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intrebnr intrebare

r1

r2

r3

rcorect

1 În România legislaţia care stabileşte măsurile
pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor
în scopul îmbunătăţirii calităţii securităţii şi
sănătăţii la locul de muncă se bazează pe:
O persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi
2 de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi
care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau
unităţii este cunoscută sub denumirea de:

directivele europene

instrucţiunile proprii

normativele tehnice

r1

angajator

asociat

administrator

r1

3 Contractului individual de muncă poate înceta pe
durata sau la sfârșitul perioadei de probă, fără
preaviz, doar printr-o notificare scrisă numai la:

iniţiativa angajatorului

iniţiativa oricărei dintre părţi

iniţiativa angajatului

r2

4 Capacitatea de exerciţiu anticipată poate fi
dobandită de o persoana fizică. care dorește să fie
angajator:

intre 15 si 18 ani

înainte de împlinirea vârstei
de 18 ani ca urmare a
căsătoriei

la implinirea varstei de 18
ani

r2

5 Contractul individual de muncă se încheie în formă
scrisă:

după începerea raporturilor
de muncă

în momentul începerii
raporturilor de muncă

anterior începerii raporturilor
de muncă

r3

6 Otilia are 17 ani şi doreşte să lucreze ca voluntar la
un spital de boli infecțioase, unde lucratorii sunt
expuşi la agenţi toxici. Poate fi angajată?

da, numai cu acordul
părinţilor

nu, este interzis

da, numai sub supraveghere

r2

7 Mirela are 17 ani şi în vacanţa de vară s-a angajat
la un mall. Ea beneficiază zilnic de o pauză de
masă de 10 de minute. Câte ore lucrează Mirela pe
zi?

4 h şi 30 min.

între 4h şi 30 min. - 6 h

8h

r1

8 Andrei s-a angajat ca manager la un restaurant, pe
durată nedeterminată. În contractul individual de
muncă poate fi menţionată o perioada de probă de:

cel mult 90 de zile
calendaristice

cel mult 90 de zile lucrătoare

cel mult 120 de zile
calendaristice

r3

9 Asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii
lucrătorilor se face în baza principiilor generale de
prevenire, care sunt în număr de:
Datele privind începerea unui contract de muncă se
10 completează,transmit și se înregistrează, în registrul
electronic general de evidenţă al salariaţilor
(REGIS):

4 principii generale

9 principii generale

6 principii generale

r2

la angajarea fiecărui salariat,
elementele CIM se transmit
cel târziu în ziua anterioară
începerii activităţii

la angajarea fiecărui salariat,
elementele CIM se transmit
cel târziu în ziua începerii
activităţii

la angajarea fiecărui salariat,
elementele CIM se transmit
cel târziu a doua zi începerii
activităţii

r1

5 zile de la data solicitării.

10 zile de la data solicitării.

15 zile de la data solicitării.

r3

12 Înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu
este periculos sau cu ceea ce este mai puţin
periculos este:

o regula de SSM

un principiu general de
prevenire SSM

o masura de SSM

r2

13 Orice modificare a salariului unui angajat se
transmite în registrul electronic general de evidenţă
al salariaţilor (REGIS), în termen de:

10 de zile lucrătoare de la
data producerii modificării

15 de zile lucrătoare de la
data producerii modificării

20 de zile lucrătoare de la
data producerii modificării

r3

14 Declararea, cercetarea și luarea în evidență a bolile
profesionale se face în următoarele cazuri:

numai dacă sunt urmate de
incapacitate de muncă

indiferent dacă sunt sau nu
urmate de incapacitate de

dacă sunt urmate de
incapacitate temporară de

r2

Dacă angajatorul se află în imposibilitatea de a
11 elibera un extras din registru (REGIS),
salariatul/fostul salariat poate solicita
Inspectoratului Teritorial de Muncă documentul,
care se eliberează în termen de cel mult:

muncă

muncă

15 Obligaţia angajatorului de a evalua riscurile pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor se regăseşte la:

alegerea echipamentelor de
muncă şi la amenajarea
locurilor de muncă

alegerea echipamentelor de
muncă, a substanţelor sau
preparatelor chimice utilizate
şi la amenajarea locurilor de
muncă

alegerea echipamentelor de
muncă şi a preparatelor
chimice utilizate

r2

16 Dacă sunteți angajat aveţi obligaţia să comunicaţi
imediat angajatorului şi/sau şefilor:

orice situaţie de muncă

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

numai incidentele
periculoase și accidentele de
muncă

r2

17 Consecințele accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor profesionale sunt:

sociale și juridice

judidice și economice

sociale, juridice și economice

r3

18 În Romania sunt stabilite, cu caracter de
obligativitate, valori limită de expunere
profesională (VLE) care nu pot fi depăşite în nici o
situaţie la un număr de:

400 substanţe

600 substanţe

2000 substanţe

r2

19 Violența verbală manifestată între doi colegi care
sunt voluntari la un spital este o:

violență internă

violență externă

ambele

r1

20 Comitetele de securitate şi sănătate în muncă se
organizează obligatoriu la nivelul companiilor cu
număr de angajaţi de:

cel mult 50 de lucrători sau
pentru unități cu un număr
mai mare de 50 de salariați la
solicitarea inspectorului de
muncă

cel puţin 50 de lucrători sau
pentru unități cu un număr
mai mic de 50 de salariați la
solicitarea inspectorului de
muncă

cel puțin 21 de salariați

r2

21 Culoarea albastră în semnalizarea de securitate şi
sănătate în muncă este un:

semnal de avertizare

22 La panourile de interdicție , partea roşie trebuie să
ocupe cel puţin:

35% din suprafaţa panoului

semnal de interdicţie

25% din suprafaţa panoului

semnal de obligaţie

15% din suprafaţa panoului

r3
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Angajatorul trebuie să asigure protecţia ochilor şi a
23 feţei lucrătorilor dacă există riscul vătămării ochilor
şi a feţei. Protecţia ochilor şi a feţei trebuie să:
Raluca este voluntara la Festivalul After Hils
24 impreuna cu 600 de colegi. In timp ce lucra a
izbucnit o furtuna. Au fost raniti 9 voluntari din
care 6 au primit doar ingrijiri medicale, iar 3 au fost
internati in spital. Evenimentul descris este:
Agenţii chimici periculoşi se pot găsi sub formă :
25

limiteze cât mai mult posibil
câmpul de vizibilitate

limiteze cât mai puţin posibil
câmpul de vizibilitate

nu are nici o restricţie
privind câmpul de vizibilitate

r2

incident periculos

accident colectiv

accident ușor

r2

solidă (pulberi, granule,
fulgi, solzi etc), lichidă
(solvenţi organici, acizi, baze
etc)

solidă (pulberi, granule,
fulgi, solzi etc), lichidă
(solvenţi organici, acizi, baze
etc), gaze sau vapori

solidă (pulberi, granule,
fulgi, solzi etc), gaze sau
vapori

r2

ciuperci

bacteriile patogene

27

de 10 ori mai mic decât o
muncă dinamică

de 15 ori mai mic decât o
muncă dinamică

de 20 ori mai mic decât o
muncă dinamică

r1

28 Întocmirea unui plan de măsuri pentru prevenirea
accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor
profesionale este una din atribuțiile:

serviciilor de prevenire și
protecție

angajatorilor

lucrătorilor

r1

40 % - 60 %

60 % - 40 %

r1

accident de muncă de
circulație

accident de circulație

r3

Hepatita este cauzată de:
26

virușii patogeni

r3

Munca statică necesită un consum de oxigen:

29 Comitetul de securitate si sanatate in munca este
format din 2 parti: reprezentantii lucratorilor si
angajatorul sau reprezentantii sai. Care este
ponderea procentuala a celor 2 parti:
30 Un elev care, după efectuarea orelor de practică
profesională, în drum spre casă s-a oprit la un café
bar și ulterior a fost accidentat pe trecerea de
pietoni a suferit un:

50 % - 50 %

accident de muncă de traseu

