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Etapa județeană a concursului „Ştiu şi aplic”
În data de 19.04.2018 la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, s-a desfășurat faza
județeană a concursului „Știu și aplic”, manifestare ce 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”.
Datele statistice analizate periodic de Inspecţia Muncii au evidenţiat faptul că, datorită
condiţiilor sociale în care trăiesc, tinerii români caută locuri de muncă după împlinirea
vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme. Cei mai mulţi prestează munci sezoniere în timpul
vacanţelor de vară. Ei acceptă foarte ușor să lucreze fără forme legale şi să presteze
munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate fizică şi mentală. Astfel se expun riscului
de accidentare deoarece tinereţea îi îndeamnă să practice meserii riscante şi/sau
solicitante din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, împiedicându-i de cele
mai multe ori să-şi recunoască limitele. Capacitatea de a recunoaşte pericolele
potenţiale, precum şi munca în condiţii de securitate solicită simţ practic, dar şi putere
de observaţie, instruire şi experienţă.
Statisticile arată că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani sunt mai predispuși la
accidente grave la locul de muncă decât adulții. Ei pot fi expuși unor condiții de muncă
inadecvate, care să ducă la apariția unor boli profesionale fie chiar din tinerețe, fie mai
târziu în viață. În fiecare an, sute şi mii de tineri din Europa suferă accidente de muncă
sau afecţiuni de origine profesională. În mod tragic, o parte dintre aceştia îşi pierd viaţa,
iar unii nu trec nici măcar de prima zi de muncă. O serie de boli profesionale sau
afecţiuni, cum sunt, de exemplu, cancerul, durerile de spate sau pierderea auzului au o
evoluţie lentă de-a lungul timpului. Multe dintre aceste tragedii pot fi prevenite.
Proiectul „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” urmăreşte pregătirea
tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale
şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor.
Concursul se adresează elevilor de liceu și cadrelor didactice din filiera tehnologică cu
profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului și filiera vocațională, cu
profilurile teologic, sportiv, artistic și pedagogic.
La etapa județeană a concursului, s-au înscris 6 unități școlare din județul Sibiu și anume:
Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, Colegiul Tehnologic Mârşa,
Colegiul Tehnic A.T. Laurian Agnita, Liceul Tehnologic Henri Coandă Sibiu, Liceul
Tehnologic Şcoala Naţională de Gaz Mediaş, Colegiul Tehnic Independenţa Sibiu.
Concursul s-a desfășurat pe două etape. Prima etapă a constat într-o probă scrisă,
individuală, de tip grilă.
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A doua etapă a constat într-o probă practică, denumită „Identifică activitatea, riscurile
de accidentare, alege corect echipamentul individual de protecție necesar și echipeazăte corect”.
Totodată, pentru a veni în ajutorul concurenţilor, a fost contactată o firmă privată din
judeţul Sibiu, producător și distribuitor de echipament individual de protecţie, care a pus
la dispoziţia unităților participante echipamentul individual de protecție necesar pentru
proba practică și a oferit elevilor câștigători premii.
Echipa desemnată câștigătoare pentru locul I – secțiunea liceu – ciclu inferior clasele
IX- X pe judeţul Sibiu la concursul județean a fost cea de la „Liceul Tehnologic Mârșa
Sibiu”.
Echipa desemnată câștigătoare pentru locul I – secțiunea liceu – ciclu superior clasele
XI- XII pe judeţul Sibiu la concursul județean a fost cea de la „Liceul Tehnologic S.N.G.
Mediaș”.
Echipa desemnată câștigătoare pentru locul I – secțiunea scoală profesională pe
judeţul Sibiu la concursul județean a fost cea de la „Liceul Tehnologic Henri Coandă
Sibiu”.
Toate echipele câștigătoare ale locurilor I , II, III și mențiuni pentru toate cele trei
secțiuni au fost premiate cu diplome şi cupe.
Urmează ca echipele ocupante ale locurilor I, din toate cele trei secțiuni participante, să
decidă dacă se vor înscrie la concursul național care v-a avea loc în perioada 18.05.20.05.2016, la „Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” de la Iași.

Inspector şef
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