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Elevii sibieni performează din nou la faza națională a Concursului „Știu și Aplicˮ
În perioada 18.05.-20.05.2018, s-a organizat Concursul național „Știu și Aplicˮ 2018 în
cadrul Proiectului Valențe Culturale ale Securității și Sănătății în Muncă, la Colegiul Tehnic
”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, Liceul Tehnologic Mârșa Sibiu, secțiunea liceu – ciclu inferior clasele IX - X și
Liceul Tehnologic S.N.G. Mediaș, secțiunea liceu – ciclu superior clasele XI - XII.
Faza națională a concursului s-a desfășurat pe două etape: etapa I – proba teoretică a
concursului - ”Ce știm despre securitate și sănătate în muncă” - a constat dintr-un test
rezolvat individual pe calculator, cu timp limitat de lucru; etapa a II-a și poate cea mai
interesantă a concursului, a constat într-o probă practică numită „Identifică riscurile,
alege Echipamentul Individual de Protecție necesar pentru o echipare corectă”, contra
cronometru.
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 Henri Coandă din
Sibiu a câștigat premiul al III-lea, din 62 de unități școlare participante, cu un punctaj de
265 de puncte, la 6 puncte față de locul I si 2 puncte față de locul al II-lea. Elevul Bora
Marius, de la unitatea școlară mai sus menționată, s-a remarcat prin rezultate deosebite,
obținând un premiu special pentru cele 97 de puncte realizate la proba scrisă.
”Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a fost promotorul Proiectului Valențe Culturale ale
Securității și Sănătății în Muncă și iată că, la a VI-a ediție națională a acestui concurs, ne
mândrim, din nou, cu rezultatele deosebite ale elevilor sibieni. Mulțumim tuturor celor
implicați în desfășurarea concursului și a pregătirii elevilor și felicităm toți participanții
pentru rezultatele obținute” - Remus Furtună, inspector șef.
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