
 
 
 

Memoriu justificativ 

 

 

 Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 

„Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională” îşi propune 

formarea de specialişti având studii superioare în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă la nivelul unităţilor economice. Scopul programului este de pregătire 

profesională a cursanţilor în vederea dobândirii de competenţe educaţionale, de 

cercetare, comunicare, dezvoltare şi formare profesională în domeniul asigurării 

securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor şi a siguranţei proceselor de producţie 

industriale: 

- identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională; 

- evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă; 

- prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii 

ocupaţionale; 

- ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivelul conducerii a 

măsurilor de prevenire şi protecţie; 

- implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin 

stabilirea responsabilităţilor şi a termenelor; 

- îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

Programul postuniversitar este concentrat pe aspectele referitoare la 

aplicarea eficientă a legislaţiei naţionale (Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă 319/2006) care derivă din directiva cadru a Uniunii Europene 

nr.89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 

îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 



 Apare ca o necesitate formarea de personal calificat în acest domeniu, 

în conformitate cu cerinţele impuse de standardul ocupaţional „Evaluator de 

risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” (cod COR 

226307). 

 Prin legea protecţiei muncii nr.90/1996 a apărut cerinţa ca persoanele 

care coordonează activităţile de prevenire şi protecţie să fie absolvente a 

unui program postuniversitar în domeniul evaluării riscurilor de accidentare 

şi îmbolnăvire profesională. 

 Această cerinţă s-a păstrat şi în noua lege. În conformitate cu art.50, 

aliniatul 1, litera c din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a legii 319/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă corespunzătoare nivelului superior, impun absolvirea unui 

program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă(SSM), cu o durată de cel puţin 180 ore. 

 Nivelul superior de pregătire în domeniul SSM este o cerinţă legală 

obligatorie pentru ocuparea funcţiei de conducător al serviciului intern de 

prevenire şi protecţie (art.23, aliniatul 2 din HG 1425/2006), respectiv a 

funcţiei de conducător al serviciului extern de prevenire şi protecţie (art.32, 

aliniatul 2 din HG 1425/2006). 

 Prin disciplinele cuprinse în planul de învăţământ al programului de 

studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se 

urmăreşte îndeplinirea acestui obiectiv. 

 


