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Rezultate deosebite obținute de elevii sibieni la Concursul național „Știu și Aplicˮ
În perioada 26.05.2017 - 28.05.2017, s-a organizat Concursul național „Știu și Aplicˮ 2017
în cadrul Proiectului Valențe Culturale ale Securității și Sănătății în Muncă, la Colegiul
Gheorghe Asachi din Iași.
Unitățile școlare din județul Sibiu, înscrise la concursul național, au fost echipajele
locurilor întâi la faza județeană, respectiv Liceul Tehnologic Henri Coandă Sibiu, secțiunea
profesională și Liceul Tehnologic Mârșa Sibiu, secțiunea ciclu inferior clasa a X-a și ciclu
superior clasa a XI-a.
Faza națională a concursului s-a desfășurat pe trei etape: etapa I – proba scrisă a
concursului, a constat într-un test grilă, rezolvat individual, membrii echipei neavând voie
să se consulte între ei; etapa a II-a concursului a constat într-o probă orală - test
interactiv pe calculator - contra cronometru, unde membrii echipajului s-au putut consulta
între ei; etapa a III-a și poate cea mai interesantă a concursului, a constat într-o probă
practică numită „Identifică riscurile de accidentare, alege corect Echipamentul individual
de protecție și echipează-te corect”, iar membrii echipei se puteau consulta între ei.
Cele mai bune echipaje au fost premiate la fiecare secțiune participantă, respectiv
învățământ tehnic inferior/tehnic, superior/teoretic, inferior/teoretic superior și
profesional.
Conform rezultatelor finale, echipajul aparținând Liceului Tehnologic Mârșa din Sibiu a
câștigat un premiu special pentru obținerea punctajului maxim de 100 de puncte la proba
practică a concursului, „Identifică riscurile de accidentare, alege corect Echipamentul
individual de protecție și echipează-te corect”.
Totodată echipajul elevilor din cadrul Liceului Tehnologic Henri Coandă Sibiu secțiunea
profesională a fost situat printre primele județe, cu rezultatele deosebite obținute, locul
6 la toate cele trei etape ale concursului organizat la nivel național.
”Securitatea angajaților în scopul păstrării sănătății și performanțelor acestora, pe tot
parcursul vieții, este o preocupare care nu are nici început și nici sfârșit, dar are o
permanență absolut necesară la care contribuie familia, școala, sistemul de sănătate
publică etc., adică tot ce determină societatea organizată în scopul bunăstării membrilor
ei. Toate componentele sistemului de protecție socială generalizat - familia, școala,
munca, șomajul, sănătatea publică, pensia și asistența socială - trebuie să funcționeze
într-un echilibru bine definit. Este foarte importantă în acest sens educația pentru riscurile
vieții la modul general și riscurile profesionale în mod special, într-o societate centrată pe
muncă.
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu și-a propus, în anul 2006 să fie util în realizarea
dezideratelor vieții echilibrate, sigure și favorabile omului ca susținător și beneficiar de
bunăstare socială. Am propus, am realizate și am finalizat un proiect pilot intitulat
”Valențe Culturale ale Securității și Sănătății în Muncă”, grupul țintă fiind elevii care sunt
educați și învățați să trăiască bine în societatea bazată pe muncă, posedând cultura și
spiritul muncii. Aceste lucruri le-am realizat printr-o colaborare excelentă cu Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu și Inspecția Muncii, cu rezultate excelente, care au determinat
extinderea proiectului la școlile care pregătesc omul pentru piața și mediul de muncă din
toată țara” - Francisc Szombatfalvi -Török, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Sibiu.
Francisc Szombatfalvi -Török
Inspector şef
ITM Sibiu

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu, Sibiu
Tel.: +4 0269 217516; fax: +4 0269 214712
itmsibiu@itmsibiu.ro
www.itmsibiu.ro

2

