
Se oprește curentul
electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi
întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum
şi posturi de transformare, SC Enel
Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea
furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor,
după următorul program:

Astăzi, 18 iulie, în intervalul 7.30 -
15.00, în municipiul Constanța, b-dul Tomis,
străzile: Poporului, Flămânda, Talazului,
Barbu Lăutaru, Petru Vulcan, dar și în
localitatea Pecineaga.

observaţie: Întreruperile în furnizarea
energiei electrice vor avea loc în intervalul
indicat, dar durata lor nu este determinată
încă.

Cursuri de formare
pentru șomeri

Asociaţia „Solidaritatea Umană“ lansează
astăzi, la hotelul Voila din Constanța,
proiectul european ”Inovat - Reintegrarea
şomerilor pe segmentele inovative ale
industriei uşoare”. Proiectul îşi propune
integrarea pe piaţa muncii a 502 de şomeri
sau persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă pe segmentele domeniului de textile şi
confecţii. Totodată, acesta are în vedere și
informarea a peste 1.500 de persoane în
căutarea unui loc de muncă privind
oportunităţile oferite de proiect. În plus, 154
de şomeri de lungă durată vor participa la
programe de formare profesională (din care
77 de femei şi 39 de tineri), în timp ce 502
persoane vor beneficia de servicii de
consiliere și orientare în carieră. Proiectul
este cofinanţat de UE şi Guvernul României
prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active
de ocupare”, Domeniul major de intervenție
5.1 ”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor
active de ocupare”. (D.A.)

Subvenții pentru
crescătorii de porci 

Fermierii care îşi vor asuma angajamente
privind bunăstarea animalelor pentru
minimum cinci ani pot depune cereri de ajutor
pentru creşterea porcinelor, în perioada 16
iulie - 18 august. Potrivit Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA), instituţia
primeşte cererile de ajutor pentru Măsura 215
- pachetul a) - Plăţi privind bunăstarea
animalelor - porcine, sesiunea 1, anul 3 de
angajament. Reprezentanţii APIA spun că pot
depune cereri de plată beneficiarii Măsurii
215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării
porcinelor, care au depus cereri de ajutor în
conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Agriculturii 149/2012. Cererea de
ajutor poate fi completată pe format de hârtie
sau online de către beneficiar, individual, prin
accesarea site-ului APIA. După completarea
online, cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cea
completată pe format de hârtie, se depune la
Centrul APIA Constanța. Eventualele greşeli
care se fac la completare se corectează de
către solicitant prin tăiere cu o linie orizontală,
iar informaţia corectă va fi înscrisă alături,
confirmând corecţia efectuată prin semnarea
şi datarea ei de către acesta. Dovada
depunerii cererii de ajutor o reprezintă bonul
de mână, care conţine următoarele date:
centrul judeţean, numărul cererii din registrul
special, data şi ora înregistrării, numele vizibil
şi semnătura funcţionarului APIA care a primit
cererea. În cadrul angajamentelor încheiate,
beneficiarii trebuie să respecte standardele
de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile
terenurilor agricole aparţinând fermei şi
activităţilor agricole desfăşurate la nivelul
fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus
sprijinul pentru investiţii. (D.A.)
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Nou scandal în
învățământul
constănțean. De

această dată, în prim-plan se află
Liceul Sportiv ”Nicolae Rotaru”
din Constanța. Pe de-o parte, mai
mulți elevi ai unității de
învățământ se plâng de faptul că
li s-a impus să cumpere scaune
în schimbul eliberării adeverinței
de Bac, iar pe de altă parte,
directorul liceului, prof. Andrei
Szemerjai, spune că elevilor nu li
s-a cerut decât să plătească
stricăciunile pe care le-au făcut în
ultima lună. ”Elevii clasei
respective au rupt 12 scaune. Ei
au considerat că, dacă termină
școala, nu mai este nevoie de
mobilier. Regulamentul de
organizare și funcționare al
liceului spune că toate daunele,
în cazul în care autorul nu poate
fi indicat, sunt plătite de colectivul
clasei”, a explicat directorul
liceului. El a precizat că s-a
stabilit ca cele două clase, care
învață în aceeași sală, să
plătească, fiecare, câte șase
scaune. ”Ca metodă de a
recupera banii, i-am condiționat
cu eliberarea actelor, măsură pe
care noi o aplicăm și în cazul
elevilor care stau în cămin. Până
nu predau toate lucrurile pe care
le-au primit la începutul anului
școlar, nu le eliberăm actul care îi

face liberi pentru a
se putea înscrie la
alt club sportiv”, a
completat prof.
Szemerjai. Directorul
Liceului Sportiv
”Nicolae Rotaru” a
adăugat că se
confruntă cu
probleme de ordin
material la fiecare
sfârșit de an școlar.
”Noi rămânem, cam
în fiecare an, cu
buza umflată, pentru
că elevii nu mai au
grijă de mobilier. Ne-
am confruntat cu
situația în care elevii
stăteau în picioare la
ore pentru că niciun
scaun nu mai era bun”,
a concluzionat prof. Szemerjai.

n ISJ A CeruT uN PuNCT
De VeDere DIN PArTeA
LICeuLuI n Inspectorul școlar
general adjunct din cadrul
Inspectoratului Școlar Județean
(ISJ) Constanța, prof. Mircea
Vrană, a spus că la ISJ nu a fost
înregistrată nicio reclamație în
acest sens. ”Noi am cerut un
punct de vedere din partea
unității de învățământ, fără să
existe o sesizare în această
privință. Dacă regulamentul
intern al liceului prevede această

modalitate de a recupera
daunele pe care elevii le fac,
înseamnă că atât ei, cât și
părinții au fost informați de faptul
că trebuie să plătească
stricăciunile”, a explicat
inspectorul școlar. El a completat
că problema este de ordin intern,
așa că elevii trebuie să se
adreseze liceului pentru
rezolvarea ei. 

Elevii clasei a XII-a D, dar şi
părinţii lor s-au arătat nemulțumiţi
de faptul că trebuie să plătească
stricăciunile pe care le-au făcut.
Dirigintele clasei, prof. Dumitru

Micu, spune că el personal nu a
cerut elevilor bani, pentru că nu
s-a ocupat de eliberarea
adeverințelor de Bacalaureat. Mai
mult decât atât, profesorul s-a
aflat în concediu medical în
ultima lună, fapt confirmat și de
directorul liceului. ”Dacă va fi
cazul, voi plăti eu scaunele, din
salariul meu de bugetar, numai să
se liniștească mai repede
situația”, a declarat, pentru
„Telegraf”, prof. Micu. 

Adriana MIHAI
adriana.mihai@telegrafonline.ro

Diplome de Bac pe...
bani de scaune!

LuCrărI rAJA             MIerCurI, 23 IuLIe

Pentru executarea lucrărilor de
racordare a magistralei de alimentare cu
apă nou-montate la sistemul centralizat de
distribuție, lucrări executate în cadrul

Programului Operațional
Sectorial de Mediu, SC RAJA
SA este nevoită să întrerupă
furnizarea apei potabile
miercuri, 23 iulie 2014, în
intervalul 0.00 - 24.00. Vor fi
afectați de lipsa apei potabile
consumatorii din: localitatea
Corbu; orașul Năvodari, mai
puțin zona de est a localității;
zona industrială Năvodari și
cartierul Peninsulă. ”Pe
perioada executării lucrărilor de
racordare la noua conductă, SC
RAJA SA va efectua manevrele
de vane necesare pentru a
asigura alimentarea cu apă la o
parte dintre abonați, prin
conducta de siguranță de 600

mm. Astfel, se va realiza furnizarea apei
potabile cu presiuni scăzute pentru abonații
din partea de est a orașului Năvodari
(străzile Recoltei, Liniștii, Macului, Apusului,

Prelungirea Recoltei, Locomotivei,
Eternității și Plopilor) și zona Industrială
Midia”, potrivit SC RAJA SA. Lucrările
executate fac parte din POS Mediu,
contractul de lucrări “Reabilitare rețele
Năvodari”, în valoare de 7,12 milioane lei,
din care SC RAJA SA asigură o cofinanțare
de 2,04 milioane lei. În cadrul acestui
proiect, magistrala ce asigură alimentarea
cu apă a orașului Năvodari a fost înlocuită
în zona de intrare a orașului, pe toată
strada Recoltei, pe acest tronson conducta
având o vechime de peste 50 ani. ”Ne
cerem scuze față de abonații afectați și îi
asigurăm că echipele de intervenție care
execută lucrările vor face tot posibilul
pentru finalizarea intervențiilor și reluarea
furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.
Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi
de această oprire să-şi asigure rezerva
minimă de apă pentru consum şi uz casnic
pe perioada întreruperii furnizării apei”,
potrivit SC RAJA SA.

Elevii care au picat
Bacalaureatul au o nouă șansă
de a promova, în sesiunea a
doua a examenului național pe
care Ministerul Educației îl
organizează. Potrivit
calendarului desfășurării
examenului de Bacalaureat,
afișat pe site-ul Inspectoratului
Școlar Județean (www.isjcta.ro),
perioada de înscrieri a
candidaților pentru sesiunea
august-septembrie 2014 se
încheie astăzi, primele evaluări,
cele la competențele lingvistice
orale în limba română, fiind
programate să se desfășoare pe
18 și 19 august. Tot în aceleași
zile se va susține și proba de

competențe lingvistice
orale la limba
maternă, iar pe 19 și
20 august vor fi
evaluate competențele
lingvistice ale
candidaților într-o
limbă de circulație
internațională. Pe 21
și 22 august va avea
loc evaluarea
competențelor digitale
ale absolvenților de liceu,
urmând ca de pe 25 august să
înceapă probele scrise. Astfel,
pe 25 august, candidații la
diploma de Bacalaureat vor
susține proba scrisă la limba și
literatura română, iar pe 27

august - proba obligatorie a
profilului. Proba la alegere a
profilului și specializării se va
susține pe 29 august.
Rezultatele vor fi afișate pe 1
septembrie, până în ora 12.00,
iar în aceeași zi, între 12.00 și

16.00, cei nemulțumiți de note
pot depune contestații. Pe 4
septembrie vor fi afișate
rezultatele finale.  
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Astăzi se încheie înscrierile pentru a doua
sesiune de Bac

Se oprește apa în Năvodari și Corbu


