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Nr. 4769/28.03.2014
COMUNICAT DE PRESĂ
CONCURS “ŞTIU ŞI APLIC-securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde pe băncile
şcolii”

În data de 27.03.2014 la LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARIŢIU din Oradea, a avut loc
CONCURSUL “ŞTIU ŞI APLIC-securitatea şi sănătatea în muncă se deprinde pe băncile
şcolii”, având ca obiectiv principal încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a
disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă.
Evenimentul a fost organizat de către INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR în
parteneriat cu INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR, în
cadrul proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă", demarat de
INSPECŢIA MUNCII şi MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE.”
Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar
constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de
către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.
Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai
mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă,
lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc.
Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători,
prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în
cadrul unei discipline cu acelaşi nume.
Scopul acestui concurs este conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.
Participanţi la eveniment au fost 30 de elevi şi 10 profesori coordonatori din cadrul a 10 unităţi
de învătâmânt din judeţul Bihor:
-COLEGIUL ECONOMIC “PARTENIE COSMA” ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’ANDREI ŞAGUNA’’ ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’MIHAI VITEAZUL’’ ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’’ ORADEA;
-COLEGIUL TEHNIC ’’UNIREA’’ ŞTEI;
-LICEUL TEHNOLOGIC ’’GEORGE BARIŢIU’’ ORADEA;
-LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI;
-LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA;
-LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA;
-LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA.
Concursul s-a desfăşurat în două etape. În prima etapă “Cât ştim despre securitate şi
sănătate în muncă ”a avut loc proba scrisă, constând în rezolvarea unui test grilă.
În a doua etapă „Identifică riscurile, stabileşte şi alege Echipamentul Individual de
Protecţie corect” a avut loc proba practică, constând în identificarea riscurilor la locurile de
muncă şi alegerea echipamentelor individuale de protecţia muncii adecvate.

Locul I a fost câştigat de echipa COLEGIULUI ECONOMIC “PARTENIE COSMA” din ORADEA
compusă din Profesor Diana RAD şi elevii: Ionel Gelu POP, Ovidiu SERGHIŞAN şi Delia
JURCA.
Locul II a fost câştigat de echipa LICEULUI TEHNOLOGIC NUMĂRUL 1 DOBREŞTI compusă
din Profesor Florica POP şi elevii: Andreea Florina DUME, Anamaria Violeta POPA şi Margit
VERDEŞ.
Locul III a fost câştigat de echipa COLEGIULUI TEHNIC ’’UNIREA’’ ŞTEI compusă din Profesor
Nicolae LOBONŢ şi elevii: Ovidiu FĂT, Ştefan DELIMAN şi Vlad DELIMAN.
Pe această cale INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR
îşi exprimă mulţumirile pentru reuşita proiectului şi buna colaborare cu INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR şi transmite felicitări participaţilor.
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