4 
Activități  de gestioare ale 

sistemului de management în SSM 
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X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Activitățile de evaluare au ca scop evidenţierea progresului înregistrat de elev  în raport cu sine 

însuşi. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, 

dar, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ce intuieşte.  

Evaluarea competenţelor curriculare are drept scop principal aprecierea a ceea ce a realizat 

elevul şi nu ceea ce nu a realizat, urmăreşte progresul personal cu referire la integrarea şcolară 

şi socială, atitudinile faţă de comunitate şi faţă de propria persoană, interesele privind evoluţia 

personală în diferite activităţi. Prin evaluarea competenţelor curriculare se demonstrează 

nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care dispune fiecare elev în parte, acest proces 

fiind continuu pe parcursul întregului ciclu de predare - învăţare. 

Evaluarea cunoştinţelor se face în mod obişnuit prin teste, fie orale, fie scrise: testele adevărat-fals, 

teste cu răspunsuri multiple, teste care cer completarea unei fraze, teste pe bază de eseu ş.a. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a cunoştinţelor cognitive și 

funcționar acționare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

1.  Document elaborat 

 

 Corespunderea termenilor de referinţă 

 Corespunderea sarcinilor tehnice 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare. 

 Corectitudinea calculelor 

 Fundamentarea deciziilor 

 Completitudinea setului de documente 

 Ţinuta lingvistică 

 Ţinuta grafică 

 Respectarea termenilor de elaborare 

 Productivitatea 

2.  Investigație 

 

 Definirea şi înţelegerea problemei investigate 

 Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea 

datelor necesare 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute 

 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la 

problema luată în studiu 

 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru 

investigaţie. 

 Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în 

ordinea în care au fost utilizate 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare 

 Descrierea observaţiilor 

 Interpretarea personala a rezultatelor cercetării 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele 

 Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice 

 Rezumarea celor constatate intr-o concluzie 

exprimata succint şi raportată la ipoteza iniţială 

  Modul de prezentare 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

3.  Document elaborat 

 

 Corespunderea termenilor de referinţă 

 Corespunderea sarcinilor tehnice 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în vigoare. 

 Corectitudinea calculelor 

 Fundamentarea deciziilor 

 Completitudinea setului de documente 

 Ţinuta lingvistică 

 Ţinuta grafică 

 Respectarea termenilor de elaborare 

 Productivitatea 

4.  Hartă noțională 

 

 Punerea in evidenţă a subiectului general 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile 

de bază spre cele specifice domeniului 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul 

solicitat 

 Corectitudinea logică a formulărilor 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

5.  Planul de idei 

 

 Calitatea şi relevanţa 

 Perspectiva implementării 

 Corelarea planului cu realitatea şi parametrii tehnici ai 

mijloacelor informatice disponibile 

 Nivelul de detaliere a planului 

 Originalitatea planului. 

6.  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 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 

formularea. 

 Logica sumarului 

 Referinţa la programe 

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect 

şi documentele studiate 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor 

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, 

adaptarea conţinutului 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării.  

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate) 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului 

 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 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor în cadrul modulului trebuie de asigurat un 

mediul de învățare autentic, relevant și centrat pe elev. Lucrările practice și de laborator se 

desfășoară în laborator/atelier, care este dotat cu acte legislative și normative, echipamente și 

materiale necesare pentru realizarea acestora, în conformitate cu Nomenclatorul 

laboratorului/atelierului.  

În vederea desfăşurării eficiente a procesului educaţional încăperile de studiu trebuie să 

corespundă anumitor cerinţe: 

1. Respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător 

documentelor normative „Igiena instituţiilor de învățământ secundar profesional”, 

(Hotărârea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Nr. 23 din 29.12.2005). 

2. Completarea cu materialele necesare: 

- Mobilier şcolar unde se prevăd condiţii ergonomice adecvate; 

- Proiectarea didactică pe ani de studii şi unităţi de curs; 

- Materiale didactice pentru activitate în auditoriu; 

- Suport didactic pentru evaluarea lucrărilor practice; 

- Manuale; 

- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

- Materiale suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor ghidată de 

profesor; 

- Materiale pentru autoevaluare; 

- Materiale necesare pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator; 

- Mijloace tehnice TIC: (calculator, proiector, ecran). 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  
Legea securității și sănătății în muncă nr. 

186 din10.07.2008 

internet 

https://www.legis.md/cautar

e/getResults?doc_id=110580

&lang=ro 

 

2.  

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea 

unor acte normative privind 

implementarea Legii securității și 

sănătății în muncă nr. 95 din 05.02.2009 

internet 

https://www.legis.md/cautar

e/getResults?doc_id=9544&la

ng=ro 

 

3.  
Legea sindicatelor nr. 1129 din 

07.07.2000 

internet 

https://www.legis.md/cautar

e/getResults?doc_id=97457&l

ang=ro 

 

4.  
Legea patronatelor nr. 976 din 

11.05.2000 

internet 

https://www.legis.md/cautar

e/getResults?doc_id=64325&l

ang=ro 

 

5.  
Ghidul ILO-OSH: 2001 privind principiile 

directoare ale SMSSM 
Profesor 1 

6.  

SR OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de 

management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale. Cerințe, Asociația de 

standardizare din România (ASRO), 

București, 2008 

Profesor 

Internet 

https://www.tuv-

austria.ro/certificari/certificar

e-iso-45001-ohsas-18001-

sanatate-securitate-munca/ 

1 

7.  

SR OHSAS 18002: 2009 – sisteme de 

management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale. Linii directoare pentru 

implementarea OHSAS 18001: 2007. 

Asociația de standardizare din România 

(ASRO), București, 2009 

Profesor 

Internet 

https://standardizare.wordpr

ess.com/tag/sisteme-de-

management/page/4/ 

1 

8.  

ISO 45001: 2018 – sisteme de 

management al securității și sănătății în 

muncă. Cerințe și îndrumări pentru 

utilizare. Asociația de standardizare din 

România (ASRO), București, 2018 

Profesor 1 

9.  

Darabount, Al/, Pece, Șt., Dascălescu, A., 

Managementul sănătății și securității în 

muncă. Ghid de evaluare a 

conformitățiicu cerințe legale, Editura 

Agir, București, 2010 

bibliotecă 1 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110580&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110580&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110580&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=9544&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=9544&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=9544&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97457&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97457&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97457&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=64325&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=64325&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=64325&lang=ro
https://www.tuv-austria.ro/certificari/certificare-iso-45001-ohsas-18001-sanatate-securitate-munca/
https://www.tuv-austria.ro/certificari/certificare-iso-45001-ohsas-18001-sanatate-securitate-munca/
https://www.tuv-austria.ro/certificari/certificare-iso-45001-ohsas-18001-sanatate-securitate-munca/
https://www.tuv-austria.ro/certificari/certificare-iso-45001-ohsas-18001-sanatate-securitate-munca/
https://standardizare.wordpress.com/tag/sisteme-de-management/page/4/
https://standardizare.wordpress.com/tag/sisteme-de-management/page/4/
https://standardizare.wordpress.com/tag/sisteme-de-management/page/4/
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Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

10.  

Managementul securității și sănătății în 

muncă, Suport de curs, Universitatea din 

Pertoșani, facultatea de mine, an un 

iversitar 2011-2012 

Profesor  

11.  

M., Bejan, Sistemul de management al 

securităţii şi sănătăţii ocupaţionale 

(SMSSO), (toate modulele), Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca 

  

12.  

https://www.ssmexpert.md/ 

http://ssm.fast.md/ 

http://lex.justice.md/ 

https://europa.eu/ 

Internet − 

 
 

https://www.ssmexpert.md/
http://ssm.fast.md/
http://lex.justice.md/
https://europa.eu/

