
    
 

„ŞTIU  ŞI  APLIC” 
CONCURS NAŢIONAL 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 
SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII ! 

Ediţia I - IAŞI - 2013 
Faza judeţeană SUCEAVA 

 
TEMA CONCURSULUI: Securitatea şi sănătatea în muncă 

 
Datele de desfăşurare : 11 mai 2013 orele 10:00-14:00 
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava 

Calea Unirii nr. 15 Suceava 
Participanţi: Elevi din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, clasele IX – XII 
Echipe:  formate din 3 elevi şi  un profesor 
coordonator, elevii pot fi din clase diferite. 

Perioada de înscriere 23 aprilie – 9 mai 2013 
Modalitate de înscriere Formular de înscriere – existent pe site 

www.itmsuceava.ro şi isjsv@isj.sv.edu.ro 
 

 

 
Toţi participanţii vor primi diplome de participare ! 

ORGANIZATORI: 
 
Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava  
 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 
 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 



 
 
REGULAMENT DESFĂŞURARE FAZA JUDEŢEANĂ  

Faza judeţeană SUCEAVA 
 
La această faza se pot înscrie echipe formate din 3 elevi din clasele IX – XII şi un profesor coordonator. 
Elevii pot fi din clase diferite. O şcoală poate participa cu maxim 2 echipe.  
Etapele concursului  
Faza judeţeană cuprinde 2 etape. Prima etapă este eliminatorie. Promovarea participanţilor se 
efectuează în funcţie de rezultatele obţinute la etapa anterioară, după cum urmează:  
 etapa I - probă scrisă - Cât ştim despre securitate şi sănătatea în muncă - test grilă, 

cu un număr de 20 întrebări, fiecare răspuns corect notat cu 5 puncte. 
Vor promova pentru participare la etapa II toate echipele ale căror lucrări au îndeplinit 
criteriile de notare, obţinând un punctaj minim de 60 de puncte. 
La această etapă membrii echipei nu se pot consulta între ei. 
 

 etapa II - proba practică.  Identifică riscurile, alege Echipamentul Individual de 
Protecţie (EIP) necesar şi echipează-te corect - contra cronometru, timp de desfăşurare a 
etapei pentru fiecare echipă din concurs va fi de maxim 10 minute. 
Fiecare echipă va primi o fişă cu imagini a unor activităţi de la un loc de muncă. Ei vor 
trebui să identifice corect riscurile, să aleagă corect EIP necesar şi să se echipeze cu 
acesta. Numărul maxim de puncte care pot fi obţinute la această etapă este de 100 de 
puncte, astfel: 40 puncte pentru identificare riscuri; 30 puncte pentru alegerea corectă a 
EIP; 30 puncte pentru echiparea corectă cu EIP. La această etapă membrii echipei se 
pot consulta între ei. 
Comisiile de evaluare vor aduna punctajele obţinute pentru fiecare probă şi vor 
stabili clasamentul pentru acordarea premiilor. 
La faza naţională se califică echipele ocupante a premiilor I, II şi III ale fazei judeţene. 

 Tematică concurs: 
1. Noţiuni generale de securitate şi sănătate(definiţii). 
2. Noţiuni de identificare a riscurilor (fizice, chimice, biologice, psihosociale). 
3. Riscuri de accidentare în şcoli. 
4. Metode de eliminare a riscurilor de accidentare. 
5. Echipamente Individuale de Protecţie. Definiţii, clasificări, sortimente. 
6. Semnalizarea de securitate şi sănătate. 
7. Noţiuni de mentenanţă. 

 Bibliografie: 
1. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - manual clasa IX, ediţia 2010 
2. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE N MUNCĂ - manual clasa X, ediţia 2010 
3. Materialele furnizate de Inspecţia Muncii în cadrul programului Valenţe Culturale. 
3. Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă: Legea nr. 319/2006; H.G. nr. 1425/2006 (actualizată 
2010); 
H.G. nr. 1048/2006; H.G. nr. 971/2006 
4. http://osha.europa.eu/ro 
5. www.inspectmun.ro 

 Persoane de contact: 
Prof. Maria Pentilescu inspector discipline din aria curriculară Tehnologii,  Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Suceava, tel. 0733946080. 
Prof. Niculina Ciosnar director adjunct Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava, tel. 0722670764.  
Liliana Bolohan inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava tel. 0754 055176, 
liliana.bolohan@itmsuceava.ro. 
Gheorghe Balan  inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava. 


