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Anul universitar 2017-2018 

 

Denumirea disciplinei1 COSTUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Codul disciplinei
6ISSM 
DI06

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii I Semestrul 2 Nr. credite 6
 

Facultatea ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI 

Programul de studii 
INGINERIA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII 

ÎN MUNCĂ 
  112  28     -   - 14 70 

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii
 

- 

Recomandate
 

-
 

Obiectivul 
general6 

Masteranzii vor obţine o imagine corespunzătoare a costurilor accidentelor şi a bolilor 
profesionale, costurile nonsecurității muncii, precum și a beneficiilor posibile ale prevenirii 
accidentelor. 

Obiective 
specifice7 

1. Să identifice consecinţelor economice ale accidentelor: pierderile financiare şi 
pentru cine; costurile relevante la nivelul individului, întreprinderii companiei 
asiguratoare şi societăţii ca întreg;   

2. Să realizeze un inventar al costurilor şi discuţiilor despre modul în care costurile 
sunt distribuite pe categorii de factori implicaţi.  

Conţinut8 
(descriptori) 

1.Costurile securității și nonsecurității muncii  
2.Costurile directe și indirecte ale a.m.  
3.Efectele  economice ale accidentelor de muncă  
4.Indicatorii economici prin care se exprimă efectele a.m. asupra factorului muncă.  
5. Metode  de  evaluare a costurilor  accidentelor de muncă și a bolilor profesionale  

Lucrări 
practice 

1. Evaluarea costurilor unui accident de muncă individual de traseu. 
2. Accident individual soldat cu incapacitate temporară de muncă.  
3. Accident  colectiv - soldat cu invaliditatea unei persoane și cu incapacitate temporară 
de muncă a altor două victime.  
4. Accident soldat cu decesul victimei.5. Metoda analitică calcul costuri.  

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs  - 0 %
Activitate la laborator Săptămânal 30 % 
Teme de casă  20 % 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11  Examen 
50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:  

Examen pe bază de test și discuţii individuale. 
 

Titular curs Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA  

Titular aplicaţii Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA  
 
                                                            
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 
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7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
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 


