COMUNICAT DE PRESĂ
Datele statistice, analizate periodic de Inspecţia Muncii, au evidenţiat faptul că tinerii
români sunt din ce în ce mai doritori să se angajeze imediat după împlinirea vârstei de 16 ani sau
chiar mai devreme, cei mai mulţi prestând munci sezoniere în timpul vacanţelor de vară. Ei sunt
tentaţi să lucreze fără forme legale şi să accepte munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate
fizică şi mentală. Aceştia se expun riscului de accidentare deoarece tinereţea îi îndeamnă să practice
meserii riscante sau solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi îi împiedică
uneori să-şi recunoască cunoştinţele limitate despre riscurile profesionale şi mijloacele de protecţie.
Strategia Comunitară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru perioada 20072012, a pus accentul pe nevoia de „educare şi creştere a conştientizării din stadii timpurii” şi a
subliniat faptul că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru
îmbunătăţirea calităţii muncii. Strategia recunoştea vulnerabilitatea tinerilor lucrători şi prin
urmare, necesitatea de a se acorda atenţie nevoilor lor de conştientizare a riscurilor profesionale şi
de cunoaştere a dreptului lor la locuri de muncă sigure şi sănătoase, anterior intrării pe piaţa muncii.
Propunerea SLIC (Senior Labour Inspectors Committee), referitoare la priorităţile Strategiei
europene de securitate şi sănătate în muncă pentru perioada 2013 – 2020, susţine, printre altele, că:
- interesele securităţii şi sănătăţii în muncă sunt mai bine servite dacă sunt tratate ca
element component al altor domenii de politici, cum ar fi educaţia, şi nu ca un
opţional,
- cheia progresului este competenţa tuturor celor care participă la asigurarea securităţii
şi sănătăţii în muncă, în primul rând angajatori şi lucrători.
Având în vedere cele prezentate, s-a considerat necesară reluarea proiectului „Valenţele
culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, care urmăreşte pregătirea tinerilor, anterior intrării
lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile
lucrătorilor.
Ministerul Educaţiei Naţionale a introdus în calendarul Activităţilor Educative Regionale
concursul de specialitate, „Ştiu şi aplic. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE
DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”, care s-a desfăşurat în anul şcolar 2013-2014, în data de
27 martie 2014, urmând ca faza naţională să se desfăşoare în perioada 07 – 14 aprilie 2014, în
săptămâna denumită „Şcoala altfel: Să ştii mai multe! Să fii mai bun!”, la Iaşi. Pentru ca modulele
proiectului, „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, să fie deja parcurse la data
desfăşurării concursului, s-a luat decizia începerii derulării campaniei în jurul datei de 11.11.2013.
Grupul ţintă a fost format din elevii de liceu şi cadrele didactice din:
- filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii naturale şi protecţia mediului (Art.
31(1), lit. b, din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011);
- filiera teoretică, cu profilul real (Art. 31(1), lit. a, din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011);

învăţământul special şi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe
educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale (Art. 48 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011).
Obiectivele urmărite au fost:
- creşterea calităţii vieţii prin educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu
privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur;
- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa
muncii.
Conform graficului din metodologia transmisă de Inspecţia Muncii, inspectorii de muncă
coordonatori au participat prin sondaj, conform planificărilor primite din partea unităţilor
participante în cadrul proiectului, la modulele predate de profesori, în 5 unităţi de învăţământ.
Pe parcursul lunilor ianuarie 2014 – februarie 2014, inspectorii de muncă, din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, au participat la predarea modulelor stabilite, la clasele
a-X-a şi a-XI-a de la următoarele unităţi: „Liceul Tehnologic Şcoala de Gaz Mediaş˝, „Colegiul
Tehnic Independenţa Sibiu”, „Liceul Tehnologic Mârşa”, „Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Terezianum Sibiu” şi „Liceul Tehnologic Henri Coandă Sibiu”.
La finalul predării modulelor, profesorii implicaţi în cadrul proiectului, „Valenţe Culturale ale
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”, au distribuit elevilor chestionarele de opinie, conform
metodologiei.
În data de 27 martie 2014, începând cu ora 10.00, la „Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Terezianum Sibiu”, a avut loc concursul regional cu tema „Ştiu şi aplic!”, organizat împreună cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.
Pentru a marca acest eveniment au fost realizate afişe de prezentare cu tema concursului,
diplome pentru echipele de pe locurile I, II şi III, diplome pentru toţi profesorii participanţi la
proiect şi cupe de premiere personalizate.
Pentru a veni în ajutorul concurenţilor, la proba practică care a constat din identificarea corectă
a riscurilor de la un loc de muncă prezentat, identificarea corectă a echipamentului individual de
muncă şi echiparea cu acesta a concurenţilor, S.C. AVANTI S.R.L. a efectuat o prezentare generală
a echipamentelor individuale de protecţie, punând la dispoziţia concurenţilor echipamentul
individual de protecţie necesar pentru această probă.
Echipa desemnată ca şi reprezentantă a judeţului Sibiu la concursul naţional de la Iaşi a fost cea
de la „Colegiul Tehnic A.T. Laurian” Agnita care a ocupat locul I.
Locurile II şi III au fost ocupate de Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş,
respectiv Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu.
Toate cele trei locuri au fost premiate prin acordarea de diplome şi cupe.
-

Inspector Şef,
Szombatfalvi-Török Francisc

