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A. OBIECTIVELE CURSULUI 

Disciplina cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru evaluarea periodică a conformării cu 
cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care aceasta subscrie. 

Scopul disciplinei :  
-Implementarea standardului SR OHSAS 18001: 2008, aplicabil oricărei organizaţii, indiferent de opţiunea 

sa pentru implementarea unui sistem de management. 
-Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care o organizaţie a subscris şi care poate fi 

realizată ca parte a programului de audit intern de securitate şi sănătate în muncă sau în cadrul programului de 
inspecţii interne periodice.  

 
Disciplina are o contribuţie procentuală de min. 8% la cultivarea liniilor de competenţă ale specializării. 

 
B. SUBIECTELE CURSULUI 

1. Cerinte ale sistemului de management de  securitate si sanatate in munca. 
2. Procedura de elaborare a documentatiei sistemului de management ssm                    . 
3. Redactarea, anchetarea, avizarea, aprobarea procedurii - instructiunii 
4. Atributii si responsabilitati. 
 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR - tematica 

Studii de caz referitoare la realizarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii. 
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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: teste intermediare.   
 
Pondere procentuală în stabilirea notei finale: 50% nota teste intermediare; 50%  nota prezentare şi susţinere referat.  
 
 
F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ  
Agen�ia Europeană pentru Securitate �i Sănătate în Muncă ac�ionează ca un catalizator pentru dezvoltarea �i 
difuzarea informa�iilor care contribuie la îmbunătă�irea sănătă�ii �i securită�ii în muncă la nivel european. Prin 
reunirea reprezentan�ilor guvernelor, patronatelor �i sindicatelor, precum �i a unor exper�i de marcă în domeniul 
sănătă�ii �i securită�ii în muncă din fiecare stat membru al UE-27 �i din afara Uniunii Europene, Agen�ia oferă o 
sursă de informare de încredere, echilibrată �i impar�ială, în domeniul sănătă�ii �i securită�ii în muncă. 
-Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH: 2001), International Labour 
Organization,  Geneva, 2001. 
http://osha.europa.eu/ro/topics/riskassessment/index_html 
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