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26  NOIEMBRIE  2021, ORA 1300 

COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN„ GURA HUMORULUI 

ONLINE 
 

Stimate cadre didactice, angajatori, reprezentanți ai comunității locale și elevi! 

Știm cu toții! Locurile de muncă având un climat de muncă sănătos, sigur și 
destins atrag întotdeauna angajați productivi – garanția succesului afacerii în care 

sunteți angrenat!  

Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de 

accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de 
informare, lipsa de experiență, lipsa de cunoștințe în domeniul securității și sănătății în 

muncă etc.  

           Vă invităm să participați la evenimentul organizat de Colegiul „Alexandru cel 

Bun„ Gura Humorului în cadrul Proiectului „ Stagii de practică în firme pentru 

elevi –Viitori angajați activi” – POCU/633/6/14/131947 - Conferința Județeană 

„Angajat informat – Angajat în siguranță„ - având ca punct de plecare  formarea în 

rândul tinerilor din clasele cu profil tehnologic a unei culturi de prevenire a  accidentelor 
de muncă și îmbolnăvirilor profesionale. 

Informațiile prezentate în cadrul conferinței sunt utile și importante pentru toți 

participanții (elevi, cadre didactice, agenți economici, reprezentați ai comunității 

locale) și îi vor pregăti în domeniul securității și sănătății în muncă, prin documentarea, 

însușirea, verificarea cunoștințelor astfel încât să-și formeze o atitudine 

corespunzătoare cu privire la securitatea si sănătatea în muncă, la conștientizarea 

riscurilor și la luarea măsurilor adecvate pentru prevenirea acestora la locul de muncă. 

             Rezervați acum participarea dvs. la Conferința Județeană „Angajat informat 

– Angajat în siguranță„! Atinge subiecte vitale pentru activitatea dvs.!   

  

 
 

Vă așteptăm cu drag! 
 

 

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA 

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ 

”ANGAJAT INFORMAT - ANGAJAT ÎN SIGURANȚĂ”  

(asigurarea respectării normelor de sănătate și siguranță 

în muncă) 
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REGULAMENT 

Argument 

 

Obiectivul principal al conferinței: 

Obiectivul comun al tuturor participanților (elevi, cadre didactice, agenți economici, 

reprezentați ai comunității locale) este legat de scăderea progresivă a numărului de accidente la locul 

de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale prin acțiuni de promovare a sănătății la locul de muncă și 

de prevenire a accidentelor de muncă. 

Studierea disciplinei Securitate și Sănătate în Muncă în învățământul preuniversitar constituie 

o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învățarea de către tineri a 

modului de a lucra în condiții de securitate și sănătate.  

Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare 

mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experiență, 

lipsa de cunoștințe în domeniul securității și sănătății în muncă etc.  

Centrele de învățământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor 

lucrători, prin informarea și educarea tinerilor în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă în 

cadrul unei discipline cu același nume.  

 

Scopul acestei conferințe este: 

Conștientizarea tuturor participanților (elevi, cadre didactice, agenți economici, 

reprezentanți ai comunității locale), asupra riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională de 

la viitoarele locuri de muncă. 

 

*CE NE PROPUNEM?  

- Formarea unor comportamente și atitudini ce vizează educația pentru schimbarea mentalităților; 

- Promovarea unor exemple de bună practică în pregătirea și desfășurarea activităților de sănătate și 

securitate în muncă. 

 

*CUI NE ADRESĂM?  

Elevilor, cadrelor didactice, agenților economici, reprezentanților comunității locale  interesați de 

respectarea normelor de sănătate și siguranță în muncă. 

*CE TEME VOM ABORDA?  

1. Obiectivele proiectului și rezultatele așteptate (Echipa de proiect) 

2. NAPO – Siguranță cu un zâmbet! (Echipa de proiect) 

3. Prezentare materiale parteneri privind sănătatea și securitatea în muncă; (Parteneri – cadre 

didactice, elevi, agenți economici) 

4. Oportunitățile de creare de parteneriate; (Echipa de proiect, parteneri – cadre didactice, elevi, 

agenți economici) 

5. Promovarea  egalității de șanse și a nediscriminării. (Echipa de proiect) 
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*CONDIȚII DE PARTICIPARE:  

- participare indirectă/online; 

- fișa de înscriere, acordul de parteneriat și lucrarea (word și ppt) vor fi trimise în format electronic 

pe adresa de email vmaria85@yahoo.com (prof. Orhean Vrânceanu Maria); 

- data limită pentru trimiterea materialelor (format word și ppt) este 23.11.2021; 

- titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, font de 12, urmat de un rând liber; (funcția) numele 

și prenumele cadrului didactic: bold, dreapta, Times New Roman, font de 12;   

- lucrarea va fi tehnoredactată în format A4, cu font Times New Roman de 12, la distanță de 1 rând; 

număr maxim de pagini-3;  

- prezentările power point vor avea maximum 10 slide-uri; 

 

- materialul poate fi realizat de două cadre didactice; 

 

- se eliberează adeverință de participare la conferință județeană; 

- conținutul lucrărilor/materialelor trimise trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes 

pentru grupul țintă, să fie creative, inovative și originale; 

- toate drepturile sunt rezervate autorilor, nu se admit lucrări / materiale plagiate;  

- expedierea adeverințelor de participare, a acordului de parteneriat și a materialelor aferente va fi 

realizată după terminarea conferinței în format letric  în perioada 26-30.11. 2021. 

*DATE DE CONTACT:  Pentru informații suplimentare puteți contacta echipa de proiect la 

următorul număr de telefon: 0747/366.444 – prof. Orhean Vrânceanu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vmaria85@yahoo.com
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FIȘA DE ÎNSCRIERE 

CONFERINȚĂ JUDEȚEANĂ 

 „ ANGAJAT INFORMAT – ANGAJAT ÎN SIGURANȚĂ! ” 

26 NOIEMBRIE 2021 

 

 

1. DATE PERSONALE :  

*NUMELE ȘI PRENUMELE 

............................................................................................................................. ...................................  

*SPECIALITATEA ............................................................................... .............................................  

*ȘCOALA DE PROVENIENȚA 

............................................................................................................................. ...................................  

*ADRESA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

............................................................................................................................. ................................... 

*TELEFON ............................................................................... ........................................................... 

*EMAIL....................................................................................................................... .......................... 

2. PARTICIPARE INDIRECTĂ CONFERINȚĂ   

*TITLUL LUCRĂRII .................................................................................................................. ....... 

 

 

 

 

 

VĂ  MULȚUMIM  PENTRU  PARTICIPARE ! 
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ACORD DE PARTENERIAT - CONFERINȚA JUDEȚEANĂ 

 „ANGAJAT INFORMAT – ANGAJAT ÎN SIGURANȚĂ„ 

26  NOIEMBRIE  2021 

 

 

 

1. Părțile contractante:  
 

A) Aplicant: Colegiul „Alexandru cel Bun„ Bd. Bucovina, nr.41, Jud. Suceava, loc. Gura Humorului, 

tel.0230/235.098, email: albun@alexandrucelbun.ro, reprezentat prin prof. Ursaciuc Mihaela în 

calitate de director/manager de proiect.   

B) Partener: Unitatea școlară _______________________________________________________ 

adresa ________________________________________________telefon____________________, 

email ___________________________reprezentat (a) prin________________________________ 

în calitate de director și prin profesor ___________________________________________în calitate 

de parteneri în cadrul conferinței județene „Angajat informat – Angajat în siguranță”. 

 

2. Obiectul parteneriatului:  

       Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă  colaborarea dintre părți în vederea 

organizării și desfășurării în condiții optime a Conferinței Județene „Angajat informat – Angajat în 

siguranță” ediția I, noiembrie 2021, adresată cadrelor didactice, angajatorilor, elevilor etc. 
  

3. Obligațiile părților:  

A. Colegiul „Alexandru cel Bun„ Gura Humorului, în calitate de aplicant se obligă:  

- să organizeze în timp util demersurile necesare conferinței;  

- să distribuie diplome participanților la conferința și să disemineze rezultatele conferinței;  

B. Partenerul se obligă:  

- să mediatizeze conferința în școală și județ;  

- să selecteze lucrările și să verifice dacă acestea îndeplinesc condițiile de participare;   

- să disemineze feedback-ul evenimentului în comisii metodice, cercuri, activități școlare;   
 

4. Durata protocolului:  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data 

de 30.11.2021 pentru a se oferi o vizibilitate deschisă comunității locale. A fost încheiat în două 

exemplare valabile ambelor părți partenere în proiect .  

 

Colegiul „Alexandru cel Bun„ Gura Humorului 

Director,  

Prof. Ursaciuc Mihaela 

                                                                                                              Unitate școlară,      

                                                                                 _______________________________________                                                                            

                                                                                                                   Director,  

                                                                                ________________________________________ 

__________________________

_________________________

Nr. _________/ ____ .11.2021 

Colegiul „Alexandru cel Bun„  

          Gura Humorului 

 Nr. _________/ ____ .11.2021 


