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Concurs Naţional  „Ştiu şi Aplic” 
Securitatea şi Sănătatea în Muncă se deprinde de pe băncile şcolii 

 
 

 La iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – 
Inspecţia Muncii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în 
perioada 7-9 iunie 2013, s-a desfăşurat la COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” Iaşi, 
etapa naţională a concursului pe teme de securitate şi sănătate în muncă „ ŞTIU ŞI APLIC” din 
cadrul programului de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2013 „Valenţe Culturale ale Securităţii 
şi Sănătăţii în Muncă”, program iniţiat şi dezvoltat, pentru prevenirea accidentelor de muncă în 
rândul tinerilor. 

Concursul destinat elevilor de liceu a avut ca obiectiv încurajarea şi atragerea acestora în 
activităţi de studiere a disciplinei securitate şi sănătate în muncă. Etapa naţională a concursului s-
a organizat pe două secţiuni, secţiunea învăţământ tehnic şi secţiunea învăţământ teoretic, la care 
au participat în total 67 de echipe (201 elevi) din 25 de judeţe din ţară. Echipa de elevi de la 
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC ne-a onorat prin 
câştigarea locului I la secţiunea învăţământ tehnic. Acest rezultat important se datorează muncii 
şi seriozităţii cu care elevii s-au pregătit îndrumaţi de profesorii lor. Judeţul Suceava a fost 
reprezentat cu cinste la secţiunea învăţământ tehnic a acestui concurs de 5 echipe formate din câte 
trei elevi, provenind de la 4 unităţi de învăţământ. 

Reprezentanţii judeţului Suceava au fost:  
- echipa COLEGIULUI SILVIC „BUCOVINA“ CÂMPULUNG MOLDOVENESC formată din 
elevii Istrate Andreea, Porcuţan Ionuţ, Juravle Ştefan, cadre didactice îndrumătoare Alina 
Cuciurean şi Cristian Cuciurean, care s-a clasat pe locul I; 
- echipa LICEULUI TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS formată din elevii Puha 
Alexandru, Moisiuc Claudiu, Vidraşco Mihăiţă, cadru didactic îndrumător Mihai Teodoriuc, 
clasată pe locul 14 şi premiată pentru punctaj bun; 
- echipa COLEGIULUI TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI formată din elevele 
Grigoraş Raluca, Ghiorghiţă Elisa Petruţa, Mărănducă Nicoleta, cadru didactic îndrumător 
Crăciun Florentina. 

La categoria învăţământ tehnic special au participat din judeţul nostru două echipe ale 
ŞCOLII PROFESIONALE SPECIALE CÂMPULUNG MOLDOVENESC formate din elevii 
Huţuleac Irina, Huţuleac Florentina, Iluca Letiţia, coordonator cadrul didactic Erhan Luminiţa şi 
Căluşer Alexandru, Niga Gheorghe, Morar Georgiana, coordonator cadrul didactic Juverdeanu 
Gabriela, clasate pe locurile 2 şi 3 la această categorie şi premiate. 



La etapa naţională a concursului, judeţul Suceava a fost reprezentat de echipele clasate pe 
primele trei locuri ale fazei judeţene, organizată în parteneriat de către Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Colegiul Tehnic „Petru Muşat” 
Suceava în luna mai a acestui an. 
 Mulţumim pe această cale Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, unităţilor de 
învăţământ şi cadrelor didactice implicate, care au fost alături de instituţia noastră în derularea 
acestui proiect, transmiţând totodată felicitări tuturor elevilor participanţi.   
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