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Conţinutul succint al cursului:
Scopul, obiectivele şi funcţiile disciplinei „Managementul SSM”
Legislaţia RM în domeniul SSM.
Armonizarea Legislaţiei RM în domeniul SSM la cerinţele UE.
Dezvoltarea SSM în RM (2007-2012)
Cerinţe ale sistemului de management al SSM. Termeni şi definiţii.
Politica SSM în organizaţii. Planificarea SSM. Evaluarea riscurilor SSM.
Obiectivele managementului SSM. Resurse, funcţii şi responsabilităţi .
Competenţă, instruire, conştientizare şi comunicare în domeniul SSM
Documentaţia, controlul, situa-ţii de urgenţă şi investigaţia incidentelor
Auditul SSM, funcţiile de audit ale managementului organizaţiei, eficienţa implementării standardului SM SR 18001.
Analiza proiectului individual de implementare în practica managerială a SSM în cadrul organizaţiei în care activează
masterandul.
Finalităţi de studiu:
Cunoaşterea noţiunilor teoretice ale managementului securităţii şi sănătăţii muncii (SSM). Să opereze liber cu
terminologia disciplinei. Cunoaşterea aspectelor ergonomice, organizaţionale şi economice a SSM. Să identifice şi să
interpreteze obiectiv problemele ergonomice organizaţionale şi economice a SSM. Cunoaşterea Legislaţiei RM în
domeniu şi problemele de armonizare la cerinţele UE. De a proiecta , stabili și utiliza metode şi tehnici de investigație
fundamentală şi expertizare a sistemului de management al SSM, de a evalua și interpreta rezultatele cercetării;Identifica
problemele SSM și va proiecta măsuri de perfecţionare; va selecta metode potrivite scopului cercetării. Identifică
problemele implementării cerinţelor Standardului RM în domeniul SSM (SM SR 18001:2011) ;Abilităţi de identificare a
problemelor de aplicare a Standardului RM în domeniul SSM (SM SR 18001:2011). De a propune măsuri concrete
pentru perfecţionarea Legislaţiei RM în domeniu şi de armonizare la cerinţele UE. De a înainta proiecte de implementare
a cerinţelor Standardului RM în domeniul SSM (SM SR 18001:2011) ;
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