Cod eveniment: Noţiuni fundamentale privind protecţia muncii VCA
Cod eveniment

Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni!
Acest examen conţine 40 de întrebări grilă.
Fiecare întrebare este urmată de trei variante de răspuns, dintre care doar una este
corectă.
Punctajul maxim ce poate fi obţinut este de 40 de puncte.
Fiecare răspuns corect este notat cu 1 punct.
Sunteţi declarat promovat dacă aţi obţinut 28 sau mai mult de 28 de puncte.
Durata maximă a examenului este de 60 de minute.
În cazul în care sunteţi surprins copiind, veţi fi exclus de la examen şi nu veţi primi diploma.
De ce aveţi nevoie:
•
•
•
•

această fişă de examen
grila (fila pe care notaţi răspunsul)
pix
carte de identitate

Instrucţiuni:
•
•
•
•
•

verificaţi dacă aveţi toate paginile acestui examen
completaţi grila numai cu pixul
indicaţi răspunsul ales prin haşurarea bulinei
în cazul în care doriţi să modificaţi un răspuns, solicitaţi aprobarea examinatorului
nu scrieţi pe acest formular de examen

O întrebare cu variante multiple de răspuns se consideră greşită în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•

dacă răspunsul ales este greşit
dacă nu aţi haşurat nicio bulină
dacă sunt haşurate mai multe buline
dacă o bulină nu este haşurată, ci este marcată într-un alt mod
dacă un răspuns este modificat fără parafa examinatorului

Sfârşitul examenului:
• scrieţi-vă sau verificaţi-vă numele pe grila de răspunsuri
• predaţi-i supraveghetorului această fişă de examen şi grila de răspunsuri
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1

Care este scopul legislaţiei de mediu?
A Reglementarea producţiei de substanţe periculoase.
B Indicarea modului în care pot fi depozitate substanţele periculoase.
C Protejarea oamenilor şi a mediului împotriva substanţelor periculoase.

2

Ce sarcină are serviciul de stat pentru inspecţia sănătăţii şi a siguranţei (denumit anterior
inspecţia muncii)?

A Să se consulte cu angajatorii despre lucrările cu grad ridicat de risc şi să formuleze
recomandări privind măsurile necesare.
B Să verifice respectarea legislaţiei privind sănătatea şi siguranţa şi a legii privind orele de
lucru.
C Să verifice respectarea contractului colectiv de muncă şi a aspectelor convenite în planul de
proiect.

3

Ce factor determină direct riscurile de la locul de muncă?

A Planul de siguranţă şi sănătate (planul V&G).
B Spaţiul de lucru.
C Supravegherea de către client.

4

Care este scopul evaluării riscurilor?

A Pregătirea bunei execuţii a lucrărilor.
B Menţinerea sub control a riscurilor aferente lucrărilor.
C Eliminarea tuturor riscurilor.

5

Cui trebuie raportate incidentele periculoase?
A Responsabilului cu siguranţa.
B Departamentului de personal.
C Superiorului direct.

6

Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de comportament prudent în spaţiul de lucru?

A Să nu folosiţi niciodată substanţe periculoase.
B Să purtaţi în permanenţă un echipament de protecţie pentru auz.
C Să le atrageţi atenţia celorlalţi cu privire la acţiunile periculoase.
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7

Care dintre următoarele reprezintă o măsură importantă pentru prevenirea împiedicării?

A Delimitarea (grilaj, bandă etc.) trebuie să poarte marcajul CE.
B Trebuie să păstraţi ordinea şi curăţenia în spaţiul de lucru.
C Pardoseala din spaţiul de lucru nu trebuie curăţată prea des.
Care este una dintre obligaţiile angajaţilor?
8
A Să supravegheze lucrările care prezintă riscuri.
B Să nu modifice echipamentele de protecţie şi să le utilizeze în mod corect.
C Să ţină o evidenţă a accidentelor.

9

Ce culori se folosesc pe indicatoarele privind mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor?
A Pictogramă neagră pe fundal galben.
B Pictogramă albă pe fundal roşu.
C Pictogramă albă pe fundal verde.

10

Să presupunem că lucraţi la instalaţii electrice. Care este cea mai bună cale de a preveni
accidentele?

A Să anunţaţi colegii unde urmează să lucraţi.
B Să deconectaţi sursa de alimentare electrică.
C Să executaţi lucrările întotdeauna împreună cu un coleg.
11

Care este una dintre funcţiile autorizaţiei de lucru?

A Serviciul de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru poate decide dacă angajaţii participanţi trebuie
testaţi.
B Toţi cei care participă la activitate trebuie să se consulte cu privire la o executare în condiţii
de siguranţă.
C Serviciul de stat pentru inspecţia sănătăţii şi a siguranţei (denumit anterior inspecţia muncii)
poate controla ce fel de lucrări sunt executate.

Simulare examen

Noţiuni fundamentale privind protecţia muncii VCA/ 1000012

Pagina 3 din 10

12

Ce semnifică acest indicator (simbol alb pe fundal albastru)?

A Să utilizaţi în mod obligatoriu echipamentul de protecţie împotriva căderii.
B Să aveţi grijă la obiectele în cădere.
C Să aveţi pregătit echipamentul de protecţie împotriva căderii.
13

Ce se menţionează, printre altele, într-un plan pentru situaţii de urgenţă al întreprinderii?
A Ce substanţe şi procese de pe teren pot provoca o situaţie de urgenţă.
B Etapele de combatere a situaţiilor de urgenţă.
C Momentul în care se desfăşoară exerciţiul de evacuare.

14

Substanţele periculoase sunt împărţite pe categorii. Care dintre cele de mai jos sunt exemple
de categorii?
A Dăunătoare - cancerigene - asfixiante.
B Combustibile - corozive - inofensive.
C Explozibile - uşor/foarte uşor inflamabile - dăunătoare.

15

Cum poate fi limitată cel mai bine expunerea la substanţele toxice?

A Utilizând o altă substanţă care nu este toxică.
B Desemnând mereu aceeaşi persoană pentru lucrul cu substanţele toxice.
C Instruind angajaţii referitor la lucrul cu substanţe toxice.
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16

Această pictogramă (neagră pe fundal portocaliu) apare pe un ambalaj. Ce indică ea referitor
la conţinut?

A Oxidant.
B Coroziv.
C Uşor inflamabil
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17

Apare o scurgere la o conductă. Care este urmarea eliberării unei substanţe prevăzute cu
această pictogramă?

A Pericol de asfixiere.
B Pericolul de incendiu.
C Pericol pentru mediu.

18

Ce este LEL al unui gaz?

A Concentraţia minimă a gazului la care este posibilă o explozie.
B Concentraţia maximă a gazului la care este posibilă o explozie.
C Concentraţia minimă a gazului care poate fi măsurată.

19

Ce dezavantaj major prezintă stingerea incendiilor cu utilizarea unor substanţe gazoase, cum
ar fi dioxidul de carbon?

A Îndepărtarea oxigenului poate fi asfixiantă pentru persoanele care lucrează în imediata
apropiere.
B Gazele extinctoare neutilizate dăunează mediului.
C Stingerea incendiului duce la răcirea puternică a aerului din mediu.
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20

Ce înseamnă un mediu cu pericol de explozie?

A Un mediu cu prea mult gaz şi prea puţin aer.
B Un mediu în care se poate forma un amestec explozibil.
C Un mediu în care au loc numeroase explozii.

21

Care este unul dintre riscurile lucrului cu polizoare fixe?

A Din cauza turaţiei mici, piatra se poate desface de pe ax.
B Piatra de polizor poate muşca din material.
C Piatra de polizor se poate dezintegra.

22

Este permisă împământarea uneltelor electrice de mână care sunt prevăzute cu dublă
izolaţie?
A Nu, nu este permisă.
B Este permisă numai cu aprobarea angajatorului.
C Da, este permisă.

23

Care este una dintre regulile care se aplică în cazul unei macarale?

A Macaraua trebuie să fie prevăzută cu marcajul de omologare VCA.
B Înălţimea macaralei nu poate depăşi 23 de metri.
C Macaraua trebuie să fie prevăzută cu marcajul CE.

24

Ce condiţii meteorologice pot influenţa puternic lucrul cu o macara?

A Umiditatea ridicată a aerului.
B Viteza ridicată a vântului.
C Temperatura ridicată.
25

Ce regulă se aplică la folosirea unui troliu manual?
A Nu este permisă niciodată supraîncărcarea unui troliu manual.
B Cârligul trebuie să fie încărcat întotdeauna la vârf.
C Un troliu manual poate fi încărcat doar în poziţie verticală.
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26

Care este unul dintre riscurile utilizării unui motostivuitor?
A Murdărirea sarcinii.
B Accidentarea persoanelor.
C Afectarea auzului celor din jur.

27

Cum trebuie plasată o butelie de acetilenă în timpul sudării?

A Butelia trebuie să stea într-un unghi de cel puţin 30° faţă de podea.
B Butelia poate fi aşezată orizontal pe podea.
C Butelia trebuie să stea numai în poziţie verticală.

28

În timpul unor lucrări de demolare se întâlneşte azbest. Puteţi îndepărta azbestul singur
numai dacă acest lucru se poate face prin metode simple. Nu este permisă eliberarea de praf
sau de fibre. Ce măsură de siguranţă specifică trebuie luată, printre altele?

A Utilizarea unei măşti P1 cu filtru de praf .
B Purtarea unei salopete de unică folosinţă.
C Utilizarea unei pâlnii colectoare de gunoi.

29

Care este cel mai bun dispozitiv de siguranţă în cazul unei deschideri în podea?
A În jurul deschiderii trebuie plasate suficiente indicatoare de avertizare.
B Deschiderea din podea trebuie acoperită cu un material care poate susţine sarcini grele.
C Deschiderea trebuie să fie bine iluminată.

30

La lucrările de excavare pot apărea pericole din cauza numeroaselor cabluri şi conducte
subterane. De aceea au fost formulate „reguli pentru excavarea prudentă”. Care este una
dintre aceste reguli?
A Nu excavaţi niciodată în locuri în care se ştie că există cabluri sau conducte subterane.
B Excavaţi mai întâi manual şanţuri de test în apropierea poziţiei indicate a cablurilor sau a
conductelor.
C Utilizaţi întotdeauna o cupă cu dinţi la excavator.
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31

Ce este obligatoriu în cazul lucrului cu o nacelă?

A Toate persoanele din nacelă trebuie să aibă o staţie de emisie-recepţie.
B Nacela trebuie să fie atârnată de un lanţ sau de un cablu de oţel.
C Toţi cei din nacelă trebuie să poarte un ham de siguranţă care să fie legat la nacelă.

32

Pulverizaţi vopsea într-un spaţiu închis. De ce trebuie să ventilaţi spaţiul?

A Pentru a rămâne sub limita inferioară de explozie (LEL).
B Pentru a rămâne la mai puţin de 10% din limita inferioară de explozie (LEL).
C Pentru a rămâne la mai puţin de 50% din limita inferioară de explozie (LEL).

33

Pielea are o anumită rezistenţă electrică. Ce cauzează reducerea acestei rezistenţe?

A Transpiraţia.
B Culoarea pielii.
C Vârsta înaintată.

34

De ce se foloseşte izolaţia la conductorii electrici?

A Pentru a limita efectele scurtcircuitării.
B Pentru a preveni contactul cu piesele aflate sub tensiune.
C Pentru a preveni accidentarea.

35

Care este unul dintre riscurile electricităţii statice?

A Electricitatea statică poate cauza producerea de scântei cu risc de explozie.
B Electricitatea statică poate duce la aprinderea materialelor izolatoare.
C Electricitatea statică nu prezintă aproape niciun risc.
36

Ce este important atunci când ridicaţi manual un obiect aflat pe jos?
A Să depărtaţi cât mai mult picioarele.
B Să puteţi întoarce lateral obiectul după ridicare.
C Să ridicaţi obiectul cu spatele drept şi genunchii îndoiţi.
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37

Ce trebuie să faceţi cu echipamentele individuale de protecţie (EIP)?

A Să cereţi verificarea lor de către un specialist după fiecare utilizare.
B Să aveţi grijă de ele.
C Să vă treceţi numele pe ele.

38

Când trebuie să purtaţi ochelarii de protecţie?

A La polizare, tăiere şi găurire.
B La cuplarea şi decuplarea furtunurilor produsului.
C La sudurile autogene.
39

În ce situaţie mănuşile nu vă pot oferi protecţie ?

A Împotriva frigului sau a căldurii.
B Împotriva pieselor care se rotesc.
C Împotriva substanţelor periculoase.

40

Care este una dintre regulile de utilizare a echipamentului de protecţie?

A Echipamentul trebuie înlocuit o dată pe an.
B Echipamentul deteriorat trebuie înlocuit imediat pe cheltuiala proprie.
C Echipamentul deteriorat trebuie imediat reparat sau înlocuit.
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Codul examinarii

Numarul centrului de examinare

Centrul de examinare VCA
Locatie
Data examinarii
Tip examen
Scris
Oral
Numar candidat

Greseli

Numele de familie
Prenumele sau initialele
Nota

Data nasterii
Locul nasterii

Atentie! Se completeaza doar cu creion negru, corectarea unui raspuns gresit se face prin stergerea acestuia cu radiera. O
singura varianta de raspuns este corecta.
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Nummer Examencentrum
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Schriftelijk

Voorleesexamen (alleen voor VCA Basis)

Nummer kandidaat

Fouten

Achternaam
Voornaam of voorletters
Score

Geboortedatum
Geboorteplaats

Let op! Alleen invullen met een zwart potlood, verbeter door het foute antwoord goed uit te gummen. Slechts 1 antwoord is
juist!
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