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Performanţă prahoveană la concursul „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se
dobândeşte de pe băncile şcolii”
Dodin Alexandru şi Rotunjeanu Sarai, elevi ai Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu“ din
Ploieşti, au clasat judeţul Prahova pe locul al doilea la concursul naţional „Ştiu şi aplic Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”. De asemenea, Matei
Mihaela şi Boboc Georgiana, elevii Colegiului Tehnic ”Gheorghe Lazăr“ din Plopeni, au
obţinut premiul special la secţiunea Tehnologic Superior, proba practică, cu un punctaj
maxim de 100 de puncte.
Obiectivul principal al concursului, care s-a desfăşurat în perioada 26 - 28.05.2017 la
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, este încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi
de studiere a disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă. Concursul se desfăşoară la
nivel naţional de cinci ani, scopul fiind conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori
lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri
de muncă.
Concursul s-a organizat în colaborare cu specialiştii din cadrul Inspecţiei Muncii,
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic
„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Comisia de
evaluare a concursului a fost constituită din inspectori de muncă din cadrul inspectoratelor
teritoriale judeţene – ITM Prahova fiind reprezentant de doi inspectori de muncă, şi
profesori cu abilităţi în domeniu, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
Concursul a cuprins trei etape, primele două etape fiind eliminatorii. Promovarea
participanţilor de la o etapă la alta s-a efectuat în funcţie de rezultatele obţinute la etapa
anterioară, ultima probă fiind proba practică contra cronometru. Echipa a trebuit să
identifice riscurile, să aleagă corect echipamentul individual de protecţie necesar şi unul
din membrii echipei să se echipeze cu acesta. Numărul maxim de puncte care se puteau
obţine la această etapă era de 100 de puncte.
Obţinerea acestor rezultate de către elevii prahoveni este o performanţă meritorie, având
în vedere faptul că judeţul Prahova a participat alături de alte 31 de judeţe.
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