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Începutul de an şcolar
este un moment unic
Mesajul Preºedintelui F S L I
adresat salariaþilor din învãþãmânt la
începutul anului ºcolar 2014- 2015

Începutul de an şcolar este un moment unic,
atât pentru elevi, cat şi pentru dascăli, amintirea
acestuia dăinuind peste timp.
În această zi de sărbătoare pentru Şcoala
Românească veţi fi onoraţi cu prezenţa la
cer emonia de deschidere , a "aleşilor " şi
"numiţilor" care, în cuvântările lor vor folosi
frecvent cuvântul "vom", mai ales acum când
legerile prezidenţiale bat la uşă, cuvânt pe care-l
auzim de 25 de ani în prima zi de şcoală şi în
campaniile electorale.
Nu vă îndemn să-i huiduiţi pe transmiţătorii
de mesaje, dar puteti să-i priviţi cu neîncredere
pentru că acele promisiuni probabil vor fi uitate,
aşa cum s-a întâmplat până acum şi pentru că şi
domniile lor se fac vinovate de faptul că
învăţământul românesc a fost un domeniu
aproape abandonat, atâta timp cât lui i se aloca
cel mai mic procent din P.I.B. dintre ţările U.E.,
salariile personalului din învăţământ sunt de
mizerie, programele şcolare sunt în continuare
supraîncărcate, funcţiile de conducere sunt
politizate, iar birocraţia din sistem este
sufocantă şi profund dăunătoare. Se întreabă oare
înaltele feţe prezente propagandistic la acest
eveniment, cât oare veţi mai avea puterea să
manifestaţi dăruire şi pasiune în nobila muncă pe
care o desfăşuraţi, fără să fiţi răsplătiţi cum se
cuvine pentru munca d-voastră? Probabil că nu.
Sunt oare conştienţi cei care cuvântă din
partea partidelor şi a candidaţilor la preşedinţie,
că instrucţia şi educaţia sunt singurele pârghii
prin care Romania se poate integra în rândul
ţărilor civilizate, dar pentru aceasta învăţământul
trebuie tratat cu adevărat ca prioritate naţională?
Probabil că nu.
Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse de
integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca
acest lucru să se materializeze, trebuie rcgândite
urgent programele şcolare.
În această zi importantă, cei care conduc
destinele acestei ţări trebuie să devină conştienţi
că un învăţământ de calitate se poate face dacă ai
oameni motivaţi financiar şi că fără salarii
decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu
vocaţie pentru meseria de dascăl.
Acum, la început de an şcolar, îţi urez, stimate
dascăl, să ai parte de cât mai multe evenimente
plăcute în anul şcolar care începe acum şi fie ca
Dumnezeu să lumineze mintea celor care
guvernează, pentru a-şi îndrepta privirea cu
adevarat către şcoală şi slujitorii ei.
Preşedinte, Simion HANCESCU

Toamna bobocilor fãrã abecedar
Prima zi de şcoală a stârnit un val de dezamăgire în sufletul miilor de
elevi din clasele I şi a II-a, care şi-au găsit, în toate şcolile din ţară,
băncile fără manuale. În timp ce unii micuţi speră să le primească în cel
mai scurt timp, alţii se amăgesc să răsfoiască manualele fraţilor mai
mari.

Cei mai nemulţumiţi sunt părinţii, care şi-au făcut deja calculele
pentru a cumpăra cărţi auxiliare, condamnându-i, în acelaşi timp, pe
guvernanţi pentru criza Abecedarelor. La rândul lor, profesorii recunosc
că doar eforturile părinţior au făcut, şi anul acesta, ca anul şcolar să
îneapă în condiţii cel puţin modeste. Cât despre politicieni, aceştia au
deschis anul şcolar cu scuze. (...)
MARAMUREŞ: „Am început anul cu bine datorită părinţilor”
Peste 4.000 de copii de clasa a I au început şcoala în Maramureş, fără
Abecedar. Lor li se adaugă alţi peste 3.100 de elevi de clasa a II-a, lăsaţi
tot fără manuale. Mulţi dintre părinţi se tem că vor trebui să scoată bani
pentru cărţile pe care statul ar fi trebui să le ofere gratuit. Alexandru Ruja
este tatăl unui băieţel care a intrat, ieri, în clasa a II-a şi este nemulţumit
că, din experienţa de părinte, anul şcolar a început mereu numai cu
probleme: „De zece ani, sunt părinte de elev, şi tot de zece ani, toate
problemele rămân pe capul părinţilor. Acum, încă o dată, s-a dovedit
acest lucru. Cei care au contestat licitaţia manualelor sunt tocmai cei
care au manualele gata făcute. Încă o dată părinţii trebuie să cumpere
manualele şi, apoi, vedem noi cum stăm”.
Şi profesorii sunt de acord că prima zi de şcoală a început bine şi anul
acesta doar dintr-un singur motiv, care nu are, însă legătură, cu
implicarea statului. „Am început anul cu bine datorită părinţilor.
Datorită lor am realizat şi mobilierul şcolar.
(continuare în pag. 5)

http://adevarul.ro/

Din sumar:
Situaţia plăţii sentinţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2
Naveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3
Procese intentate în anul şcolar 2014-2015. . . pag. 4
Instruirea dascălilor maramureşeni . . . . . . . . pag. 7

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Situaţia plăţii hotărârilor judecătoreşti
şi a cheltuielior de personal în şcolile din Maramureş
În urma analizei execuţiei veniturilor bugetare
derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului
2014 Guvernul României a emis Ordonanţa de
urgenţă nr. 59/2014 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014.
Din textul ordonanţei reiese că bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale va fi suplimentat
cu 140 de milioane de lei, ca sumă defalcată din
TVA, iar sumele alocate vor fi repartizate către
bugetele locale pentru acoperirea salariilor şi plata
sentinţelor judecătoreşti. Din cele 140 de milioane
de lei, 80 de milioane de lei sunt pentru plata
sentinţelor şi 60 de milioane de lei pentru salarii.
Judeţul Maramureş a solicitat suma de
11,573,708 lei pentru plata sentinţelor
judecătoreşti în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat şi a primit în urma rectificării
4,225,000 lei (cf. OUG 59/2014, Anexa 4). Pentru a
acoperi integral plata sentinţelor în anul 2014
judeţul nostru are nevoie de 7,348,000 lei la care se
adaugă 389,172,000 lei pentru plata hotărârilor
judecătoreşti în şcolile speciale (a fost solicitată suma
639,172,000 lei, iar prin OUG 59/2014 s-au alocat 250,000
lei).
De asemenea pentru cheltuielile de personal în unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din Maramureş pentru
anul 2014 suma necesară se ridică la 209,645,966 lei.
Conform HG nr. 1165/2013 „bugetul calculat/ cuvenit
potrivit numărului de elevi” ar fi de 163,886,200 lei. Prin
Legea bugetului (Legea nr. 356/ 2013) s-au alocat
188,286,000 lei, buget ce a fost repartizat către Direcţia
Judeţeană de Finanţe Publice Maramureş. Diferenţa faţă de
bugetul calculat conform HG nr. 1165/ 2013 (privind
finanţarea /elev) a fost de 46,045,766 lei. În urma rectificării
bugetare prin OUG 59/2014 judeţul Maramureș a primit
suma de 10,492,000 lei. În concluzie la cheltuielile de
personal avem un deficit de 35,553.000 lei.

SLIMM a avertizat Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş, Direcţia Generală de Finanţe Publice
Maramureş, Prefectura Maramureş, Consiliul Judeţean şi
parlamentarii maramureşeni din arcul guvernamental de
această situaţie gravă cu care ne confruntăm.
Aşa cum reiese din solicitările ISJ MM către MEN, pentru
achitarea tuturor sumelor reprezentând salarii şi hotărâri
judecătoreşti (unităţi de învăţământ + şcoli speciale) e
necesară suma de 43,290,000 lei.
Prezent la şedinţa comisiei de dialog social de la
Ministerul Finanţelor Publice în cadrul căreia s-a discutat
proiectul de rectificare bugetară, Simion Hancescu,
preşedintele FSLI a susţinut că cele 80 de milioane de lei
repartizate pentru sentinţe sunt insuficiente. În acest context,
ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, a precizat că
mai există un fond de rezervă de 50.000.000 lei, bani care vor
fi folosiţi pentru judeţele unde se constată deficit.
Preşedinte, Prof. Ioana PETREUŞ

Structura anului ºcolar 2014-2015
Anul ș colar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri,
structurate în două semestre. Săptămâna Şcoala Altfel se va
desfăşura în perioada 6-10 aprilie 2015.
Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie
2014, se încheie pe data de 31 august 2015 şi se structurează
pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19
decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din
învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar
sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 –
duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie
2015
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 –
duminică, 8 februarie 2015
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Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 –
duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13
septembrie 2015
În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează
cursuri.
Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este
săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare, în cadrul programului numit Şcoala altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun!, şi va avea un orar specific.
Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se vor
susţine, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014.
Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 20142015 se vor susţine, de regulă, până la data de 22 mai 2015.
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Curier juridic

Naveta
Iată-ne din nou în fața unui început. Pentru acest
an îmi doresc ca membri de sindicat să fie lipsiți de
cel puțin o parte din problemele cu care s-au
confruntat în anul școlar trecut. Una din problemele
semnalate în anul precedent se referă la
decontarea cheltuielilor de naveta. Chiar dacă, prin
multe adrese, comunicate sau hotărâri ale
Comisiei paritare județene, am încercat să
informăm atât angajații din unitățile de învățământ,
cât și conducerile acestora despre drepturile,
obligațiile și procedurile în materia decontării
navetei tot mai sunt probleme și persoanelor
îndreptățite nu li se recunoaște acest drept.
Prin acest material mi-am propus să vă prezint
într-un alt mod procedura decontării navetei
angajaților din învățământ. Astfel:
I. Decontarea cheltuielilor de naveta pentru
personalul didactic, respectiv pentru cadrele
didactice de predare și personalul didactic
auxiliar
Temei juridic:
- art. 105 alin. 2 lit. f din Legea educației
naționale nr. 1/2011, așa cum a fost modificată prin
Legea nr. 1/2014;
- Instrucțiunea MECTS nr. 2/2011;
Finanțare:
- naveta se decontează din finanțarea
complementară, respectiv de la bugetul local,
conform Legii nr. 1/2011, modificată și completată
prin Legea nr. 1/2014.
Modalități de decontare:
- dacă se navetează cu mijloc de transport în
comun se decontează abonamentul, biletele de
călătorie sau facturile emise de firma
transportatoare licențiată;
- dacă există mijloc de transport în comun, dar
preferă să circule cu autoturismul personal se
decontează contravaloarea abonamentului;
- dacă nu există mijloc de trasport în comun și
navetează cu autoturismul personal se decontează
contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km
parcurși.
De reținut!
- dacă mai multe persoane fac naveta cu
autoturismul proprietatea uneia dintre ele se
decontează naveta doar proprietarului mașinii;
- în cazul în care se decontează abonamentul,
se restituie valoarea integrală a acestuia și nu în
funcție de numărul de zile lucrate conform
pontajului.
Procedura:
v personalul didactic (cadre didactice și

didactic auxiliar) înregistrează
la finalul fiecărei luni cerere la
secretariatul unității școlare la
care anexează copie a actului
de identitate și documente
doveditoare ale navetei,
respectiv:
- dacă se navetează cu
mijloc de transport în comun
se anexează abonamentul,
biletele de călătorie sau
facturile emise de firma
transportatoare licențiată;
- dacă există mijloc de transport în comun, dar
preferă să circule cu autoturismul personal,
personalul didactic va anexa copie a certificatului
de înmatriculare al autoturismului (dacă este
înmatriculat pe persoana solicitantă sau pe soț)
sau împuternicire notarială/ contract de comodat
(dacă autoturismul este înmatriculat pe o altă
persoană), precum și adeverință de la firma
transportatoare licențiată prin care se atestă
valoarea abonamentului;
- dacă nu există mijloc de trasport în comun și
personalul didactic circulă cu atutoturismul
personal se va anexa copie a certificatului de
înmatriculare al autoturismului (dacă este
înmatriculat pe persoana solicitantă sau pe soț)
sau împuternicire notarială/ contract de comodat
(dacă autoturismul este înmatriculat pe o altă
persoană);
v unitatea de învățământ
- înregistrează cererile formulate de personalul
didactic;
- asigură completarea pontajului zilnic;
- discută și aprobă în ședința Consiliul de
administrație cererile formulate pentru decontarea
navetei;
- lunar, întocmește statele de plată și
formulează și înregistrează cerere către Consiliul
Local prin care solicită aprobarea și alocarea
sumelor necesare decontării navetei conform Legii
nr. 1/2011. La această cerere se anexează
borderou cu sumele necesare și pontajul.
v Instituția Primarului și Consiliul Local/ Consiliul
Județean pentru angajații din unitățile de
învățământ special.
aprobă și alocă sumele solicitate de unitatea
de învățământ în vederea decontării cheltuielilor de
naveta.
(continuare în pag. 4)
Consilier juridic
Mariana-Georgeta NUSZER-ŢÎNŢA
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Procese pe care SLI MM le va intenta
în anul ºcolar 2014-2015
u plata dobânzii legale pentru procesele

câștigate;
u plata orelor de Educație fizică pentru
învățători;
u plata sporului pentru predare simultană;
u salarizarea corectă a personalului nedidactic.

Acte normative intrate în vigoare
în perioada iunie 2014 – septembrie 2014
l OUG nr. 49/2014 privind modificarea și completarea
Legii educației naționale nr. 1/2011;
l OUG nr. 9/2014 privind rectificarea bugetului pe anul
2014;
l OMEN nr. 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului
desfășurării activităților pentru echivalarea studiilor cu
durata de 3 ani;
l OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei
de organizare și funcționare a consiliul de administrație
din unitățile de învățământ preuniversitar;
l OUG nr. 59/ 2014 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2014.

Naveta
(urmare din pag 3)
v liderul grupei sindicale

- îi informează pe colegii navetiști despre
modalitățile de decontare a navetei și procedura pe
care trebuie să o urmeze pentru a intra în posesia
sumelor reprezentând aceste cheltuieli;
- propune lunar, în scris sau oral în timpul
ședinței Consiliului de administrație discutarea,
aprobarea și solicitarea sumelor necesare
decontării navetei;
- solicită organizației județene reprezentarea în
instanță a membrilor de sindicat navetiști prin
înregistrarea la sediul SLI MM a documentației
necesare intentării unui proces pentru recuperarea
sumelor reprezentând naveta.
v Sindicatul Liber din Învățământ
Maramureș
- înștiințează și solicită decontarea navetei
Instituției Primarului și Consiliului Local la
solicitarea scrisă a liderului grupei sindicale;
- înștiințează și solicită sprijin în rezolvarea
decontării cheltuielilor de naveta Inspectoratului
Școlar Județean, Consiliului Județean și
Prefecturii județului Maramureș;
- formulează acțiune și îi reprezintă în instanță
4

VACANÞA 2014
Membrii sindicatului nostru au posibilitatea
să-şi petreacă concediul într-o staţiune de odihnă
sau de tratament. De câţiva ani prin Casa
Judeţeană de Pensii nu s-au primit bilete pentru
bugetari. SLI MM a încheiat câteva contracte,
prin CSDR sau FSLI, cu staţiunile pe care le
puteţi vedea mai mjos. De asemenea am trecut în
dreptul fiecărei staţiuni numărul de persoane,
membri SLI MM, care şi-au petrecut concediul
în staţiunea respectivă.
STAŢIUNILE PENTRU TRATAMENT:
Băile Felix - Hotel Padiş (43), Eforie Nord Hotel Traian (6), Căciulata (2).
STAŢIUNILE PENTRU ODIHNĂ:
Cap Aurara (500), Neptun (55).
Reiese că 606 persoane, membrii SLI MM, au
plecat în concediu prin sindicat.
Menţionam că în vacanţa 2014, la Eurosind,
Ocna Şugatag, au fost cazaţi aproximativ 200 de
membrii SLI MM.
De asemenea un număr de 112 nesindicalişti
au beneficiat de ofertele noastre, după cum
urmează: Băile Felix - Hotel Padiş (6), Cap
Aurora (86), Neptun (20).
Secretar executiv, Margareta ANDREICA

pe membri de sindicat navetiști în baza unui
mandat realizat în temeiul Legii dialogului social și
a actelor doveditoare.
II. Decontarea cheltuielilor de naveta pentru
personalul nedidactic
Temei juridic: art. 56 din Contractul Colectiv de
Muncă Unic la Nivel de Sector Învățământ
Preuniversitar nr. 59276/02.11.2012, publicat în
Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 5/14.11.2012.
Finanțarea din bugetul local
Modalitățile de decontare și procedura sunt
identice cu cele enunțate mai sus pentru
personalul didactic.
Mențiuni specifice: personalului nedidactic nu i
se poate deconta naveta conform Legii bugetului
de stat, decât din bugetul local cu aprobarea
Primarului, respectiv a Consiliului Local/Județean.
NOTĂ: Model de cerere formulată de
angajatul navetist se găsește pe site-ul
www.slimm.ro la rubrica „Utile”.
Tot pe site-ul SLI MM, la rubrica „Noutăți”
găsiți și Hotărârea Comisiei Paritare ISJ MM SLI MM din data de 04.09.2014 care cuprinde
prevederi referitoare la decontarea cheltuielilor
de naveta.
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Invocând lipsa banilor

Primãriile nu deconteazã naveta cadrelor didactice
La ora actuală, sistemul educaţional din
Maramureş se confruntă cu o serie de probleme,
dintre acestea acela mai importante fiind salarizarea
personalului nedidactic, plata hotărârilor
judecătoreşti şi decontarea navetei.
În ceea ce priveşte personalul nedidactic, acesta
riscă să aibă un salariu sub cel minim pe economie,
începând luna iulie a acestui an.
„Nedidacticul, format din îngrijitoare, portari,
paznici de noapte, are un salariu în medie de 650 lei.
Începând cu luna iulie, după majorarea salariului
minim pe economie, această categorie de personal
din învăţământ va avea un salariu sub cel minim pe
economie, adică sub 900 lei, după o vechime de 30 de
ani în învăţământ”, a declarat Ioana Petreuş,
preşedintele Sindicatului din Învăţământ Maramureş
(SLI MM).
Nici la capitolul drepturi salariale câştigate în
instanţă, lucrurile nu stau tocmai bine, însă SLI
Maramureş speră că lucrurile se vor reglementa în
perioada următoare. „Avem mai multe procese

câştigate în instanţă pentru recuperarea unor drepturi
salariale ale membrilor de sindicat. Banii pentru plata
acestora se dau eşalonat, conform unor ordonanţe în
vigoare şi legii bugetului. Problema acestor plăţi este una
naţională, nu doar Maramureşul se confruntă cu ea, şi are
legătură cu acordarea prin legea bugetului a unor sume
insuficiente pentru a acoperi întreg necesarul solicitat.
Sperăm ca problemele existente acum să se reglementeze
o dată cu rectificările care vor avea loc”, a spus Ioana
Petreuş.
De asemenea sindicaliştii, reclamă şi faptul că zeci de
primării nu au decontat naveta cadrelor didactice. „Avem
32 de primării care nu decontează naveta, acestea
invocând lipsa fondurilor. Am avut deja în acest sens o
primă întâlnire cu domnul prefect în cadrul căreia i-am
solicitat şi domniei sale sprijinul în rezolvarea acestei
probleme. Sindicatul nostru a demarat mai multe acţiuni
în instanţă. Avem 32 de procese câştigate şi încă patru sunt
pe rolul instanţei”, a completat preşedintele SLI
Maramureş.
Lavinia-Codruţa RADU
www.glasulmaramuresului.ro

Toamna bobocilor fãrã abecedar
(Urmare din pag. 1)

De Abecedare nu ştim nimic, din păcate. Sperăm să se
rezolve cât de repede problema, pentru că au de suferit
micii şcolari. Abecedarul este cartea de căpătâi şi trebuia
să fie pe masa lor azi”, a declarat Maria Bălaşa,
învăţătoare la Şcoala nr. 8 Baia Mare. (Rareş Moise)
Manifestul elevilor din Constanţa
În loc de felicitări pentru începerea noului an şcolar,
Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa transmite un
memoriu către societatea civilă, prin care arată criza
profundă a învăţământului românesc: subfinanţare,
abandon şcolar, analfabetism, corupţie, sistem necentrat
pe elev, lipsa manualelor, introducerea în universităţi a
studenţilor fără bacalaureat etc. „Tragem un semnal
alarmă, acum, la începerea noului an şcolar, asupra lipsei
de interes manifestată de factorii de decizie faţă de
educaţia românească. În prima zi de şcoală, pentru al
doilea an la rând, elevii din clasele I şi a II-a nu au
manuale pe bănci. Vinovatul este Ministerul Educaţiei
Naţionale, care a organizat o licitaţie dubioasă“, arată
elevii constănţeni.
„O răsturnare a sistemului de valori”
„Se produce o răsturnare a sistemului de valori în
rândul elevilor, care duce la promovarea mediocrităţii în
învăţământul preuniversitar“, consideră elevii. Ei
vorbesc şi despre cota alarmantă a analfabetismului
funcţional, ce se referă la incapacitatea elevilor de a
înţelege cele învăţate la şcoală. (Sînziana Ionescu)
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Olimpicii români au cucerit patru medalii
la Olimpiada Balcanică de Informatică
Lotul olimpic de informatică al
României a cucerit patru medalii (o
medalie de aur şi trei medalii de argint) la
a XXII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de
Informatică, care a avut loc la Ankara, în
perioada 10 - 17 august.
Medalia de aur a fost obţinută de
Mihai-Iulian Andreescu, elev în clasa a
XII-a la Colegiul Naţional de Informatică
„Tudor Vianu” din Capitală, informează
Ministerul Educaţiei.
Medaliile de argint au fost adjudecate
de Tudor-Petru Ţiplea (clasa a XIIa/Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din
Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş,
clasa prof. Dănuț Bodnariuc. Acum Tudor
Petru Șiplea este student la
Universityatea din Cambridge), Radu
Szasz (clasa a XII-a/Colegiul Naţional
„C. Brediceanu” din Lugoj, judeţul Timiş)
şi Mihai Gheorghe (clasa a XII-a/Liceul
Internaţional de Informatică din
Bucureşti).
Echipa României a fost condusă de
profesorii Szabó Zoltan şi Dan Pracsiu.
Competiţia a reunit 13 echipe din 11
ţări: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cipru,
Grecia, Macedonia, Moldova,
Muntenegru, România, Serbia şi Turcia.

România, pe primul loc în Europa
la Olimpiada Internaþionalã de Geografie
Elevii români au reușit să obțină locul I în Europa
și locul III la nivel mondial, după Singapore și
Australia, la Olimpiada Internațională de
Geografie, conform unui comunicat al Ministerului
Educației, remis redacției.
Lotul olimpic al României a obținut patru medalii:
două medalii de aur, o medalie de argint şi o
medalie de bronz.
Medaliile de aur au fost cucerite de AndraCosmina Albulescu (clasa a XII-a/Colegiul Naţional
,,Costache Negri” din Galaţi) şi Cosmina-Andreea
Manea (clasa a XII-a/Colegiul Naţional ,,I. C.
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Brătianu” din Piteşti). Ambele eleve au fost laureate
cu aur şi la ediţia din 2013. Medalia de argint i-a
revenit Aurei-Elena Amironesei (clasa a XIa/Colegiul Naţional din Iaşi), în timp ce medalia de
bronz a intrat în posesia Ancăi-Maria Rădulescu
(clasa a XII-a/Colegiul Naţional ,,I. C. Brătianu” din
Piteşti).
Olimpiada Internaţională de Geografie s-a
desfăşurat în perioada 11-18 august, în oraşul
polonez Cracovia. Au participat 142 de concurenţi
din 36 de ţări.
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Instruirea dascãlilor maramureºeni
în domeniul literaþiei

Imagini din cadrul activităț ilor de formare derulate la
Liceul Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetu

Imagini din cadrul activităț ilor de formare derulate
la Biblioteca Județ eană Petre Dulfu din Baia Mare
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CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează cursuri de formare,
prin Centrul de Formare Profesională „EUROSTUDY", pentru următoarele
specializări:
- formator;
- mentor;
- inspector resurse umane;
- delegat sindical;
- asigurarea internă a calităţii;
- cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).
Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome recunoscute la
nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Informaţii suplimentare: Raul Borşa, tel.: 0742-361 592,
Marius Bărcuteanu, tel.: 0742-980 584.
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