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Absolvenții unei forme 
de învățământ, promoția 
2018, care încă nu și-au 
găsit un loc de muncă, au 
astfel șansa de a intra pe 
piața muncii, la Bursa lo-
curilor de muncă destina-

tă lor. Evenimentul repre-
zintă însă o oportunitate 
pentru toți solicitanții de 
locuri de muncă interesați 
în a cunoaște mai bine 
piața muncii, ofertele de 
locuri de muncă, pentru 

a putea astfel să aleagă 
un loc de muncă potrivit 
pregătirii lor profesiona-
le sau să se (re)orienteze 
profesional spre ocupații 
cu posibilități mai mari de 
angajare pe termen me-
diu și lung.

Obiectivul principal 
al acestui eveniment îl 
constituie creșterea gra-
dului de ocupare pentru 
absolvenți, nefiind exclu-
se, așa cum arătam mai 

sus, alte categorii de per-
soane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, prin 
întâlnirea directă a cere-
rii cu oferta de locuri de 
muncă, în condițiile unei 
concurențe loiale trans-
parente, care să permită 
realizarea unui echilibru 
între acestea.

Pentru a veni în spri-
jinul agenților econo-
mici interesați să parti-
cipe la acest eveniment, 

pe site-ul instituției ilfo-
vene - www.ilfov.anofm.
ro - a fost postată invita-
ția adresată angajatorilor, 
precum și formularul pri-
vind situația locurilor de 
muncă vacante.

Formularul comple-
tat se poate transmi-
te la numărul de tel./
fax: 021/332.37.08 sau 
pe adresa de e-mail: 

ajofm@if.anofm.ro, cu 
mențiunea ”pentru Bursa 
locurilor de muncă pentru 
absolvenți”. Data limită 
pentru depunerea ofer-
telor de locuri de muncă 
vacante este 16 octom-
brie, ora 12:00.
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Pentru a veni în spri-
jinul călătorilor, dar și a 
celor care doresc să vi-
ziteze Mogoșoaia și să 
renunțe la varianta au-
to, extrem de aglome-
rată uneori, din 15 sep-
tembrie 2018, CFR Că-
lători a înființat tempo-
rar un punct de opri-
re în linie curentă, fă-
ră case de bilete - Halta 
Parc Mogoșoaia - pe ru-
ta Mogoșoaia - P.O. Ae-
roport h - Urziceni.

Atenție, însă! Potri-
vit reglementărilor în vi-
goare, pasagerii care ur-
că în tren din punctele de 
oprire unde nu sunt ca-
se de bilete au obligația 
de a se prezenta imediat 
după urcarea în tren la 
personalul feroviar pen-
tru a-și cumpăra bilete la 
același tarif ca la casa de 
bilete! Înainte de efectu-
area călătoriei, toți pasa-
gerii trebuie să se asigu-
re că au achiziționat bi-
let pentru evitarea taxă-
rii suplimentare în tren 

și/sau suportarea costu-
rilor amenzii conform re-
glementărilor în vigoare.

Pentru informații 
ac tualizate despre cir-
cu lația trenurilor, călă-
torii sunt rugați să con-
sulte pagina de inter-
net www.cfrcalatori.
ro, să contacteze re-
prezentanții compani-
ei la numerele de te-
lefon din stațiile CFR - 
021/9521 (pentru trafi-
cul intern plecări/sosiri 
din București Nord) sau 
să se adreseze persona-
lului feroviar din stații.

P.O. Parc Mogo-
șoaia este prevăzut a 
func ționa, potrivit Mer-
sului trenurilor de că-
lători, până pe data de 
8.12.2018. Tariful unei 
călătorii de la București 
la Halta Parc Mogoșoaia 
este de 3,90 lei, iar că-
lătorii care se îmbar-
că din stația București 
Nord își pot procura bi-
letele de la casele de 
bilete din Gara de Nord.

P.O. Halta Parc 
Mogoșoaia va 

funcționa până pe 8 
decembrie 2018

“Decizia politică 
de a încredinţa 
editarea 
manualelor şcolare 
unei singure 
edituri anulează 
concurenţa şi 
creează mari 
deservicii actului 
educaţional”, 
apreciază Uniunea 
Editorilor din 
România (UER), 
precizând că 
efectele create sunt 
“extrem de nocive 
pe termen lung”.

„Uniunea Editorilor 
din România, asociație 
profesională ce reuneș-
te principalele edituri de 
carte școlară și educațio-
nală, constată cu regret 
că decizia politică de în-
credințare a editării ma-
nualelor școlare către o 
singură editură creea-
ză mari deservicii actu-
lui educațional, cu efec-
te extrem de nocive pe 
termen lung: exclusivi-
tatea dreptului de a edi-
ta manuale acordată Edi-
turii Didactice și Pedago-
gice (EDP) anulează con-
curența, cheia de boltă 
a economiei de piață și, 
implicit, creșterea calită-
ții manualelor; monopoli-
zarea manualelor de că-
tre o singură editură poa-
te avea efecte negative 
în perspectivă, prin con-
trolul politic și ideologi-
zarea informațiilor; edi-
tura unică aleasă nu de-
ține logistica și resursele 
umane pentru a derula în 
condiții optime acest pro-
ces deosebit de complex, 
iar rezultatele sunt catas-

trofale“, se arată într-un 
comunicat de presă remis 
de către Uniunea Editori-
lor din România.

Sursa citată mai pre-

cizează că multe manua-
le încă nu au ajuns în șco-
li, iar cele care au ajuns 
au multe greșeli. “Multe 
manuale încă nu au ajuns 

în școli, iar cele sosite au 
multe greșeli științifice și 
de redactare, cu un con-
ținut tern și neatractiv, ca-
litate grafică nesatisfăcă-
toare și un concept edito-
rial învechit. Varianta digi-
tală nu este disponibilă și 
nu este comunicată data 
la care va deveni accesibi-
lă”, se mai arată în comu-
nicatul de presă.

Apelul editorilor
De asemenea, UER 

face apel către Ministerul 
Educației, asociațiile de 
elevi, asociațiile de părinți, 
sindicatele și asociații-
le profesionale ale cadre-
lor didactice, parlamentari 
și oameni politici, socie-
tatea civilă de a deschide 
calea dialogului construc-
tiv, care să asigure cadrul 
adecvat pentru ca în șco-
lile românești să ajungă 
la timp manualele moder-
ne. “Reamintim că Legea 
Manualului Şcolar, care se 
va întoarce în Parlament 
pentru dezbateri, poate fi 
mult îmbunătățită și poate 
deveni un instrument mo-
dern, adaptat cerințelor 
actuale, astfel încât gene-
rațiile viitoare să poată be-
neficia de manuale școla-
re la nivel european”, mai 
precizează sursa citată.

Ce se întâmplă cu manualele școlare?

Editorii din România: ”Decizia politică de a încredinţa 
editarea manualelor unei singure edituri anulează 
concurenţa”

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți
 Agenții economici care au nevoie de forță de muncă se pot înscrie la AJOFM Ilfov, pentru Bursă, 

până pe 16 octombrie 2018
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (AJOFM) Ilfov anunţă organizarea, pe 19 
octombrie, a Bursei locurilor de muncă pentru 
absolvenţi. Evenimentul are loc începând cu ora 
9:00, la Colegiul Economic Viilor, nr. 38, sector 5, 
Bucureşti.

Reamintim că, la sfârșitul lunii mai 2018, UER adresa o 
”somație publică” factorilor responsabili din Ministerul 
Educației prin care cerea oprirea ”acțiunilor ilegale în 
domeniul achiziției de manuale școlare!”, aducând ca 
argumente pentru susținerea ilegalității - OMEN 5645 
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității 
proiectelor de manuale școlare pentru învățământul 
preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, emis 
înainte de adoptarea Legii Manualului Școlar - lege 
care nu este încă promulgată (și nu are încă Norme de 
aplicare, care să facă referire la etapele de evaluare 
și achiziție); faptul că, deși statutul juridic al EDP 
- editura unică propusă de MEN - este unul incert 
(după declararea ca neconstituțională a măsurii de 
reorganizare), MEN a încheiat cu aceasta în data de 
24.05.2018 un contract prin care i se încredințează 
editarea tuturor manualelor școlare. Iar ”semnarea 
actului s-a făcut netransparent, într-o atmosferă de 
secretomanie, fără a se face nicio declarație publică”, 
mai spunea, la începutul verii, UER. ”Vă adresăm 
un îndemn la responsabilitate cu privire la situația 
manualelor școlare la începutul anului școlar 2018 - 
2019 și vă somăm să demarați de urgență o achiziție 
legală, bazată pe competiție deschisă între edituri, 
singura generatoare de calitate. Experimentul nefericit 
prin care se încearcă direcționarea întregului necesar 
de manuale școlare către editura unică este, din start, 
sortit eșecului: pe de o parte încalcă prevederile legale, 
iar pe de altă parte respectiva editură, acționând pe 
o piață concurențială, nu a reușit să ocupe decât o 
cotă de 5%! Credem că încă se mai poate construi o 
soluție care să răspundă provocărilor legate de calitate 
și livrare la timp, în spirit european contemporan!”, 
afirmau reprezentanții Consiliului Director al UER.

Somaţie publică


