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Rezultatele Concursului „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se
dobândeşte de pe băncile şcolii” - faza județeană
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a organizat, în data de 12.04.2019, împreună cu
Inspectoratul Şcolar al Județului Sibiu, concursul „Știu și aplic” - faza județeană, la
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu.
Concursul „Știu și aplic” face parte din proiectul național ”Valențe Culturale ale
securității și sănătății în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul
tinerilor din licee și școli profesionale” și se adresează elevilor de liceu și cadrelor
didactice din învățământul tehnologic, ciclurile inferior și superior și învățământ
profesional.
În această faza a concursului, s-au înscris 6 unități școlare din județul Sibiu.
Concursul a cuprins două etape. Prima etapă a constat într-o probă scrisă, individuală,
iar a doua etapă a constat într-o probă practică, denumită „Identifică activitatea,
riscurile de accidentare, alege corect echipamentul individual de protecție necesar și
echipează-te corect”.
Rezultatele, pe secțiuni, au fost următoarele:
Locul I - Liceu, ciclu inferior (clasele IX- X): Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
„Terezianum” Sibiu
- Liceu – ciclu superior (clasele XI- XII): Liceul Tehnologic Mârșa Sibiu;
- Școală profesională: Colegiul Tehnic ”Independența” Sibiu;
Locul II - Liceu, ciclu inferior (clasele IX- X): Liceul Tehnologic Mârșa Sibiu;
- Liceu – ciclu superior (clasele XI- XII): Liceul Tehnologic SNGN Mediaș;
- Școală profesională: Colegiul Tehnic ”H.Coandă” Sibiu;
Locul III - Liceu, ciclu inferior (clasele IX- X): Colegiul Tehnic ”H.Coandă” Sibiu;
- Liceu – ciclu superior (clasele XI- XII): Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
„Terezianum” Sibiu;
- Școală profesională: Colegiul Tehnic ”H.Coandă” Sibiu;
În următoarea perioadă, echipele ocupante ale locurilor I din toate cele trei secțiuni
participante se vor înscrise în vederea participării la concursul național care va avea loc
la „Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” din Iași, în perioadă 17.05.-19.05.2019.
”Felicităm toate echipele participante, elevi și cadre didactice, pentru eforturile depuse
și rezultatele obținute” - Remus Furtună, inspector șef.
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