
ÎNTREBARE R1 R2 R3 R corect

1

Protecţia individuală reprezintă protecţia prin 

care se previne sau se diminuează acţiunea 

factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională asupra:

a doi executanți unui singur executant a mai multor executanți r2

2

În perioada de probă contractul individual de 

muncă poate înceta numai printr-o notificare 

scrisă:

la iniţiativa oricărei dintre 

părţi
la iniţiativa angajatului la iniţiativa angajatorului r1

3

O persoană poate fi angajată în muncă numai 

în baza unui certificat medical, care constată 

faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea 

muncii. Lipsa certificatului medical atrage: 

refacerea contractului 

individual de munca.

modificarea contractului 

individual de munca.

nulitatea contractului 

individual de munca.
r3

4

Contractul colectiv de muncă este o convenție 

încheiată în formă scrisă între angajator sau 

organizația patronală, de o parte, și salariați, 

reprezentați prin sindicate ori în alt mod 

prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se 

stabilesc clauze privind: 

condițiile de muncă, 

salarizarea, precum și alte 

drepturi și obligații ce 

decurg din raporturile de 

muncă

contractele de muncă, 

precum și alte drepturi și 

obligații ce decurg din 

raporturile de muncă

salarizarea și alte drepturi și 

obligații ce decurg din 

raporturile de muncă

r1

5 Legislaţia muncii defineşte: 
drepturile şi obligaţiile 

angajatorilor

drepturile şi obligaţiile 

lucrătorilor şi ale 

angajatorilor

drepturile şi obligaţiile 

lucrătorilor
r2

6

Boala cu determinare multifactorială, la care 

unii factori determinanţi sunt de natură 

profesională este o:

boala legată de profesiune boala profesională boala cronică r1

CONCURSUL NAȚIONAL „ŞTIU ŞI APLIC”

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!

Etapa națională 13-15 Mai 2022

Modele de întrebări pentru proba teoretică



7
Autorizarea funcţionării din punct de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă se face prin:

asumarea de către angajator 

a responsabilităţii privind 

legalitatea desfăşurării 

activităţii din punct de 

vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă

asumarea de către angajator 

și angajați a responsabilităţii 

privind legalitatea 

desfăşurării activităţii din 

punct de vedere al securităţii 

şi sănătăţii în muncă

responsabilitatea 

angajatorului privind 

legalitatea desfăşurării 

activităţii din punct de 

vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă

r1

8

Mirela s-a angajat, pe durată nedeterminată, ca 

manager la o firmă de HR. 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

În perioada de probă contractul individual de 

muncă poate înceta numai printr-o notificare 

scrisă:

la iniţiativa oricărei dintre 

părţi
la iniţiativa angajatului la iniţiativa angajatorului r1

10
Sistemului  de  muncă este format din 

următoarele componente:

executant, sarcina de muncă, 

mijloace de muncă și mediul 

de muncă

executant, sarcina de muncă, 

echipamente de muncă și 

mediul de muncă

executant, sarcina de muncă 

și  mijloace de muncă
r1

11
Comitetele de securitate şi sănătate în muncă 

se constituie în unităţile care:

au un număr de cel puţin 21 

de lucrători

au un număr de cel puţin 50 

de lucrători

au un număr de cel puţin 100 

de lucrători
r2

12

Actul unilateral de voinţă al salariatului care, 

printr-o notificare scrisă, comunică 

angajatorului încetarea contractului individual 

de muncă, după împlinirea unui termen de 

preaviz este cunoscut sub denumirea:

act adițional demisie act unilateral r2

13

Probabilitatea ca un eveniment nedorit să se 

realizeze cu o anumită gravitate, în condiţii de 

utilizare şi/sau expunere date este cunoscută 

sub denumirea de:

evaluare risc pericol r2

14
La baza elaborarii şi actualizarii planului de  

prevenire şi protecţie stă:

recomandările medicului de 

medicina muncii
instrucțiunile de prevenire evaluarea riscurilor r3

15
Radiaţiile optice cu lungimea de undă cuprinsă 

între 380 nm şi 780 nm sunt:

radiaţii din spectrul vizibil şi 

infraroşu apropiat
radiaţii vizibile radiaţii ultraviolete r2



16

Semnalul emis de un dispozitiv realizat din 

materiale transparente sau translucide, 

iluminate din interior ori din spate, astfel încât 

să se creeze o suprafață luminoasa este un:

semnal TV semnal luminos semnal GPS r2

17

Ştiinţa multidisciplinară care caută să 

optimizeze sistemul om – maşină - mediu de 

muncă este cunoscută sub denumirea de:

ergonomie medicina muncii sociologie r1

18

Mișcarea şi/sau poziţia brațelor şi/sau a 

mâinilor într-o formă codificată, având ca scop 

ghidarea persoanelor care efectuează manevre 

ce constituie un risc sau un pericol pentru 

lucrători este un:

semnal gest-semnal panou r2

19

Miruna este voluntara la Festivalul Untoold. 

In timp ce lucra a izbucnit o furtună. Au fost 

raniti 8 voluntari din care 5 au primit doar 

ingrijiri medicale, iar 3 au fost internati in 

spital. Evenimentul descris este:

incident periculos accident ușor accident colectiv r3

20
Consumul de oxigen  necesar la o munca 

statică este de:

5 ori mai mic decât o muncă 

dinamică

10 ori mai mic decât o 

muncă dinamică

15 ori mai mic decât o 

muncă dinamică
r2


