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Numele cursului 

Siguranta în exploatările agricole – “Cresterea competentei in siguranta ocupationala la ferma”  
 

 

Obiectivele formării 

Obiective generale Creșterea nivelului de competențe a persoanelor implicate în sectorul agircol cu privire la 
particularitățile normelor de sănătate și sigurnață specifice acestui sector, diferite de 
normele generice de protecția și securitatea muncii. 
 

Obiective specifice - Creșterea nivelului de conștientizare aspura diferențelor specifice între normele 
generice de protecția și securitatea muncii și normelor de sănătate și sigurnață în 
agricultură; 

- Creșterea nivelului de conștientizare aspura beneficiilor dezvotării unei strategii 
specifice; 

- Creșterea nivelului de cunoștințe despre sănătate și sigurnață în agricultură; 
- Achiziționarea de cunoștințe în identificarea situaților de risc în agricultură. 

 

 

Grupul țintă 

Tipul cursanților Proprietarii de ferme, implicați în activitatea fermelor lor; persoane care desfăşoară 
activităţi independente; manageri angajaţi de ferme. Vom viza în primul rând cursanți cu 
potenţial ridicat de diseminare şi cu o deschidere faţă de implicarea în proiecte europene. 

Număr de cursanți 30 maximum 35 de cursanți, divizați în 3 grupe de lucru, grupe constituite pe baza 
profilului, intereselor și a altor caracteristici individuale ale cursanților. 

Condiții de participare și profil: cursanții vor fi evaluate pe baza unei fișe de înscriere. Aceasta va conține două 
capitol: aspect obligatorii, eliminatorii și aspect legate de experiența anterioară, care ne vor ajuta să determinăm 
structura celor 3 grupe de lucru și să adaptăm unele aspect ale formării. 
 
ASPECTE OBLIGATORII 

 DA NU 

Internet și calculator: accesare internet, comunicare, e-mail    

Nivel educational minim: cel punțin diploma de școală profesională   

Implicare în sectorul agricol: experiență de muncă de minim 6 luni în agricultură   

Limbaj: exprimare fluentă în limba română, atât în scris cât și verbal   

 
EXPERIENȚE ANTERIOARE 

 DELOC ÎNTR-O OARE 
CARE MĂSURĂ 

ÎN MARE 
MĂSURĂ 

Formare anterioară în agricultură    

Formare anterioară în protecția și siguranța muncii    

Responsabilități în dezvoltarea unei strategii cu privire la sigurnață și 
sănătate 

   

Responsabilități în implmentarea unei strategii cu privire la sigurnață și 

sănătate 

   

Experiență în proiecte / colaborări europene    

Comunicare în limba engleză    

Interes ăn contactarea altor fermieri din afara regiunii / țării    

Experiență în lucrul pe platforme vituale de învățare    

Acces la internet de acasă și de la locul de muncă     
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Programul de formare mixtă – virtual și frontal 

Conținuturi 
virtuale 

Conţinutul online va fi bazat pe materiale şi de muncă anterioare dezvoltate de către Fundagro 
Spania, ub forma unui curs introductiv privind prevenirea riscurilor profesionale în sectorul 
agricol. 
 
Acesta va cuprinde din 5 module, ca formarea iniţială de la care ne vom adapta: 
MODULUL 0 Introducere  
MODULE 1 Concepte de bază de sănătate şi securitate  
MODULUL 2 Prezentare pericolele generale şi de prevenire  
MODULUL 3 Riscuri specifice şi de prevenire în agricultură  
MODULUL 4 Evaluarea riscurilor  
MODULUL 5 Prim ajutor  
 
Fiecare modul va avea informații structurate sub o serie de sugestii practice: 
 
- "Trebuie făcut", care indică faptul că o cerinţă definită legal; 
- "Ce se face și ce nu", "ar trebui să şi nu ar trebui" şi alte recomandări de bună practică pentru 
a ajuta cursantul să facă ceea ce este rezonabil și posibil; 
- "Gândește la", "consideră", şi fraze similare care conţin un sfat sau sugestie, care nu se poate 
ridica la o cerinţă juridică precisă, dar indică o abordare a unei probleme de sănătate şi de 
siguranţă, care ar trebui să fie luate în considerare; 
- "În mod rezonabil", informaţii care înseamnă că gradul de risc la locul de muncă trebuie să fie 
comparat cu dificultatea de timp, probleme, costuri şi efortul fizic de a lua masuri pentru a 
evita sau a reduce riscul;  
- "Pentru siguanță", care scoate în evidenţă mijloacele de reducere a riscurilor pentru sănătate 
şi / sau de siguranţă. 

Conținuturi 
frontale 

Conţinutul oferit în formarea frontală va fi o adaptare și extract al cursului de formare 
disponibil pe instrument online. Acesta va fi, de asemenea, un stimul pentru cursant pentru a 
merge on-line. 
MODULUL 0 Introducere  
MODULE 1 Concepte de bază de sănătate şi securitate  
MODULUL 2 Prezentare pericolele generale şi de prevenire  
MODULUL 3 Riscuri specifice şi de prevenire în agricultură  
MODULUL 4 Evaluarea riscurilor  
MODULUL 5 Prim ajutor  
 

 

Durata  cursului 

Total ore de formare 44  

Ore de formare virtuală 30 

Ore de formare frontală 14 

Formatul formării frontale Continutul formării frontale va fi divizat în două zile a câte 8 ore 

 

Structura formării 

 FRONTAL ONLINE 

MODUL 0 Introducere 2 1 

MODUL 1 Concepte de bază de sănătate şi securitate  2 3 

MODUL 2 Prezentare pericolele generale şi de prevenire  2 5 

MODUL 3 Riscuri specifice şi de prevenire în agricultură  2 10 

MODUL 4 Evaluarea riscurilor  1 6 

MODUL 5 Prim ajutor  1 5 

MODUL 6 Pregătire pentru aplicare practică  4 0 
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Particularități naționale 

Câteva aspect legale care regelementează domeniul:  Protectia Muncii - Codul Muncii - Legea 53/2003 , Protectia 

Muncii - Legea nr. 319/2006,  Protectia Muncii - Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006; Protectia Muncii 

- Legea 19/2000,  Protectia Muncii - Legea 31/1991 ,  Protectia Muncii - Legea 99/2001,  Protectia Muncii - Legea 

100/1998,  Protectia Muncii - Legea 126/1995,  Protectia Muncii - Legea 202/2002,  Protectia Muncii - Legea 

240/2004, Protectia Muncii - Legea 320/2001,  Protectia Muncii - Legea 338/2002,  Protectia Muncii - Legea 

360/2003, Protectia Muncii - Legea 426/2001, Protectia Muncii - Legea 598/2003,  Protectia Muncii - Legea 

608/2001, Protectia Muncii - Legea nr. 245/2004,  Protectia Muncii - Legea nr. 436/2001, Protectia Muncii - Legea 

nr. 177/2000,  Protectia Muncii - Legea 155/2000, Legea Sanatatii si securitatii in Munca 319/2006.  

 

Materiale suport 

Caiet de curs  
Manualul formatorului și prezentările aferente 
Instrumentul on-line 
Manual de utilizare al instrumentului on-line 

 

Evaluarea 

Evaluarea virtuală Girlă de auto-evaluare cu 10 întrebări în urma fiecărui modul 

Evaluare frontală Dezvoltarea și prezentarea unui studio de caz în cadrul unei secvențe de 4 ore, în grupe mici 
de cursanți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Acest material este dezvoltat in carul proiectului. „Contribuţie la dezvoltarea competenţei 

sociale la locul de muncă în sectorul agricol. Sănătate în SIGURANŢĂ la locul de muncă.” cu finantare 

europeana si nu poate fi folosit in scopuri comerciale. 


