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INSPECŢIA MUNCII
Inspectoratul Teritorial de
Muncă GALAȚI

“ŞTIU ŞI APLIC”
CONCURS NAŢIONAL
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII !
Ediţia VI – 2018
ETAPA JUDEŢEANĂ GALAȚI
TEMA CONCURSULUI: Securitatea şi sănătatea în muncă
Data de desfăşurare:
Locul de desfăşurare:
Participanţi:

21 aprilie 2018, ora 900
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați
Elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Galați.
 Elevi din clasele IX – XII, filiera teoretică;
 Elevi din clasele IX – XII, filiera tehnologică;
 Elevi din învăţământul profesional (9/10/11).
11 aprilie – 16 aprilie 2018, secretariatcfr@yahoo.com
Perioada de înscriere:
catistoian@yahoo.com
Modalitate de
Formular de înscriere - de pe site:
înscriere:
http://www.liceulcfrgalati.ro/
Concursul se va desfăşura pe 5 secţiuni:
1. secţiunea pentru licee -filiera teoretică/ ciclu inferior (clasele IX -X);
2. secţiunea pentru licee -filiera teoretică/ ciclu superior (clasele XI- XII);
3. secţiunea pentru licee - filiera tehnologică/ ciclu inferior (clasele IX -X);
4. secţiunea pentru licee - filiera tehnologică/ ciclu superior (clasele XI- XII);
5. secţiunea - învăţământ profesional.
Echipele participante vor fi formate numai din doi elevi şi un profesor coordonator.
Unitățile școlare pot participa cu cinci echipe la concurs.
La faza naţională se vor califica echipele ocupante ale locului I, din cadrul etapei judeţene de
la cele 5 secţiuni. Echipele vor fi formate din elevi de la clasele de liceu, respectiv clasele de
învăţământ profesional, din aceeaşi unitate de învăţământ.
Etapa naţională se va organiza în perioada 18.05.2017 - 20.05.2018 la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi" Iaşi.
ORGANIZATOR: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați
PARTENERI:
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați

REGULAMENT DESFĂŞURARE CONCURS
1. Faza judeţeană
La această etapă se pot înscrie echipe formate din 2 elevi din ciclul inferior al liceului
(clasele IX -X), 2 elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI- XII), 2 elevi din
învăţământul profesional (clasele IX -XI) şi un profesor coordonator. O şcoală poate
participa cu câte un echipaj pentru fiecare filieră/ciclu/învăţământ profesional. Echipele se
vor înscrie la cele cinci secţiuni, în funcţie de profilul studiat:
1. secţiunea pentru licee -filiera teoretică/ ciclu inferior;
2. secţiunea pentru licee -filiera teoretică/ ciclu superior;
3. secţiunea pentru licee - filiera tehnologică/ ciclu inferior;
4. secţiunea pentru licee - filiera tehnologică/ ciclu superior;
5. secţiunea - învăţământ profesional cu durata de 3 ani.
Notă: Elevii participanţi de la profilul Resurse naturale si protecţia mediului (liceu) şi
profilul Servicii (economic/liceu) vor participa la secţiunea pentru licee - filiera tehnologică.
Anunţul, formularele de înscriere, tematica va fi postată pe site-urile organizatorului şi a
instituţiilor partenere.
2. Etapele concursului
Concursul cuprinde două etape, și anume:
 Etapa I - proba scrisă - "Ce ştim despre securitate şi sănătate în muncă?" - test grilă,
cu un număr de 20 întrebări, fiecare răspuns corect notat cu 5 puncte. (o singură variantă
de răspuns corectă).
La această etapă membrii echipei nu se pot consulta între ei. Punctajul minim cumulat pe
echipă va fi de 50 puncte.
Prima etapă este eliminatorie.
 Etapa a II-a - proba practică - „Identifică riscurile, alege Echipamentul Individual de
Protecţie necesar şi echipează-te corect' – aceasta se derulează contra cronometru. Timpul
de desfăşurare a probei, pentru fiecare echipă din concurs, va fi de maxim 10 minute.
În acestă etapă, fiecare echipă va primi o fişă cu imaginea unui loc de muncă. Membrii
acesteia vor trebui: să identifice riscurile, să aleagă corect EIP-ul necesar, şi unul din ei i să
se echipeze cu acesta. La această etapă membrii echipei se pot consulta între ei.
Numărul maxim de puncte care pot fi obţinute este de 100, astfel: 50 puncte pentru
identificare riscuri; 50 puncte pentru alegerea corectă a EIP-ului.
La faza naţională se vor califica echipele ocupante ale locului I, din cadrul etapei
judeţene de la cele 5 secţiuni (teoretică/ciclu inferior/superior, tehnologică/ciclu
inferior/superior şi învăţământ profesional). Echipele vor fi formate din elevi de la clasele
de liceu, respectiv clasele de învăţământ profesional, din aceeaşi unitate de
învăţământ.
După finalizarea concursului judeţean se va transmite organizatorului etapei naţionale
(Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" din Iaşi), lista cu numele şi datele de contact ale
ocupanţilor locului I de la cele cinci secţiuni - teoretică/ciclu inferior/superior,
tehnologică/ciclu inferior/superior şi învăţământ profesional.
Comisiile de evaluare vor aduna punctejele obţinute pentru fiecare probă şi vor stabili
clasamentul pentru acordarea premiilor.

Tematică concurs:
1. Noţiuni generale de securitate şi sănătate (definiţii).
2. Noţiuni de identificare a riscurilor (fizice, chimice, biologice).
3. Riscuri psihosociale.
4. Metode de eliminare a riscurilor de accidentare/îmbolnăvire.
5. Echipamente Individuale de Protectie. Definiţii, clasificări, sortimente.
6. Semnalizarea de securitate şi sănătate.
7. Noul sistem de etichetare şi simbolizare a substanţelor chimice periculoase (conform
RICH).
Bibliografie:
1. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ -manual clasa a IX-a, a X-a, ediţia 2010
2. 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.
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