FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN CONSTRUCŢII
Anul de studiu: III

Semestrul: 6

Tipul de evaluare finală : C

Regimul disciplinei: Opţiunea Universităţii

Numărul de credite: 2
Total ore studiu
individual: 32

Total ore din planul de învăţământ : 28

Total ore pe semestru60

Titularul disciplinei: Prof.univ.dr.ing. Băncilă – Afrim Nicolae

Facultatea de
Resurse Minerale
şi Mediu
Catedra de Mine
Domeniul
Inginerie Civilă

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

Total:

28
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S

L

P

Specializarea: Construcţii Civile Industriale şi Agricole

Competenţe generale: Analiza riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru întreprinderile de
construcţii. Stabilirea de măsuri de reducere a cauzelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere: Cunoaşterea modului de întocmire a unei documentaţii de
evaluare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Înţelegerea corectă a cauzelor care
duc la accidente de muncă, pentru a putea să ia măsuri de reducere a cauzelor acestora.
2. Explicare şi interpretare: Explicarea şi interpretarea fenomenelor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională.
3. Instrumental – applicative: Întocmirea documentaţiei de evaluare a riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.
4. Atitudinale: Pe lângă propria evoluţie profesională, studentul învaţă să gândească
rezolvarea unor probleme, să efectueze cercetări pentru găsirea unor soluţii tehnice optime
pentru reducerea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Tipul activitatii
CURS

Programa analitica
Continutul
Obiectivele disciplinei. Acte normative naţionale şi europene în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă. Legislaţie privind securitatea şi
sănătatea muncii în construcţii. Elementele sistemului de muncă.

Ore alocate
28

LUCRĂRI

Accidentele de muncă şi bolile profesionale. Prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale în construcţii. Acordarea primului ajutor
în caz de accident. Analiza costurilor securităţii şi sănătăţii în muncă.
Evaluarea securităţii sistemelor de muncă.
-

-

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la colocviu (evaluarea finală)

70

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

-

- testarea periodică prin lucrări de control

10

- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate

5
15

- alte activităţi (precizaţi)

-

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Colocviu, test grilă.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cunoaşterea noţiunilor elementare privind accidentele de
muncă şi bolile profesionale. Măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în construcţii.

Cerinţe pentru nota 10
Cunoaşterea noţiunilor privind accidentele de
muncă şi bolile profesionale. Rezolvarea
corectă şi completă a aplicatiei privind
evaluarea riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională. Măsuri de prevenire
a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
în construcţii.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

4

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu după manual, suport de curs

4

9. Pregatire examinare finală

-

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4

10. Consultaţii

2

11. Documentare pe teren

0

12. Documentare pe INTERNET

4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

4

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR

-

6. Realizare teme, referate.

6

13. Alte activităţi

0

7. Pregătire lucrări de control

4

14. Alte activităţi

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 32
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