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A. OBIECTIVELE CURSULUI 

Disciplina cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru modul de : 
 Cum se identifică riscurile în muncă  
 Cum se identifică factorii de risc  
 Care sunt aspectele relevante  pentru desfăşurarea activităţilor 
 Care sunt  mijloacele de semnalizare şi avertizare cu ajutorul cărora se identifică riscurile 
 Metodele de evaluarea probabilistică a erorii umane  
 Analiza probabilistică a riscurilor asociate sistemului om – maşină  
 Aplicarea metodelor  
 Abordare calitativă şi descriptivă a erorii umane,  
 Integrarea rezultatelor analizei erorilor umane 

 
Scopul disciplinei:  
Identifică factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala 
Evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesionala 
 
Disciplina are o contribuţie procentuală de min. 10% la cultivarea liniilor de competenţă ale specializării. 
 
B. SUBIECTELE CURSULUI 

1.Identificarea factorilor de risc în corelaţie cu specificul sistemului de munca, pentru fiecare componenta a sistemului de 
munca. 
2.Identificarea factorilor de risc având în vedere toţi agenţii / sursele potenţiale de producere a îmbolnăvirilor 
profesionale, în funcţie de natura şi gradul de agresivitate a mediului de muncă. 
3.Identificarea factorilor de risc în corelaţie cu complexitatea şi natura proceselor de muncă. 
4.Evaluarea riscurilor în concordanţă cu caracteristicile generale şi specifice ale personalului angajat, prin analizarea 
caracteristicilor sarcinilor de muncă ale executanţilor. 
5. Evaluarea riscurilor avându-se în vedere toate aspectele privind starea tehnică a echipamentelor de munca folosite. 
6. Evaluarea riscurilor se realizeaza prin analiza frecventei consecintelor posibile, avand ca instrument ajutator statistica 
accidentelor de munca inregistrate pe o perioada data 
 
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR - tematica 

Studii de caz referitoare la identificarea riscurilor în diferite domenii de activitate. 
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E. PROCEDURA DE EVALUARE 

Se precizează modul de examinare scris/oral, durata, structura aproximativă a subiectelor de examen (forma subiectelor 
teoretice aplicative, etc), ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală. 
 
Metodele de evaluare corespunzătoare sunt: 

 Test scris 
 Întrebări orale 

 
Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi de asemenea demonstrate prin dovezile de performanţă 
prezentate. 
 
Modul de examinare: Colocviu/Evaluare distribuită  
Structura subiectelor: 2 subiecte teoretice din tematica cursului. 
Verificarea cunoştinţelor pe parcurs: test scris intermediar.   
 
Pondere procentuală în stabilirea notei finale: 50% nota examen; 25%  nota prezentare şi susţinere referat;25% nota 
test intermediar 
 
F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ  
Cea mai importantă lege europeană relevantă pentru evaluarea riscurilor este Directiva Cadru 89/391. Această directivă 
reprezintă într-adevăr un cadru legislativ, cu “principii generale privind prevenirea riscurilor la locul de muncă…, 
precum şi principii directoare generale pentru implementarea principiilor respective” (art. 1.2.). Aceasta prevede 
responsabilitatea angajatorilor de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în orice aspect al muncii, iar evaluarea 
riscurilor este un aspect integral al acestei gestionări obligatorii a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă (GSSM). 
Conform directivei, evaluarea riscurilor trebuie să reprezinte startul în procesul complex GSSM. Aceasta joacă un rol 
esenţial deoarece permite angajatorilor să aplice măsuri care sunt necesare pentru a proteja sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor lor. Această directivă a fost transpusă în legislaţia naţională. Însă statele membre au dreptul de a introduce 
dispoziţii mai stricte pentru a-şi proteja lucrătorii (din acest motiv trebuie să verificaţi legislaţia specifică privind 
evaluarea riscurilor din  ţara noastră). 
 
http://osha.europa.eu/ro/topics/riskassessment/index_html 
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