
De luni, autobuzele
RATC nu mai circulă
până în Mamaia

În timpul sezonului estival, datorită
numărului mare de turiști, dar și
constănțeni care circulau către stațiunea
Mamaia, RATC a prelungit traseul
autobuzelor sale. Pentru că numărul
acestora este în scădere și nu mai sunt
atâția călători care circulă către stațiune,
RATC a anunțat că suspendă, începând
de la 1 septembrie, toate liniile către
Mamaia. Astfel, liniile 5 - 40 Mamaia, 2 -
43 Mamaia și 102 Mamaia nu vor mai
circula până la capătul stațiunii, iar linia
turistică deservită de autobuzele etajate -
Mamaia Estival - va fi suspendată. 

Unde sunt cele mai
multe locuri de
muncă vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM) informează că
sunt 18.490 de locuri de muncă vacante
în toată ţara, cele mai multe fiind
disponibile în Bucureşti (2.282), Cluj
(2.179) şi Prahova (1.677). După numărul
de locuri de muncă vacante existente,
municipiul Bucureşti şi cele două judeţe
sunt urmate de: Arad - 1.138, Iaşi - 844,
Timiş - 786, Argeş - 696, Harghita - 618,
Hunedoara - 579, Ilfov - 577, Vâlcea -
558, Satu Mare - 505, Neamţ - 471, Sibiu
- 447, Bistriţa-Năsăud - 400, Bihor - 386,
Maramureş - 323, Constanţa - 315, Alba -
312, Olt - 306, Braşov - 304, Teleorman -
284, Vaslui - 264, Dolj - 231, Mureş - 214,
Tulcea - 192, Brăila - 172, Dâmboviţa -
164, Călăraşi - 162, Buzău - 150, Giurgiu
- 149, Gorj - 126, Vrancea - 111, Sălaj -
102, Galaţi - 93, Ialomiţa - 90, Botoşani -
78, Covasna - 77, Suceava - 68, Bacău -
28, Caraş-Severin - 16, Mehedinţi - 16. La
nivel naţional, pentru persoanele cu studii
superioare sunt oferite 1.253 locuri de
muncă, după cum urmează: 95 de
consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală, 70 -
programator, 60 - inginer mecanic, 35 -
inginer construcţii civile, industriale şi
agricole, 30 - inginer nave, 24 - inginer de
sistem software, 21 - analist servicii client,
21 - inginer de sistem în informatică, 21 -
medic specialist şi 19 - consilier juridic.
Pentru persoanele cu studii medii,
profesionale şi lucrători necalificaţi sunt
disponibile 17.237 locuri de muncă,
dintre care: 1.627 de confecţioner-
asamblor articole din textile, 1.334 -
muncitor necalificat în industria
confecţiilor, 755 - lucrător comercial, 678
- muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor, 556 - casier, 516 -
operator confecţioner industrial

îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje,
materiale sintetice, 414 - vânzător; 394 -
şofer autocamion/maşină de mare tonaj,
370 - agent de securitate, 362 -
manipulant mărfuri etc. Persoanele
interesate să ocupe un loc de muncă se
pot adresa agenţiilor teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă de domiciliu
sau de reşedinţă sau pot accesa adresa
de internet
http://www.semm.ro/LMV/home.seam,
unde pot vizualiza locurile de muncă
vacante oferite în fiecare judeţ, pe
meserii, precum şi persoanele de contact
cărora le pot solicita informaţii
suplimentare.

Unii elevi nu mai au
nicio reținere când
vine vorba de copiat

sau printre profesorii care îi
supraveghează la Bac sunt câțiva
care ignoră fraudele candidaților.
Așa se poate concluziona situația
după încheierea probelor scrise
de la examenul de Bac, sesiunea
august - septembrie. 30 de elevi
din județul Constanța au fost
eliminați, în total, de la
examenele scrise ale
Bacalaureatului în sesiunea
august - septembrie, potrivit
datelor oferite de Inspectoratul
Școlar Județean (ISJ). Cu toate
că examenul este supravegheat
video în permanență, fie elevii
sunt extrem de specializați în
copiat și profesorii nu îi zăresc,
fie supraveghetorii ignoră
fraudele acestora. Deși la

încheierea examenelor din
această sesiune a fost raportat un
număr de eliminați, a doua zi, ISJ
a anunțat că numărul lor a
crescut după ce au fost vizionate
imaginile de pe camerele de
supraveghere din săli. După
prima probă scrisă (25 august) au
fost eliminați 10 candidați, din
care trei pentru că au fost prinși
copiind pe camerele video.
Frauda a fost descoperită la
centrul de examen de la Liceul
Cobadin. La a doua probă (27
august), în loc să se sperie, elevii
au prins și mai mult curaj, 15
candidați fiind eliminați pentru că
au fost prinși copiind din
telefoane și fițuici, potrivit ISJ.
Dintre aceștia, opt au fost excluși
după ce comisia de Bac din
Liceul Tehnologic de
Electrotehnică și Telecomunicații

(LTET) Constanța a văzut, în
imaginile de pe camerele de
supraveghere, cum elevii copiau
de pe fițuici. Din același centru au
mai fost eliminați alți patru
candidați în timpul probei scrise. 

n Au FoSt lăSAȚI Să
CoPIEzE? n ”Referitor la
supraveghetorii din sălile unde
copiii au copiat, reprezentanți ai
Comisiei din centrul de examen
vor înainta Comisiei județene de
Bacalaureat raportul prin care se
va solicita sancționarea acestora”,
se precizează într-un comunicat al
ISJ. La ultima probă scrisă de
vineri (29 august), cinci candidați
au fost eliminaţi pentru fraudă şi
tentativă de fraudă, fiind prinși cu

fițuici și telefoane mobile. Dintre
aceștia, doi elevi copiau în centrul
de examen de la Liceul Tehnologic
„C.A. Rosetti”, din Constanța, un
candidat a fost eliminat la LTET -
Constanța, un elev de la Liceul
Tehnologic ”Callatis” Mangalia și
un altul de la Colegiul Național
”Mihai Eminescu” Constanța.
Dintre cei 1.635 de candidați
înscriși la ultima probă scrisă, doar
1.338 s-au mai prezentat în
centrele de examen. După
modelul zilelor trecute, ne putem
aștepta ca numărul eliminaților la
această probă să crească.
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trei probe la bac, 30 de eliminați

Există precedent 
La sesiunea din august, elevii au mai mult tupeu să copieze, cu

toate că sunt supravegheați video. Anul trecut, în sesiunea august, o
întreagă clasă de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Constanța a
fost eliminată după încheierea probelor și vizionarea înregistrărilor de
pe camerele de supraveghere. Profesorii supraveghetori s-au ales cu
dosare penale după ce camerele au arătat că aceștia luaseră șpagă
de la elevi pentru a putea copia. Conform calendarului de
desfășurare a examenului de Bacalaureat, afişarea rezultatelor va
avea loc pe 1 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea
contestaţiilor - în aceeaşi zi, între orele 12.00  și 16.00. Rezultatele
finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie.

Până sâmbătă, 30 august, la ora
17.00, apa caldă va fi oprită în zonele
Anda, Doraly Mall, Km 4, Km 5, Far,
Billa, Piaţa Roşu, Abator, Casa de
Cultură, Trocadero, Tomis 2, Tomis 1,
Capitol şi Spitalul Militar (magistrala nr.
1), din cauza reviziei anuale CET. De
duminică, 31 august, ora 0.00, până pe
3 septembrie, ora 20.00, nu va fi apă
caldă în toată Constanța, pentru
executarea lucrărilor de revizie din
incinta CET Palas. Magistrala nr. 2 va fi
oprită în perioada 8 septembrie, ora
0.00 - 14 septembrie, ora 17.00 şi vor fi

afectați consumatorii din zonele CET,
Pod Butelii, Brătianu, Palas, Medeea,
Inel 1, Inel 2, Marinarul, Institutul de
Marină, Catanga, Eden, Galeriile
Soveja, Tomis 3, Tomis Nord, Badea
Cârţan, Boema, Brotăcei, Tic Tac,
Cireşica, City Mall, Dacia şi Faleză
Nord. ”În măsura în care revizia pe
anumite porţiuni se va finaliza înaintea
datelor menţionate, se va începe
umplerea acestor porţiuni la momentul
respectiv și în funcție de situație se va
furniza apă caldă”, a declarat directorul
CET Palas, Gheorghe Enache.

Se oprește apa caldă în toată Constanța!

ProIECt PE bAnI EuroPEnI

Pregătirea profesională a tinerilor și a
adulților reprezintă o prioritate a autorităților,
dar și a agenților economici care sunt în
căutare de forță de muncă. Un angajat bine
pregătit are nevoie de cunoștințe practice
corespunzătoare, fie că este școlit în cadrul
unor cursuri de formare profesională de

câteva luni sau în școlile
profesionale de 2 - 3 ani. De
asemenea, diploma pe care o
obține, indiferent unde se formează,
ar trebui să fie recunoscută de orice
instituție din țară, dar și din
străinătate. Pornind de la această
idee, Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC) a demarat proiectul
”Implementarea Agendei Europene
pentru Educația Adulților”, în
colaborare cu Camera de Comerț,
Industrie, Navigație și Agricultură
(CCINA) Constanța, finanțat de
Comisia Europeană prin Agenția
Executivă pentru Educație, Cultură
și Audiovizual prin Programul de
învățare pe tot parcursul vieții.
”Proiectul își propune să aducă la
aceeași masă toți actorii care sunt
implicați în formarea profesională,
atât de pe piața muncii, cât și de la

instituțiile de stat. De asemenea, ne dorim
ca toată lumea să conștientizeze ce
înseamnă procesul de formare și
necesitatea formării adulților pe toată durata
vieții”, a spus la Constanța, la lansare,
managerul de proiect din cadrul ANC,

Cătălin Silvestru. Prin intermediul
programului, formatorii pot propune
autorizarea de noi cursuri la ANC în funcție
de cerințele angajatorilor și de dorințele
angajaților, iar CCINA este importantă
pentru că poate păstra legătura
îndeaproape cu agenții economici din
regiune. Până în prezent, aproximativ 150 -
200 de agenți economici și formatori din
județul Constanța și-au manifestat interesul
în a participa în acest proiect, cei mai mulți
din turism și comerț. ”Agentul economic
trebuie să-și formeze angajații profesional în
permanență și trebuie să prevadă ce
necesar de personal va avea în următorii
ani. Astfel, poate să propună instituțiilor de
formare și școlilor profesionale crearea unei
specializări care să răspundă nevoilor sale”,
a spus consilierul ministrului Educației,
Stelian Fedorca, prezent la Constanța. El a
adăugat că un astfel de sistem dual, în care
agentul economic oferă șansa unor
persoane să se specializeze în firma sa,
poate să reprezinte o soluție ca tinerii să nu
mai caute de muncă în străinătate.
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Parteneriat public-privat pentru formarea
profesională a adulților

Consilierul ministrului Educației, Stelian Fedorca: 
”Agentul economic trebuie să-și formeze angajații
profesional în permanență și trebuie să prevadă ce
necesar de personal va avea în următorii ani”


