ANCHETA

pag. 10

107 posturi de
directori de şcoli
au rămas vacante
după concurs
Concursul pentru ocuparea funcţiilor
de directori ai unităţilor de învăţământ din
judeţ a fost finalizat, săptămâna aceasta
urmând să fie emise deciziile de numire
pentru cei care au promovat acest examen,

conform calendarului aprobat prin ordin
de ministru. Aproape jumătate din posturile de conducere din şcolile, liceele şi
grădiniţele argeşene au rămas însă vacante, deoarece fie nu s-a prezentat nimeni la

concurs pentru a le ocupa, fie doritorii nu
au reuşit să obţină punctajul minim. Astfel,
din cele 198 de posturi de director scoase
iniţial la concurs, 88 sunt în continuare vacante, în vreme ce 19 din cele 44 de pos-

CCD Argeș pregătește viitoarea ofertă
de programe pentru formarea continuă

Și profesorii merg la „școală”. Casa Corpului Didactic Argeş îşi propune să devină un centru performant
de formare şi dezvoltare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar, iar una dintre misiunile asumate
este dezvoltarea sistemelor de formare continuă oferite
personalului din învăţământul preuniversitar şi creşterea
reactivităţii instituţionale la schimbare, printr-o ofertă de
formare realistă, riguros întocmită, adaptată la nevoile
cadrelor didactice. În acest sens, în ultimul an, pe lângă
orientarea către proiecte cu finanțare nerambursabilă,
s-a preocupat și de diversificarea permanentă şi realistă a
ofertei de programe de formare continuă, în concordanţă
cu rezultatele analizei de nevoi şi prevederile legislaţiei în
vigoare.
Pe site-ul www.ccdarges.ro, la secțiunea „formare
continuă”, cadrele din învățământul preuniversitar pot
consulta oferta de programe de formare continuă a Casei

Cu ocazia Crăciunului, ne face
plăcere să adresăm salariaţilor

hidro-argeş srl

familiilor acestora şi
colaboratorilor noştri urări de
sănătate, linişte şi pace. Fie ca
sărbătoarea Naşterii Domnului
să vă aducă bucurie în suflete
şi în case! Crăciun fericit!

Director, Virgil Pantilică

Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului
oferă conducerii

g&m road
building
engineering

minunata ocazie de a transmite
tuturor angajaţilor şi colaboratorilor
cele mai frumoase gânduri de sănătate şi prosperitate! La mulţi ani!

Corpului Didactic Argeş pentru anul 2021-2022 . Tot aici,
la „Analiza de nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022”, profesorii pot completa chestionare care să
ajute la elaborarea ofertei de programe pentru următoarea
perioadă. Chestionarele se adresează cadrelor didactice
de predare, personalului didactic auxiliar și personalului
de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar
din județul Argeș. (B.O.)

Laboratoare de robotică în toate școlile din Pitești

Un nou proiect pe care îl are municipalitatea piteșteană și care va fi demarat, începând cu anul viitor, vizează unitățile de învățământ. „Mi-aș dori ca, până la
finele mandatului nostru, toate școlile și liceele să aibă un laborator
de robotică. Unele deja
au, prin sponsorizări
private. Sper ca anual să
reușim să amenajăm și
să dotăm 5 – 10 laboratoare și în ritmul acesta
cred că până la finele
anului 2024 vom reuși îndeplinirea dezideratului enunțat. Anul acesta, am avut foarte mulți bani direcționați
către învățământ și cred că o vom face în continuare.”, a
anunțat viceprimarul Mihai Mihăilescu.

Fie ca sfânta sărbătoare a Crăciunului să ne găsească
mai buni şi mai fericiţi! Conducerea

complexului hotelier victoria
urează clienţilor, angajaţilor şi partenerilor
multă fericire, sănătate şi împlinire sufletească!

Manager, Dragoş Enescu

turi de director adjunct nu au fost ocupate. Procedura prevede ca pe aceste posturi
rămase vacante să fie detașați „în interesul
învățământului” directori interimari de către Inspectoratul Şcolar Judeţean. (N.C.)

NAȘTEREA DOMNULUI VESTITĂ
ÎN COLINDUL GÂNDULUI BUN
Să întâmpinăm marele praznic primeniți în suflete, iubitori de semeni și iertători de cele lumești pentru a ne câștiga Slava Celui Ce S-a Născut! Să ne
învrednicim a ne întări în credință și a ne ridica prin înțelepciune, iar la vreme
de încercare să fim călăuziți, asemeni magilor, de
lumina stelei ce a arătat calea, adevărul și viața.
Să ne îndreptăm recunoștința către toți asistenții
medicali datorită cărora multe familii se reunesc
de sărbători acasă. Pe acești salvatori dedicați să-i
purtăm în rugăciune pentru faptul că au fost îngeri
păzitori ai unora dintre noi și ne-au făcut cel mai
prețios dar: De Crăciun Suntem Împreună! Ne putem cuprinde copiii, părinții,
bunicii, prietenii într-o îmbrățișare izvorâtă din iubire. Să ne facem colț de Rai
din ceea ce dăruim și din ceea ce primim. Să ne colinde bucuria, iar pacea
lumii să sălășluiască în casele tuturor asistenților medicali și argeșenilor!

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE ȘI CU CEI DRAGI APROAPE!
Cu gând bun, Estera STĂMOIU,
președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș
Anul 2021 a fost unul greu pentru toată lumea, dar mai cu seamă pentru noi, cei din
sistemul sanitar. A trebuit să ne adaptăm
din mers şi să găsim soluţii pentru a putea
acorda asistenţă medicală în condiţii fără
precedent. Mulţumim personalului medical
şi tuturor angajaţilor pentru efortul depus,
colaboratorilor pentru ajutorul acordat şi
pacienţilor că au avut încredere în noi.
Astfel, împreună, am reuşit să trecem
peste toate provocările. Crăciunul să vă
găsească sănătoşi, alături de cei dragi,
iar Anul Nou să fie cu împliniri pe toate
planurile!

LA MULŢI ANI!

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Manager, Adriana Molfea

La zi de mare sărbătoare creştină,

haditon group

urează tuturor clienţilor,
partenerilor şi colaboratorilor
sănătate, fericire şi putere de muncă!

La mulţi ani!
Manager, Hadi
Khoury

Manager, George Cusă

Ştefan Costin, director medical SJUP:
Sărbătoarea Naşterii Domnului să ne
aducă tuturor multă sănătate şi
oamenii dragi aproape, iar Anul Nou
să fie plin de bucurii şi prosperitate!
La mulţi ani!

Din an în an, Sărbătoarea
Crăciunului ne dă speranţă şi puterea
de a fi mai buni, de a dărui şi altora din
preaplinul darului făcut nouă prin
Naşterea lui Iisus! Fie ca toţi
argeşenii să aibă parte de sănătate şi
multe satisfacţii în viaţă!
Crăciun fericit!

Economist TATIANA PREDUŢ,
manager SPITAlUl DE PSIhIATRIE
„Sf. MARIA” VEDEA

