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SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII !
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ETAPA I - Testare scrisă – Barem subiect varianta 3 / secţiunea învăţământ profesional
intrebnr intrebare
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r2

1 Legislaţia muncii defineşte:

drepturile şi obligaţiile
lucrătorilor

obligaţiile lucrătorilor şi ale
angajatorilor

2 Contractul individual de muncă se încheie în formă
scrisă în baza:
3 Marian s-a angajat pe un șantier ca muncitor
necalificat, durată nedeterminată. În contractul
individual de muncă poate fi mentionată o perioada de
probă de:
4 Încadrarea în locuri de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase înainte de împlinirea vârstei de 18 ani:
5 Zilierii reprezintă lucrătorii care nu datorează
contribuţii sociale obligatorii. În caz de accident
cheltuielile aferente îngrijirii medicale a zilierului sunt
achitate de:
6 Un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi
beneficiar pe o perioadă mai lungă de:

consimţământului
angajatorului
cel mult 90 de zile
calendaristice

consimţământului părţilor

este permisă

7 Echipamentul de muncă sunt:
8 Incapacitate temporară de muncă mai mică de 3 zile
datorată unui eveniment produs la muncă este
considerată:

angajator

120 de zile cumulate pe
durata unui an
calendaristic
echipamentele de
protecție care trebuie
purtate obligatoriu
accident de muncă
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rcorect

drepturile şi obligaţiile
lucrătorilor şi ale
angajatorilor
consimţământului
lucrătorului
cel mult 120 de zile
calendaristice

r3

este permisă cu acordul
parinților
zilier

este strict interzisă
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nu se achită
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90 de zile cumulate pe durata
unui an calendaristic

60 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic
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uneltele de muncă

orice maşină, aparat, unealtă
sau instalaţie folosită la
locul de muncă
accident în afara muncii
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cel mult 90 de zile lucrătoare

accident ușor

r2
r1
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9 Dacă sunteți angajat aveţi obligaţia să comunicaţi
imediat angajatorului şi/sau șefilor:

10 Accidentul de muncă de traseu este accidentul care a
antrenat vătămarea sau decesul și a survenit în timpul
şi pe traseul normal al deplasării:
11 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea,
astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi
alte persoane în conformitate:
12 Pierdere parţială sau totală a capacităţii muncă este
definită ca fiind:
13 Repararea unei prize defecte se face:
14 Factorii de risc biologic, chimic, zgomot, vibratii,
umiditate, sunt factori caracteristici:
15 EM trebuie să fie supuse unei verificări iniţiale:

16 Efectele asupra corpului uman cauzate de contactul
direct cu echipamente care produc oscilaţii mecanice
sau socuri sunt:
17 Culoarea albastră în semnalizarea de securitate şi
sănătate în muncă este un:
18 Panourile de salvare și acordarea primului ajutor sunt
scrise cu verde pe fond alb și au forma:
19 Un elev, care după practica profesională, în drum spre
casă a fost accidentat pe trecerea de pietoni. Acest
accident este:
20 Doi elevi care se aflau în practică pe un șantier au fost
victimele unei agresiuni din partea unui lucrător și au
fost internați la spital. Accidentul suferit este:
21 Munca dinamică necesită un consum de oxigen:
22 Obligația de a solicita un nou EIP atunci când din
diverse motive EIP aflat în dotare nu mai prezintă
calităţile de protecţie pentru care a fost acordat revine:

Orice situaţie de muncă

orice situaţie de muncă despre
care aveți motive întemeiate să
o considerați un pericol pentru
securitatea şi sănătatea
lucrătorilor
la un beneficiar

numai incidentele
periculoase și accidentele de
muncă
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de la locul de muncă la
domiciliu şi invers
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cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din
partea angajatorului
intoxicație

cu pregătirea şi instruirea sa

cu instrucţiunile primite din
partea angajatorului
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invaliditate

ambele
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fără întreruperea
curentului electric
mediului de muncă

cu întreruperea curentului
electric
mijloacelor de producție

depinde de situație
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executantului
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după instalare şi înainte
de prima punere în
funcţiune
electroșocuri

la a doua punere în funcțiune

numai la cererea
beneficiarului
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vibrații

nici una nici alta
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semnal de interdicţie

semnal de obligaţie
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rotundă

triunghiulară

pătrată și/sau dreptunghilară
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accident de muncă de
traseu

accident de muncă de circulație

accident de circulație
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accident colectiv

accident de muncă

accident ușor
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de 10 ori mai mare decât
o muncă statică
persoanelor care îl
utilizează

de 15 ori mai mare decât o
muncă statică
angajatorului

de 20 ori mai mare decât o
muncă statică
specialistului SSM

r1

în delegații

semnal de avertizare

r1

23 Distanţa minimă a unui echipament de muncă până la
firele electrice aeriene cu o tensiune între 1 şi 30kV
este de:
24 Obligativitatea de a nu scoate din funcţiune, de a nu
modifica, schimba sau înlătura arbitrar dispozitivele
de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii sau a instalaţiilor tehnice revine:
25 Care este categoria de vârstă la care tinerii au nevoie
de consimțământul părintelui/tutorelui pentru a
muncii?
26 Matei este în vizită împreuna cu 5 colegii la fabrica de
piese auto. În timpul vizitei a izbucnit un incendiu. Tot
personalul și vizitatorii au fost evecuați. La evaluarea
situației s-a constat ca nu există victime. Evenimentul
este:
27 Un accident de muncă este accident colectiv dacă:
28 Urechea umană este capabilă să detecteze frecvenţe
cuprinse între:
29 Panourile de avertizare au urmatoarele caracteristici:
30 Contractul individual de muncă este înmânat
salariatului:

1,5 m

2,00 m

3,00 m
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angajatorului

specialistului SSM

lucrătorului
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între 14 - 15 ani

între 15 - 16 ani

între 16 - 17 ani
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accident colectiv

incident periculos

nici una nici alta
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au fost accidentate cel
puţin trei persoane

au fost accidentate cel mult
două persoane în acelaşi timp
şi din aceeaşi cauză
20 Hz şi 20.000 Hz

au fost accidentate cel puțin
3 persoane în acelaşi timp şi
din aceeaşi cauză
10 Hz şi 10.000 Hz
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pictograma neagra pe fond
galben, margine neagră

pictograma alba pe fond
negru
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după începerea activității

oricând
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30 Hz şi 30.000 Hz
pictograma neagră pe
fond alb, marginea și
banda diagonală roşie
înainte de începerea
activității

r2

