INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Comunicat de pres
În data de 3 mai 2022, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc Neam au fost premia i, de
tre inspectorul ef al ITM Neam Ioan Popescu, elevii i profesorii participan i la etapa
jude ean a Concursului Na ional tiu i aplic. Securitatea i s
tatea în munc se deprind
de pe b ncile colii!”
La concurs au participat 24 echipe (48 de elevi) de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din
Piatra Neam i Colegiul Na ional de Informatic din Piatra Neam , la sec iunea tehnologic i
teoretic , ciclul inferior i superior.

La etapa na ional care se va desf ura la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i, în perioada
13-15 mai 2022, vor participa câ tig torii locului I de la cele 2 sec iuni, tehnologic i teoretic,
câte dou echipe de la cele dou colegii participante pentru ciclul inferior i superior (8 elevi).
Elevii au demonstrat c i-au însu it temeinic cuno tin ele dobândite în perioada de preg tire a
concursului i c pot s identifice corect atât echipamentele individuale de protec ie cât i
riscurile la care sunt expu i lucr torii din diverse domenii de activitate.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac a i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

