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I.

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE A CURSULUI

Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: Drept
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 381 Drept
Denumirea specialităţii: 381.1 Drept
Administrarea unităţii de curs: Protecţia muncii
Repartizarea orelor
Codul unităţii de

Credite

Total

Prel

curs

ECTS

ore

ege
ri

30

16

Semi

Labor

nare

atoare

0

0

Lucru

Forma de

individ

evaluare

Limba de predare

ual

Colocvium Română şi rusă

14

G.01.L.10

Statutul: obligatorie
II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Protecţia muncii, este o disciplinăcare face parte din planul de învăţămînt al Facultăţii de Drept
ș i Ș tiinț e Sociale. Este predată la toate specialităț ile, anul Iînvăţămînt cu frecvenţă la zi ș i
învăț ămînt cu frecvenț ă redusă, ca materie obligatorie.
Protecţiamuncii se prezintă ca o ramurăcomplexă, interdisciplinară a sistemului de drept, din
conţinutulsăufăcînd parte norme de dreptulmuncii, dreptulprotecţieişisecurităţiisociale, dreptul civil,
dreptuladministrativ etc., considerînddreptnorme de securitateaşisănătateînmuncă nu numaiacelea care
reglementeazăstrictomodoactivităţile de prevenireşiprotecţie, darşicelespecificealtorramuri de drept,
aplicareacăroraestemenită

de

a

garantasiguranţafizio-psiho-emoţională

a

lucrătorilorîncadrulactivităţilorzilnice de muncă.
III. COMPETENŢE PREALABILE
Introducerea disciplinei Protecţia muncii în învăţămîntul universitar reprezintă factorul –cheie al
dezvoltării culturii de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire profesională şi accidentelor de muncă, prin
formarea unor deprinderi teoretice şi practice a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.
Securitateaşisănătateaînmuncăreprezintă

oinstituţie

de

drept,

care

are

dreptscop

“prevenireariscurilorprofesionale, protecţialucrătorilor la locul de muncă, eliminareafactorilor de riscşi de
accidentare,

informarea,

reprezentanţiloracestora”1,
1

consultarea,
precumşi

participareaechilibrată,
“promovareaunuiansamblu

instruirealucrătorilorşi
de

activităţiavînd

a
ca

Legea nr. 186 din 10.07.2008 cu privire la securitateaşisănătateaînmuncă, publicată la 05.08.2008 înMonitorulOficial Nr. 143144, art Nr : 587.
2

scopasigurareacelormaibunecondiţii de lucru, apărareavieţii, sănătăţii, integrităţiifiziceşipsihice a
lucrătorilor”2.
Conform

unorstatistici

ale

ţărilor

din

UniuneaEuropeană,

rata

de

accidentare

a

tinerilorlucrătoriestemult mare faţă de altecategorii, faptdatoratinclusivlipsei de cunoştinţeteoreticeşi
practice din domeniulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă.
Scopul primordial al acestui curs este informarea şi educarea studenţilorreferitor la normele de
securitate

şi

sănătate

darşiunelemetodeşiinstrumentepreluate

în
de

muncă,utilizîndmetodeştiinţificeproprii,

la

alte

discipline

ştiinţifice,

precum:

managementulorganizaţional, medicinaşiigienamuncii, ergonomia, psihologiamuncii, sociologia etc.
IV. COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADUL CURSULUI
1. La nivel de cunoaştere
-

să identifice disciplina securitatea şi sănătatea în muncă ca disciplină ştiinţifică independentă;

-

să identifice disciplina securitatea şi sănătatea în muncă ca instituţie de drept;

-

să stabilească locul disciplinei în raport cu celelalte ramuri de drept cu care are tangenţe şi cu celelalte
discipline ştiinţifice;

-

să

cunoască

normelejuridiceceţin

de

instituireaşi

implementarea

de

măsuriprivindasigurareasecurităţiişisănătăţiilucrătorilor la locul de muncă;
-

să cunoască terminologia juridică în general şi cea în care operează securitatea şi sănătatea în muncă
în special;

-

să elaboreze măsuri, metode de prevenire şi mijloace de protecţie, în baza legităţilor studiate;

-

să identifice şi să poată explica modalităţile prin care se realizează măsurile de protecţie şi prevenire.
2. La nivel de înţelegere şi aplicare

-

să înţeleagă premisele de formare a conceptului modern de securitate şi sănătate în muncă;

-

să explice fenomenele istorico-sociale din diferite state care au dus la evoluţia conceptului de
securitate şi sănătate în muncă;

-

să descrie şi să analizeze obligaţiile participanţilor la raporturile de muncă referitor la securitatea şi
sănătatea în muncă;

-

să fie capabil a efectua cercetări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-

să cunoască atribuţiile instituţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-

să compare instituţiile naţionale cu atribuţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu cele
internaţionale;

-

să estimeze eficienţa serviciilor interne de prevenire, fiind capabil să le analizeze atribuţiile;

-

să constate imperfecţiunile legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. La nivel de integrare
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Ibidem
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-

să cerceteze şi să armonizeze doctrina şi practica juridică;

-

să analizeze textele normative din domeniu ţinând cont de specificul modului de acţiune a lor;

-

să integreze cunoştinţele şi deprinderile obţinute în cadrul disciplinei Securitatea şi sănătatea în
muncă cu cele acumulate în cadrul altor discipline juridice;

-

să efectueze studiul comparativ al legislaţiei în domeniu a Republicii Moldova cu legislaţia altor state
şi să înainteze propuneri de lege ferenda.
V. FINALITĂŢILE CURSULUI

Studentul va fi capabil:
-

să identifice şi să distingă noţiunile şi termenii din securitatea şi sănătatea în muncă;

-

săidentificeşisădescriefenomenenle negative care aparînsistemele de muncă, generatoare de
accidenteşI/sauboliprofesionale, învedereaformulăriiunorconcepteproprii;

-

să poată aprecia critic prin cunoştinţele obţinute activităţile de protecţie şi prevenire din
diverse entităţi din RM;

-

să distingă limbajul cotidian de limbajul dreptului şi să-l utilizeze adecvat.

-

să poată aplica cunoştinţele juridice teoretice obţinute în cadrul disciplinei Securitatea şi
sănătatea în muncăînpractică;

-

să poată aplica cunoştinţele juridice teoretice obţinute în cadrul disciplinei Securitatea şi
sănătatea în muncăînpractică;
VI. CONŢINUTURI

№
1.

Tema
Protecţia muncii – disciplină ştiinţifică limitrofă. Cadrul normativ şi conţinutul

2

protecţiei muncii
2.

Drepturi şi obligaţii privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

2

3

Cadrul Instituț ional al Securităț ii ș i Sănătăț ii în muncă. Sistemul de muncă şi

2

managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
4.

Coordonarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Modul de organizare a activităţilor de

2

protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale
5.

Condiţiile de muncă şi importanţa lor pentru sănătatea salariaţilor. Accidentele de

2

muncă şi bolile profesionale
6.

Concedii şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.

2

7.

Timpul de odihnă ș i timpul de muncă.Protecţia maternităţii la locurile de muncă.

2

Protecţia tinerilor la locurile de muncă.
8.

Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia

2

muncii
4

Total

-

16

Obiective de referinţă

Conţinuturi

Obiectivele temei

Aspectele-cheie ale temei

să definească noţiunea de securitate şi

1Protecţiamuncii

sănătate în muncă;

Cadrulnormativşiconţinutulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă

–

disciplinăştiinţificălimitrofă.

să stabilească locul şi să determine Obiectulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă.

-

importanţa

protecţiei

muncii

în Termenişidefiniţii.

sistemul dreptului;

Noţiuni introductive în SSM

să distingă obiectul securităţii şi Cadrullegislativprivindsecuritateaşisănătateaînmuncă;

-

sănătăţii în muncă;
-

să cunoască terminologia SSM;

-

să identifice şi să caracterizeze actele

Cadrullegislativprivindrelaţiile de muncă.

normative care conţin norme de
dreptul muncii şi protecţia muncii;
-

să

determine 2. Drepturişiobligaţiiprivindasigurareasecurităţiişisănătăţiiînmuncă

obligaţiile

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă ;

salariaţilor în

Obligaţiile angajatorului privind securitatea şi sănătatea în muncă ;

domeniul
SSM;
să

-

determine
obligaţiile
angajatorului
în

domeniul

SSM;
-

să

cunoască

drepturile
salariaţilor în
domeniul
SSM;
-

să

se 3.Cadrul Instituț ional al Securităț ii ș i Sănătăț ii în muncă. Sistemul de

familiarizeze

muncăşimanagementulsecurităţiişisănătăţiiînmuncă
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cadrul Ministerul Muncii Protecț iei Sociale ș i Familiei. Inspectoratul de Stat al Muncii.

cu

instituț ional
al

Atribuț ii;

instituț iei Organizaț ia Internaț ională a Muncii. Istoric. Structura ș i atribuț iile acesteia;

și

să

Noţiunea sistemului de muncă. Elementele componente ale sistemului de muncă.

cunoască

Calităţile elementelor şi interacţiunea dintre acestea;

principalele

Factorii de risc ș i managementul securităţii şi sănătăţii în muncă.

organizaț ii
ș i autorităț i
responsabile
de
coordonarea
și
monitorizarea
măsurilor

de

protecț ia
muncii;
-

să

cunoască

particularităţil
e sistemului de
muncă;
-

să

determine

elementele
sistemului de
muncă;
-

să stabilească
calităţile
elementelor
componente
ale sistemului
de muncă şi
interacţiunea
dintre acestea;

-

să schiţeze un
model

de

management
al

securităţii
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şi sănătăţii în
muncă;

-

să

cunoască 4. Coordonareasecurităţiişisănătăţiiînmuncă.Modul de organizare a activităţilor

particularităţil

de protecţie a lucrătorilor la locul de muncăşiprevenire a riscurilorprofesionale

e activităţilor Conţinutul instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
de

protecţia Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Organizarea serviciului intern de protecţie şi prevenire. Lucrătorii desemnaţi;

muncii;
-

explice Comitetul pentru securitate ș i sănătate în muncă.

să

noţiunea

de

risc
profesional;
-

să

explice

modul

de

organizare

a

activităţilor de
protecţia
muncii;
-

să

identifice

toate tipurile
de
instrucţiuni;
-

să

explice

particularităţil
e

organizării

serviciului
intern

de

protecţie

şi

prevenire;
-

să

cunoască

modul
constituire
CSSM

de
a
și

atribuț iile
acestuia.
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-

să

cunoască 5. Condiţiile de muncăşiimportanţalorpentrusănătateasalariaţilor. Accidentele de

noţiunea

şi muncăşibolileprofesionale.
Noţiunea şi caracteristica generală a condiţiilor de muncă;

caracteristica
generală

a Accidentul de muncă.

condiţiilor de Bolile profesionale.
muncă;
-

să

Medicina muncii.

explice Psihologia muncii.

modul

de Ergonomia locului de muncă

constatare

şi

cercetare

a

accidentelor
de muncă;
-

să

cunoască

garanţiile
cuvenite

în

caz

de

stabilire
unei

a

maladii

profesionale;
-

să

explice

cerinţele

de

securitatea,
igiena

şi

ergonomia
muncii,
protecţiei
colective

şi

individuale;
-

să

identifice

factorii
ocupaţionali
care

pot

afecta
sănătatea;
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-

-

să cunoască

6. Concediişiindemnizaţiipentru incapacitate temporară de muncă.

tipurile de

Prestaţiile de asigurări sociale.

prestaţii de

Tipurile de indemnizaţii şi beneficiarii acestora

asigurări

Concediile sociale;

sociale;

Decăderea din dreptul de a beneficia de indemnizaţii de asigurări sociale

să

cunoască

durata
concediilor
sociale

şi

categoriile de
salariaţi

care

beneficiază de
acestea;
-

să

explice

modalitatea de
calcul

a

indemnizaţiei
de incapacitate
temporară

de

muncă
-

-

să

cunoască 7. Timpul de odihnă ș i timpul de muncă. Protecţiamaternităţii la locurile de

obligaţiile

şi muncă. Protecţiaminorilor la locurile de muncă.

drepturilor

Noț iuneatimpului de muncăș itimpului de odihnă;

părţilor CIM;

Regimul de muncăaplicabildiferitoratgorii de salariaț i;

să definească Garanţii pentru salariatele gravide şi mame care alăptează;
timpul

de Munca minorilor;

muncă

ș i Garanţii şi compensaţii.

timpul

de

odihnă;
-

să

cunoască

regimurile de
muncă
aplicabile
diferitor
categorii

de

salariaț i;
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-

să diferenţieze
noţiunile:
concediu

de

maternitate,
concediu

de

îngrijire

a

copilului etc.;
-

să

determine

specificul
muncii
minorului;

-

-

să

cunoască 8.

modalitatea

Răspundereajuridicăpentrunerespectareadispoziţiilorlegaleprivindprotecţiamunc

promovării

ii

cercetării

Subiecţii răspunderii juridice;

disciplinare;

Răspunderea materială;

să

cunoască Răspunderea disciplinară;

modalităţile de Răspunderea administrativă;
a Răspunderea penală

reparare
prejudiciului
-

să

explice

conţinutul
infracţiunilor
săvîrşite

cu

ocazia
încălcării/negli
jării normelor
de

protecţia

muncii;
-

să

explice

conţinutul
contravenţiilor
săvîrşite

cu

ocazia
încălcării/negli
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jării normelor
de

protecţia

muncii;
-

să

cunoască

sancţiunile
aplicabile
VII. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL

Nr. d/o

Conţinutul lucrului individual

1.

Examinarea Legii nr. 86 din 10.07.2008 Cu privire la securitatea ș i sănătatea în
muncă.
Explicarea prevederilor HG nr. 95 din 05.02.2009 privindaprobareaunoracte
normative privindimplementareaLegiisănătăţiişisecurităţiiînmuncă nr. 186 din
10.07.2008
Studiu de caz. Întocmirea planului măsurilor de securitate ș i sănătate în muncă la o
entitate economică.
Examinarea principalelor convenț ii ale OIM ș i a Cartei Sociale Europene revizuite.
Studiu de caz. Cercetarea unui accident de muncă.
TOTAL

2.

3.
4.
5.

Nr. de
ore
2 ore
3 ore

2 ore
2 ore
5 ore
14 ore

VIII. EVALUARE
1. Evaluare sumativăfinală
TEST de evaluare finală (exemplu)
Timp acordat pentru îndeplinirea testului 70 minute.
1. Definiţi securitatea şi sănătatea în muncă. (3 p.)
2. În R. Moldova controlul aplicării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de către: (1
p.)
a) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
b) ANOFM;
c) Inspecţia Muncii;
3. Concediul de maternitate are durata de: (1 p.)
a) 3 ani;
b) 126 zile;
c) 6 ani;
4. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM.(7 p.)
5. Cum este constituit Comitetul pentru SSM? (3 p.)
6. Care sunt principiile pe care trebuie să le respecte angajatorul în lumina Legii SSM nr. 186 din
10.07.2008? (5 p.)
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7. Care le sunt garanţiile recunoscute salariatelor care alăptează? (3 p.)
8. Accidentele de muncă. Definiţie. Clasificarea. Cercetarea? (5 p.)
9. Care sunt obligaţiile angajatorului în situaţia încheierii unui contract individual de muncă cu un minor?
(3 p.)
EVALUAREA REZULTATELOR TESTĂRII:
Punctaj acumulat

Nota

1-2

R

3

6

10

14

18

22

25

28

–

-

-

-

-

-

-

-

5

9

13

17

21

24

27

30

R

R

R

R

A

A

A

A

31

A

corespunzătoare

1. Evaluarea sumativă finală se va desfăşura sub forma unui colocvium scris. Colocviumul scris
se va organiza sub formă de test. Aprecierea cunoș tinț elor se va efectua conform baremului prezentat
mai sus. Pentru a fi admis la evaluarea finală fiecare student va prezenta un eseu care va conț ine
reflecț ii asupra rolului securităț ii ș i sănătăț ii în muncă activitatea de muncă cotidiană.
2. Chestionar pentru colocviumul la disciplina “ Protecţia muncii”
1. Noţiunea şi importanţa protecţiei muncii.
2. Cadrul normativ şi conţinutul protecţiei muncii. Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniu.
3. Principiile de prevenire şi normele de protecţie a muncii.
4. Drepturile şi obligaţiile privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă.
5. Accidentele de muncă şi bolile profesionale.
6. Organismele internaţionale şi naţionale cu atribuţii în domeniul SSM.
7. Medicina muncii.
8. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă. Structură şi atribuţii.
9. Sistemul de muncă şi aprecierea riscurilor.
10. Instruirea salariaţilor în domeniul SSM. Conţinutul instrucţiuni lor, tipul instrucţiunilor, periodicitatea
efectuării instrucţiunilor.
11. Concedii şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.
12. Protecţia maternităţii la locul de muncă. Obligaţiile şi drepturile salariatei. Obligaţiile angajatorului.
Munca salariaţilor cu obligaţii familiale.
13. Munca persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani.
14. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.
15. Condiţiile de muncă şi importanţa lor pentru sănătatea salariaţilor.
16. Managementul SSM.
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17. Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia muncii.
IX. PRINCIPII DE LUCRU ÎN CADRUL CURSULUI

Subiecte, probleme
1. Tratarea în doctrina naţională şi
internaţională a problematicilor ce
ţin de securitatea şi sănătatea în
muncă.
2.
Cunoaşterea
dispoziţiilor
Codului muncii, a Legii privind
securitatea şi sănătatea în muncă,
altor acte legislative şi normative
relevante.
3. Studierea practicii judiciare în
domeniul cauzelor de dreptul
muncii (normele de securitatea şi
sănătatea în muncă), analiza
hotărârilor Plenului Curţii Supreme
de Justiţie şi a altor instanţe
judecătoreşti.

Modalităţi de realizare
1. Consultarea legislaţiei şi a doctrinei în
materia securităţii şi sănătăţii în muncă.
2.Elaborarea unor referate în care să
analizeze instituţiile acestei discipline.
3.Analiza dispoziţiilor Codului muncii, a
Legii privind securitatea şi sănătatea în
muncă în materia studiată în comparaţie
cu dispoziţiile altor acte normative.
4. Studierea practicii judiciare în
domeniu.

Modalităţi de evaluare
Evaluare
prin
intermediul unor discuţii
la începutul prelegerilor.
- Expunerea rezultatelor
cercetărilor în cadrul
elaborării referatelor.
- Expunerea rezultatelor
cercetărilor în cadrul
eseurilor de la final de
curs.

X. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE CURSULUI
Acte normative:
1. Convenţia OIM nr. 121 (9164) privind despăgubirile acordate în caz de accident de muncă sau
îmbolnăvire profesională.
2. Convenţia OIM nr. 155 (1981 privind securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă, ratificată
de RM la 24.12.1999.
3. Constituţia RM.
4. Codul muncii al RM, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003, M.O. al R.M, 2004, nr. 159-162, art. 648.
5. Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă, M.O. al R.M., 2008, nr. 143144, art.587
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