
INSPECŢIA MUNCII 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA

INVITAȚIE

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Avem  plăcerea  de  a  vă  invita  să  participaţi  la  Acțiunea  de  informare  şi
conştientizare  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  organizată  de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita.

Acțiunea urmăreşte informarea și conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor
acestora și a altor persoane interesate privind securitatea si sanatatea in munca.

Evenimentul va avea loc în data de 28.04.2022, între orele 10 si 13  la ,,KASSAY
FOGADO” localitatea Frumoasa.

La acțiune sunt invitați să participe angajatori, reprezentanți ai acestora, lucrători
desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, lucrători şi
reprezentanţi  ai  lucrătorilor  cu  răspunderi  specifice  în  domeniul  securităţii  şi
sănătăţii în muncă, reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum și alte persoane
interesate.

Cu considerație,

Inspector Şef

Ing. Ec. Dorin Male

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita

Împreună putem contribui

 la crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos!

Piaţa  Libertăţii, nr. 5, Miercurea-Ciuc, Harghita
Tel.: +40266 37 11 41  Fax: +40266 31 08 28
E-mail: itmharghita@itmharghita.ro
www.itmharghita.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice î&n ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protect+ia datelor), informat+iile referitoare la
datele cu caracter personal cuprinse î&n acest document sunt confident+iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor ment+ionate ca destinatar/destinatari s+i altor persoane
autorizate sa0 -l primeasca0 . Daca0  at+i primit acest document î&n mod eronat, va0  adresa0m ruga0mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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