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Ministerul Educaţiei, dat în
judecată de AEC Constanța

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC)
a dat în judecată, luni, Ministerul Educaţiei,
cerând anularea prevederilor Ordinului
ministrului Educaţiei care nu le mai permite
elevilor care obţin media sub 5.00 la
admitere să urmeze un liceu. „Considerăm
efectele ei ca fiind nu numai de natură să
afecteze serviciul public de învăţământ, prin
haosul ce va fi creat ca urmare a stabilirii
cifrelor de şcolarizare şi a cererilor de
transfer numeroase ce vor fi depuse, dar şi
în ceea ce priveşte parcursul educaţional al
elevilor, existând posibilitatea ca rata
abandonului şcolar să crească semnificativ”,
se arată în comunicatul AEC. Potrivit
acestuia, elevii care vor fi obligaţi să urmeze
profesionala ar putea ajunge şomeri, după
ce o bună parte dintre meseriile învăţate în
şcolile profesionale vor dispărea ca urmare a
dezvoltării tehnologice. „Prezumţia de la care
se pleacă este că elevii sunt de vină pentru
faptul că nu au reuşit să obţină media 5.00 la
admitere, deşi acest rezultat poate avea
cauze diverse. La acest moment,
considerăm că Evaluarea Naţională ar trebui
să aibă un rol pur statistic, ca și evaluările
din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, deoarece
probele susţinute nu sunt de natură să
orienteze elevii din punct de vedere
profesional, motiv pentru care a concentra
viitorul elevilor pe ea ar reprezenta o eroare
şi un eşec al sistemului”, se mai arată în
comunicat. AEC cere Ministerului să elimine
aceste prevederi din ordin.

Pescurt. Organizația Maritimă Internațională cere egalitate de gen

România,celmaimarefurnizor
dinEuropadepersonalmaritim

În data de 26 septembrie 2019, s-
a celebrat la sediul Organizaiei
Maritime Internaţionale (OMI), Ziua
Maritimă Mondială. În cadrul
evenimentului, s-a desfășurat cea de-
a 5-a Întâlnire a Ambasadorilor
Maritimi OMI, la care a participat și
directorul general al Centrului Român
pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi Navale -
CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, în
calitate de Ambasador Maritim OMI.
Tema selectată pentru anul 2019 se
concentrează asupra „Creșterii rolului
femeilor în comunitatea maritimă”.
Ambasadorii au împărtăşit viziuni în
ceea ce privește evidențierea egalității
de gen în conformitate cu Obiectivele
de dezvoltare durabilă ale Organizației
Națiunilor Unite și contribuția
importantă dar nevalorificată a
femeilor în sectorul maritim.

De asemenea, tema oferă OMI
oportunitatea de a încuraja un mediu
în care femeile sunt identificate și
selectate pentru oportunități de
dezvoltare a carierei în administrații
maritime, porturi și instituții de formare
maritimă și pentru a încuraja schimbul
de experiență pentru egalitatea de
gen în spațiul maritim. “Identificarea,
selectarea și împuternicirea femeilor
de pe tot globul, pentru oportunitățile

de dezvoltare a carierei din sectorul
maritim stimulează creșterea și
dezvoltarea sigură și durabilă a
comunității maritime mondiale”, a
declarat Ovidiu Sorin Cupșa,

directorul general al CERONAV.
Transportul maritim are un istoric și o
industrie dominate de bărbați. Cu
toate acestea, OMI consideră că
abilitarea femeilor stimulează
productivitatea din comunitatea
maritimă mondială, încurajând statele
membre să permită femeilor să se

instruiască alături de bărbați în
institute maritime și să dobândească
astfel un nivel înalt de competență pe
care industria maritimă îl solicită.

OMI reprezintă forul tutelar în

reglementarea şi standardizarea
normelor de siguranţă, securitate şi de
mediu a transportului maritim
internaţional. România este stat
membru al OMI din 20 martie 1965,
aflându-se pe primul loc în Europa ca
furnizor de personal pentru flota
maritimă mondială.

Proiectul „Evaluarea vulnerabilității
ecosistemului Mării Negre la presiunile
umane“ (ANEMONE), coordonat de
Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”
Constanța, în parteneriat cu Institutul de
Oceanologie - Academia de Științe (IO-
BAS), Bulgaria, Consiliul de Cercetare
Științifică și Tehnologică din
Turcia/Centrul de Cercetare Marmara -
(TUBITAK-MAM), Fundația de Cercetare
Marină din Turcia (TUDAV) și Centrul
Științific pentru Ecologia Mării (UkrSCES),
Ucraina, anunță începerea, luni, 30
septembrie 2019, a expediției științifice
comune, una dintre activitățile sale cele
mai importante. Astfel, o echipă de 17
cercetători marini din 4 țări (Bulgaria,
România, Turcia și Ucraina) se vor
îmbarca la bordul navei de cercetare
„Mare Nigrum“ pentru prelevarea probelor
de apă, sedimente și organisme marine,
în vederea evaluării sănătății mării
noastre. Puternicul spirit de colaborare al
proiectului ANEMONE face ca biologii,
chimiștii și fizicienii să vorbească, timp de
o săptămână (30 septembrie - 8
octombrie 2019), o singură limbă, aceea
a științelor Mării Negre, cu scopul de a-și
spori cunoștințele și a proteja mai bine
ecosistemul marin.

În timpul expediției se vor folosi
diverse modalități de prelevare pentru
determinări calitative și cantitative ale
diferiților parametri. Zilnic, echipa de

cecetare a planificat prelevarea pe patru
stații, în total 21 de stații. Pe fiecare stație
se va sta câteva ore, fiind prelevate
minimum 4 orizonturi din coloana de apă.
Probele vor fi sortate, fotografiate,
conservate și etichetate la bordul navei.
La finalul expediției, probele vor fi

analizate de către cercetători, datele vor fi
colectate împreună, analizate și publicate
sub forma raportului „Stării mediului marin
din zona vestică a Mării Negre“.

Proiectul ANEMONE este finanțat
prin Programul Operațional Comun
Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Prioritatea programului este promovarea
coordonării protecției mediului și
reducerea comună a deșeurilor marine în
Bazinul Mării Negre, cu obiectiv prioritar
specific - îmbunătățirea monitorizării
comune a mediului. Valoarea totală a
proiectului este de 991.173,71 euro, iar
durata de implementare este de 28 luni
(26.07.2018 - 25.11.2020).

ANEMONE, un proiect de 1 milion de euro
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