Ziua Na ional a Meseriilor
Prin Legea nr. 66/2019 s-a instituit ziua de 11 martie ca „ Ziua Na ional a
Meseriilor“. Ea este celebrat ca zi de s rb toare na ional , lucr toare i const în
evenimente educa ionale pentru promovarea înv mântului profesional i tehnic,
precum i a meseriilor.
Inspectoratul colar Jude ean Neam a organizat la Colegiul Tehnic „ Gheorghe
Cartianu” din Piatra Neam , în ziua de 11 martie 2022, un eveniment intitulat „Ziua
Na ional a Meseriilor“, la care au participat membri ai Comitetului Local de
Dezvoltare a Parteneriatului Social Neam , reprezentan i ai unor operatori
economici din jude i cadre didactice.

Inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc Neam , Ioan Popescu, a
spuns invita iei organizatorilor acestui eveniment i a prezentat o situa ie privind
num rul de angajatori i de angaja i din jude ul Neam , problemele identificate de
institu ia noastr în domeniul rela iilor de munc i a securit ii i s
ii în munc
i a subliniat importan a form rii profesionale ale elevilor, viitori lucr tori.
Inspectoratul Teritorial de Munc Neam este un partener constant al Inspectoratului
colar Jude ean Neam prin derularea mai multor activit i educa ionale i
concursuri colare care au ca tem securitatea i s
tate în munc .
În aceast perioad , inspectori de munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munc Neam preg tesc în colaborare cu cadrele didactice i elevii de la Colegiul
Na ional de Informatic Piatra Neam i Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra
Neam , Concursul na ional „ TIU I APLIC - SECURITATEA I S
TATEA ÎN MUNC
SE DEPRINDE DE PE B NCILE COLII”. Prin acest concurs se urm re te încurajarea i
atragerea elevilor în activit i de studiere a disciplinei numit „Securitate i

tate în munc ”, de promovare a securit ii i s
ii în munc i pentru
formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee i coli profesionale.
Obiectivele urm rite sunt educarea tinerei genera ii înc de pe b ncile colii cu
privire la importan a unui mediu de munc s
tos i sigur, crearea unei culturi de
prevenire a riscurilor profesionale în vederea intr rii pe pia a muncii i
con tientizarea profesorilor i elevilor, viitori lucr tori, asupra riscurilor de
accidentare i îmboln vire profesional de la viitoarele locuri de munc .
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Inspector ef,

