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Denumirea disciplinei1 
Noţiuni privind auditul securității în 
industrie 

Codul disciplinei 4ISI12DS 

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 4 Semestrul 8 Nr. credite 5
 

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI 

Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 84 28 14 - 14 28 

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii -

Recomandate - 

 

Obiectivul 
general6 

Introducerea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) a unor concepte din 
domeniul calităţii, cum sunt sistemul de management, abordarea bazată pe proces şi 
auditul, a permis, pe de o parte, abordarea sistematică a problemelor privind SSM, iar pe 
de altă parte aducerea în acelaşi plan a obiectivelor SSM cu celelalte cerinţe şi obiective 
ale organizaţiei, legate de calitate, profitabilitate, protecţia mediului etc. 

Obiective 
specifice7 

Practica la nivelul Uniunii Europene, la care România trebuie să se alinieze în noua sa 
calitate de stat membru, acordă o atenţie specială auditului SSM, cu cele două 
componente ale sale, auditul de conformitate şi auditul de sistem. 
În acest context, scopul propus al cursului constă în dobândirea de către cursanţi a tuturor 
cunoştinţelor necesare pentru ca aceştia să poată controla în mod eficace cunoaşterea şi 
respectarea de către lucrători a cerinţelor specifice de securitate şi sănătate în cadrul unui 
sistem de muncă 

Conţinut8 
(descriptori) 

Principalele reglementǎri legislative naţionale privind auditul în domeniul securitǎţii şi 
sǎnǎtǎţii în muncă, cadrul conceptual al auditului în domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în 
muncǎ, Metodele utilizate în România pentru realizarea auditului de conformitate, Metoda 
de auditare a conformitǎţii cu prevederile legislaţiei în domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în 
muncǎ 

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs   %
Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săptămânal 50 % 
Lucrări de specialitate, teme de casă  % 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune 

50 % 

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 
1. Cunoştinţe teoretice, sarcini, condiţii de lucru TEST GRILA 

pondere 70%; 
2. Soluţionarea unei probleme de securitate, sarcini, condiţii 

de lucru ARGUMENTARE pondere 30%.
 

Titular curs Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU  

Titular(i) aplicaţii Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU  
 
                                                            
1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
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8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 
prin examen - Sesiune 
10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
11 Examen sau Colocviu 


