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1. Metoda de autoevaluare a securităţii în muncă pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Prezentare, grila 
etalon, autoevaluare calitativă, autoevaluare cantitativă, concluzii. 

2. Metoda de autoevaluare a securităţii în muncă pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Secţiuni, capitole, 
itemi, atribuire valori autoevaluare. 

3. Riscuri profesionale legate de zgomot şi măsuri specifice de combatere utilizabile în diferite domenii de 
activitate. 

4. Zgomotul - noxă fizică  generatoare de risc la locurile de muncă. 
5. Analiza ergonomică a relațiilor de interdependență dintre componentele sistemului de muncă. 
6. Condiţii de iluminat la locul de muncă. Riscuri profesionale generate de iluminat. 
7. Hemoragia și tehnicile de hemostază în urgență. 
8. Riscuri proprii executantului. Însuşiri individuale. Aptitudini mentale. 
9. Metoda indigenă de evaluare a nivelului de securitate în muncă. Plan de evaluare, activitate firmă, pericole, 

fişe riscuri, nivel de securitate. 
10. Metoda indigenă de evaluare a nivelului de securitate în muncă. Fişe pentru riscuri generale, structurare. 

Determinarea nivelului de securitate. 
11. Acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă și a relațiilor de muncă care reglementează 

necesitatea implicării medicului de medicina muncii în activitatea de supraveghere a stării de sănătate a 
lucrătorilor. 

12. Importanţa cunoaşterii noxelor profesionale în cadrul activităţii S.S.M. şi a evaluării stării de sănătate a 
lucrătorilor expuşi. 

13. Criterii de clasificare a auditurilor de securitate și sănătate în muncă, rolul auditului în sistemul de 
management al securității și sănătății în muncă. 

14. Principalele metode europene și internaționale de auditare a securității și sănătății în muncă. 
15. Metode de auditare a conformității cu prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă. 
16. Obligații și responsabilități ale angajatorilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul  securității și 

sănătății în muncă. 
17. Obligații și responsabilități ale angajatorilor privind securitatea și sănătatea în muncă, prevăzute în alte Acte 

legislative în domeniu.                                                                   
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