
Tinerii vor fi ajutați încă de pe băncile
școlilor să facă stagii de practică,
astfel încât să nu mai fie lăsați să

învețe singuri atunci când își găsesc un loc de
muncă. Proiectul ”Practica - drumul cel mai
scurt către un loc de muncă”, finanțat din
fonduri UE și lansat ieri la hotelul Ibis din
Constanța, își propune să ajute 375 de elevi

prin programe de orientare și consiliere
profesională, precum și prin stagii de practică în
activități financiar-contabile, de alimentație
publică, turism și industrie textilă. Potrivit
reprezentantului Institutului pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (IDRU) Sorin Chiriță, la
finalul stagiului de practică, absolvenții vor primi
o adeverință, precum și calificativul obținut în
urma parcurgerii acestuia. Proiectul este
implementat de IDRU în parteneriat cu SC
Minion Consulting SRL și are un buget de
400.000 de euro. Prezent la conferința de
lansare a proiectului, directorul executiv al
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă (AJOFM) Constanța, Emilia Murineanu, a
declarat că piața muncii este una dinamică,
motiv pentru care sunt necesare astfel de
proiecte, pentru ca tinerii să cunoască cerințele

angajatorilor. ”Cea mai mare pondere a
șomerilor este reprezentată de tineri. Dorința de
a califica și a trimite elevii liceelor de specialitate
în practică pentru a se forma la locul de muncă
este un lucru bun, pentru că doar așa vor putea
căpăta acea experiență cerută de angajatori.
Este foarte important pentru ca aceștia să nu
aștepte o indemnizație de șomaj, ci să contribuie
la dezvoltarea lor, dar și a regiunii”, a spus
Murineanu. La rândul său, directorul Liceului
Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” din
Constanța, Semra Curtomer, a afirmat că
unitatea de învățământ pe care o conduce este
la al treilea proiect de acest gen și, de fiecare
dată, elevii s-au arătat entuziaști. ”Dacă noi, la
nivelul unității școlare, îi ajutăm pe copii să-și
dezvolte abilitățile de a învăța, cred că era
imperios necesar ca și ei, ca viitori meseriași pe
piața muncii, să-și dezvolte aceste aptitudini de
a munci. Acest lucru se poate face numai într-un
cadru organizat și în locații care să le asigure
dezoltarea acestor aptitudini de muncă”, a arătat
Curtomer. 

n Ce SPUn AnGAJAtoRII n Pe de altă
parte, angajatorii spun că tinerii nu știu să se
vândă chiar dacă se potrivesc profilului jobului și
au foarte multe pretenții, deși nu au experiență
în domeniu. Directorul unui Birou Expert Contabil
din Constanța, Mihaela Zarcu, a spus că, de-a
lungul timpului, în cadrul firmei au fost școliți
mulți tineri, unii rămânând chiar în cadrul
acesteia ca angajați. ”I-am primit cu mult drag și
le-am dezvăluit cât am putut din tainele
meseriei. Este foarte bine să se îmbine partea
teoretică cu partea practică. Din păcate, nu se

mai acordă foarte multă atenție practicii, a
devenit doar formalitate”, a spus reprezentantul
firmei. În altă ordine de idei, Zarcu a afirmat că,
în același timp, a fost și dezamăgită de tinerii
absolvenți când a fost nevoită să organizeze
interviuri de angajare, prima întrebare a lor fiind
cu cât vor fi plătiți. De aceeași părere este și
directorul Selgros Agigea, Cristian Mitea, care
spune că tinerii sunt interesați mai degrabă de
partea materială decât de cum să capete
experiență în domeniu, să se dezvolte.
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PRACtICA, drumul cel mai
scurt către un loc de muncă 

RAJA AnUnță

Reprezentantul Institutului pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, Sorin
Chiriță: ”Ne-am propus să venim în
întâmpinarea nevoii acute a elevilor prin
organizarea de stagii de practică la agenți
economici, care să-i ajute să se familiarizeze
cu realitățile economice ale pieței”.

Atenţie, se opreşte apa!

Pentru executarea unor lucrări de
înlocuire și deviere a unui tronson din
conducta de alimentare cu apă de pe strada
Unirii din localitatea Mihail Kogălniceanu,
SC RAJA SA va întrerupe furnizarea apei
potabile miercuri, 30 iulie 2014, în intervalul
8.00 - 15.00. Vor fi afectați consumatorii din
Mihail Kogălniceanu de pe străzile:
Libertății, Primăverii, Viitorului, Ogorului,
Transilvaniei, Unirii, Daciei și Tudor
Vladimirescu. ”Ne cerem scuze faţă de
abonații afectaţi de aceste lucrări şi îi
asigurăm că SC RAJA SA Constanţa va
face tot ce este necesar pentru finalizarea
lucrărilor şi reluarea furnizării apei potabile
într-un timp cât mai scurt. 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. 

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:

Miercuri, 30 iulie, între orele 8.00 și
16.00, în localitățile Limanu și Hagieni. În
intervalul 8.00 - 20.00, în localităţile Vârtop
și Gârlița - parțial. 

Joi, 31 iulie, în intervalul 8.00 - 16.00,
în localitatea Schitu - zona Mănăstire. Între
orele 8.30 și 15.30, în localitatea Corbu,
străzile: I.L. Caragiale, Principală, Cişmelei,
Sibioarei, Ioan Stanei, Derelei, Vasile Bellu
şi Vadului. În intervalul 8.00 - 20.00, în
municipiul Medgidia - parţial. 

Vineri, 1 august, în intervalul 8.00 -
20.00, în localitățile Cobadin și Viișoara -
parțial

Asociațiile debitoare
rămân fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru
recuperarea debitelor de la abonaţii rău-
platnici este debranşarea de la sistemul de
alimentare cu apă potabilă. În urma primirii
avizelor de debranșare, majoritatea
datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea
mai mare parte a restanţelor. În aceste
condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de
abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul
juridic al acestora. Pentru perioada  29 iulie - 1

august 2014, nouă asociaţii de proprietari din
Constanța sunt avizate pentru debranşare din

cauza datoriilor de aproape 44.000  lei către
SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă
potabilă dacă în termen de cinci zile de la
avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a
evita debranșarea, proprietarii de apartamente
din cadrul asociațiilor avizate pot încheia
convențiile de facturare individuală. Iată lista
asociațiilor debitoare din Constanța,
prezentată de către SC RAJA SA:

Asociația (A) A.P. EDEN 2010, str.
Dionisie cel Mic, nr.52C, debit (d) - 12.875,87,
președinte (p) Munteanu F., administrator (a) -
Anghel Vasile; A - A.P. DM 52B, str. Dionisie
cel Mic, nr.52B, d - 1.596,15, p - Negru Dănuț-
Ion, a - Anghel Vasile, A -  A.P. 288, str. Casin,
nr. 3, d - 2.244,16, p - Danciu Avram, a -
Marinescu C.; A - A.L. 245, str. Unirii, nr. 70, d
- 10.623,55, p - Maracine Ion, a -
Bucureșteanu E.; A - A.P. 22, str. Crișana, nr.
67, d - 5.173,67, p - Geafar Nedset; A - A.P.
793, str. Tomis, nr. 136, d -  1.931,42, p - Deli-
Iorga Lucica; A - A.P. BL.N1 Ion Ursu; str. Ion
Ursu, nr. 48, d - 4.000,00; A - A.P. Doruleț, str.
Vârful cu Dor, nr. 1, d - 1.500,00, p - Bocancea
Gh., a - Toader F.; A - A.P. 799, str. Soveja, nr.
12, d - 3.104,48, p - Covaci Andrei, a -
Stroescu V.


