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Anexa nr. 1 

PROGRAMUL ANALITIC 
al întrunirii de totalizare a activităţii responsabililor de problemele ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă, 

securitatea anti-incendiu , situaţiilor excepţionale şi radioprotecţiei în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării 

subordonate AŞM 

 

1. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Tema 1.1. Organizarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi relaţiilor de muncă 

1. Acte legislative şi normative de securitate şi sănătate în muncă: 

a) Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.2003, art. 43; 

b) Codul Muncii nr. 154 din 28.03.2003, art. 222-244; 

c) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008; 

d) HG nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte privind aprobarea unor acte normative privind 

implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10-07.2008; 

e) Ordinul nr. 132 din 17 iunie 1996 privind examenul medical obligatoriu la angajare în muncă şi periodic 

al lucrătorilor care sunt supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili. 

f) HG nr. 1361 din 22.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor 

de muncă. 

2. Organizarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

3. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă. 

Durata: 90 minute 

Conducător: Corina LISA 

 

2. SECURITATEA ANTIINCENDIU  

Tema 2.1. Caracterizarea scurtă şi analiza cauzelor de izbucnire a incendiilor 

1. Analiza cauzelor de izbucnire a incendiilor. 

2. Responsabilii pentru securitatea antiincendiu şi obligaţiunile lor. 

3. Echipamentul şi inventarul antiincendiu (lecţie practică). 

Durata: 50 minute 

Conducător: Olga MELECA 

 

3.  SITUAŢII EXCEPŢIONALE 

Tema 3.1. Situaţiile excepţionale şi clasificarea lor 

1. Clasificarea situaţiilor excepţionale. 

2. Schemele de înştiinţare şi modul de acţiune  (lecţie practică). 

Durata: 30 minute 

Conducător: Constantin GOLAN 

 

4. RADIOPROTECŢIA 

Tema 4.1. Radioprotecţia în cazul utilizării surselor de radiere ionizantă 

1. Aspecte legislative şi normative în domeniul radioprotecţiei. 

2. Profilaxia incidentelor cu radiaţii ionizante. 

Durata: 20 minute 

Conducător: Ion URSULEAN 

 

 

Şef serviciul intern de protecţie şi prevenire                                                               Constantin GOLAN 

 

 


