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COMUNICAT DE PRESĂ 
CONCURS NAŢIONAL „ŞTIU ŞI APLIC” - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE 

ŞCOLII! ediţia a VII-a, Iaşi, 17-19 mai 2019 
 

În perioada 17–19 mai 2019, judeţul Iaşi a găzduit cea de-a VII-a ediţie a concursului naţional „ŞTIU ŞI 
APLIC!- Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii! ”, în cadrul Campaniei Naţionale 
din Programul Cadru al Inspectoratului Teritorial de Muncă  Iaşi şi al Inspecţiei Muncii peanul 2019, în scopul 
promovării disciplinei securitate şi sănătate în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul 
tinerilor din licee şi şcoli profesionale. Acest concurs este realizat în colaborare cu specialişti din cadrul 
Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. La ediţia de anul acesta s-au 
prezentat, la cele cinci secțiuni - teoretic ciclul inferior şi superior, tehnologic ciclul inferior şi superior şi 
şcoală profesională, un număr de 232 de elevi, repartizaţi în 116 de echipaje, proveniţi din 30 de judeţe 
inclusiv municipiul Bucureşti cu cele 6 sectoare, alături de care au fost prezenţi peste 43 de profesori 
coordonatori şi îndrumători. 
Festivitatea de deschidere a evenimentului s-a realizat la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi, la care au 
participat oficialităţi şi conducerile instituțiilor precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspecţia Muncii, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi ai universităților ieşene – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. În 
deschidere, dna. Aurelia Genoveva FARCAȘ, Inspector Școlar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi 
și dl. George Daniel TANASIEVICI, Inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, au transmis 
mesaje de apreciere, încurajare şi motivare pentru elevii participanți întrucât au acceptat provocarea de a 
participa la un concurs cu tematică legislativă, mai greu de abordat în contextul curriculelor şcolare, care 
deși abordează o latură practică și necesară pentru tinerii elevi, viitori lucrători, aceasta nu se regăsește în 
totalitate în modulele de studiu din învățământul preuniversitar. De asemenea au luat cuvântul și ceilalți 
participanți, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de afaceri din Iași. 
Concursul s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi, parcurs în două etape, una teoretică 
prin test rezolvat pe calculator “Ce ştim despre securitate şi sănătate în muncă?”, probă care a vizat 
testarea nivelului de cunoștințe al elevilor și abilitățile acestora de a lucra independent. Cea de-a doua 
probă a fost una practică, unde elevii au lucrat în echipă „Identifică riscurile, alege echipamentul 
individual de protecţie necesar pentru o echipare corectă”. În cadrul acestei probe, fiecare echipă a 
analizat imaginea unui loc de muncă, a identificat riscurile de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională şi 
a ales corect echipamentul individual de protecţie necesar. Membrii echipei au studiat expoziţia cu EIP din 
sala de concurs şi se-au echipat cu acesta. Examinarea elevilor s-a realizat de către inspectorii de muncă 
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, la care s-au alăturat colegi din Inspectoratele Teritoriale 
de Muncă din ţară, sub atenta coordonare a Inspecției Muncii. 
Cele mai bune echipe au fost premiate, duminică 19 mai 2019, în cadrul unei festivităţii la care au 
participat toți partenerii implicați în derularea concursului, eveniment găzduit în Aula „Gh. Asachi” a 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cu participarea rectorului acestei prestigioase universităţi, 
dl. prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval. S-au acordat premii pentru echipele care au cumulat cel mai mare 
punctaj la cele două probe, astfel elevii premianţi în cadrul secţiunii teoretic ciclul inferior au fost din 
judeţele - Bacău, Giurgiu, Maramureş; secţiunea tehnologic ciclul inferior – Buzău, Vaslui, Hunedoara; 
secţiunea teoretic ciclul superior – Iaşi, Argeş, Bihor; secţiunea tehnologic ciclul superior – Bihor, 
Hunedoara, Iaşi; secţiunea şcoala profesională – Vrancea, Bacău, Prahova. În final au fost acordate şi premii 
speciale de către companiile ieşene implicate în acest proiect, pentru cei care s-au făcut remarcaţi prin 
diferite abilităţi ale domeniului vizat de concurs. 

      p. Inspector şef                     Întocmit, 
 George Daniel TANASIEVICI       Laura-Angelica FLOREA 
      Inspector șef adj.                                                        Purtător de cuvânt  


