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ETAPA I - Testare scrisă – Barem subiect varianta 3 / secţiunea teoretic ciclul inferior
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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:

directivele europene

instrucţiunile proprii

normarivele tehnice

r1

2 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

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 angajatului

iniţiativa oricărei dintre părţi
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4 Ruxandra are 16 ani și dorește să lucreze la o fabrică
unde lucratorii sunt expuși la agenți toxici. Poate fi
angajata?

da, numai cu acordul
părinților

da, numai sub supraveghere

nu, este interzis
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5 Capacitatea de exercitiu anticipată poate fi dobandită
de o persoana fizică. care dorește să fie angajator:

înainte de împlinirea vârstei
de 18 ani ca urmare a
căsătoriei

între 15 și 18 ani

la împlinirea vârstei de 18 ani
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6 Miruna are 17 ani și în vacanța de vară s-a angajat la
un mall. Ea beneficiază zilnic de o pauză de masă de
30 de minute. Câte ore lucrează Miruna pe zi?

4 h și 30 min.

7 Andrei s-a angajat ca ospatar la un restaurant, durată
nedeterminată. În contractul individual de muncă
poate fi menționată o perioada de probă de:

cel mult 90 de zile
calendaristice

8 Asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor
se face în baza principiilor generale de prevenire, care
sunt în număr de:
9 Măsurile necesare pentru informarea şi instruirea
lucrătorilor sunt o obligație a:

între 4 h și 30 min. - 6 ore

8h
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cel mult 90 de zile lucrătoare

cel mult 120 de zile
calendaristice
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9 principii generale

6 principii generale

4 principii generale
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lucrătorilor

angajatorului

lucratorilor și angajatorului

r2

10 Erorile, reprezintă factorii de risc caracteristici:

sarcinii de muncă

executantului (lucrătorului)

mijloacelor de producție
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11 Specificați câte criterii de clasificare a factorilor de
risc sunt:

4 criterii

5 criterii

3 criterii
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12 Bolile profesionale se declară, se cercetează şi se iau
în evidenţă în următoarele cazuri:

indiferent dacă sunt sau nu
urmate de incapacitate de
muncă

numai dacă sunt urmate de
incapacitate de muncă

dacă sunt urmate de
incapacitate temporară de
muncă
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13 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 şi a preparatelor
chimice utilizate

alegerea echipamentelor de
muncă, a substanţelor sau
preparatelor chimice utilizate
şi la amenajarea locurilor de
muncă
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14 Dacă sunteți angajat aveţi obligaţia să comunicaţi
imediat angajatorului şi/sau șefilor:

orice situaţie de muncă

orice situaţie de muncă
numai incidentele periculoase
despre care aveți motive
și accidentele de muncă
întemeiate să o considerați un
pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor
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15 Urechea umană este capabilă să detecteze frecvenţe

30 Hz şi 30.000 Hz

20 Hz şi 20.000 Hz

10 Hz şi 10.000 Hz
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cuprinse între:
16 Consecințele accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor profesionale sunt:

sociale și juridice

judidice și economice

sociale, juridice și economice
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17 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:

600 substanţe

300 substanţe

200 substanţe
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18 Fişele cu date de securitate (FDS) cuprind informaţii
despre utilizarea în siguranță a
substanțelor/amestecurilor periculoase și sunt
elaborate de:

utilizatorul de substanţe
chimice

producătorul substanţelor
chimice

distribuitorul de substanţe
chimice
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actul unilateral de voință a
salariatului care, printr-o
notificare verbală, comunică
angajatorului încetarea
contractului individual de
muncă, după împlinirea unui
termen de preaviz

actul unilateral de voință a
salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea
contractului individual de
muncă, după împlinirea unui
termen de preaviz

actul unilateral de voință a
salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea
contractului individual de
muncă

20 Culoarea roșie în semnalizarea de securitate şi
sănătate în muncă este un:

semnal de avertizare

semnal de interdicţie

semnal de obligaţie
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21 La panourile de interdicție, partea roşie trebuie să
ocupe cel puţin:
Zgomotul excesiv dăunează celulelor urechii
22 interioare, ducând la pierderea auzului iar primul
simptom este:

15% din suprafaţa panoului

25% din suprafaţa panoului

35% din suprafaţa panoului
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durere la nivelul urechii

dificultatea în auzirea
sunetelor joase

incapacitatea de a auzi sunete
înalte

r3

s/m2

m/s2

m/s3
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ciuperci

bacteriile patogene

virușii patogeni
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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
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19 Prin demisie se înţelege:

Mărimea de bază pentru descrierea vibraţiei este
23 acceleraţia, exprimată în:
Hepatita este cauzată de:
24
Munca statică necesită un consum de oxigen:
25

r2

Accidentul survenit în timpul şi pe traseul normal al
26 deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers
şi care a antrenat vătămarea sau decesul este:

accident de muncă de
circulație

accident de muncă de traseu

accident de muncă
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27 Radu este voluntar la Festivalul After Hils impreuna
cu 100 de colegi. In timp ce lucra a izbucnit o furtuna.
Ulterior s-a constat ca Radu a fost taiat la mana si a
primit numai ingrijiri de prim ajutor. Evenimentul
descris este:

accident colectiv

incident periculos

accident ușor

r3

28 Accident de muncă este definit ca fiind vătămarea
violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută
profesională, care au loc în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi
care provoacă:

incapacitate temporară de
muncă, invaliditate sau
deces

invaliditate sau deces

incapacitate temporară de
muncă mai mare de trei zile,
invaliditate sau deces
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29 Un elev care după practica profesională în drum spre
casă s-a oprit la billiard a fost accidentat pe trecerea
de pietoni. Acest accident este:

accident de muncă de traseu

accident de muncă de
circulație

accident de circulație
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30 Combaterea riscurilor la sursă este:

o regulă de SSM

o masură de SSM

un principiu general de
prevenire SSM

r3

