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Încă o zi liberă pentru români?

1 Iunie, Ziua Copilului
se dorește a deveni
zi liberă nelucrătoare
Mai mulţi parlamentari au sem‐
Cele 12 zile libere ale anului
nat o propunere legislativă care
2016 sunt următoarele:
instituie ziua de 1 iunie, când se
* 1 și 2 ianuarie (vineri și sâm‐
sărbătoreşte Ziua Copilului, ca zi bătă): Anul Nou
liberă. Aceştia şi‐au motivat iniţia‐
* 24 ianuarie (duminică): Ziua
tiva prin faptul că timpul scurt Unirii Principatelor Române
petrecut de părinţi cu copiii lor şi
* 1 și 2 mai (duminică și luni):
lipsa de la evenimentele şi serbări‐ Paştele
le organizate cu această ocazie
* 1 mai (duminică): Ziua Muncii
* 19 și 20 iunie (duminică și luni):
afectează în mod negativ evoluţia
Rusalii
copiilor şi dezvoltarea lor în socie‐
* 15 august (luni): Adormirea
tate.
Maicii
Domnului
Propunerea legislativă, iniţiată
*
30
noiembrie
(miercuri): Sfântul
de senatoarea Rozalia Biro
(UDMR) şi deputatul Claudia Andrei
* 1 decembrie (joi): Ziua
Boghicevici (PNL), a fost semnată
Naţională
a României
de 61 de deputaţi şi senatori de la
*
25
și
26
decembrie (duminică și
toate partidele reprezentante în
luni): Crăciunul.
Parlament şi îşi propune modifica‐
După cum se poate vedea, din cele
rea articolului 139 din Legea
12 zile declarate libere în anul 2016,
53/2003, Codul Muncii, potrivit
în șapte cazuri acestea cad în zile
news.ro.
lucrătoare din timpul săptămânii,
Astfel, iniţiatoarele îşi moti‐ iar cinci corespund zilelor de la sfâ‐
vează propunerea prin faptul că rșitul săptămânii
petrecerea timpului cu copiii, în
weeek‐end sau în vacanţe, nu substituie faptul că în restul timpului
le acordăm prea puţin din timpul nostru.
Importanţa acestor evenimente în dezvoltarea copiilor este una majoră, iar
aprecierile din partea părinţilor sunt esenţiale pentru copii, afirmă parla‐
mentarii, care menţionează că lipsa părinţilor de la aceste evenimente are
implicaţii psihologice negative în dezvoltarea copiilor, se mai arată în
expunerea de motive la propunerea legislativă.
Iniţiatorii mai spun că de cele mai multe ori, părinţii îşi iau o zi de
concediu, pentru că nu toţi angajatorii au disponibilitatea de a acorda
această zi liberă, iar atunci când întârzie la muncă, pentru că au par‐
ticipat la serbări, sunt sancţionaţi de şefii lor.
Parlamentarii dau şi exemplul rezultatului unui sondaj Gallup din
ianuarie 2010, în care aproape jumătate din copii au răspuns că petrec
în medie o oră pe zi cu părinţii. Mai mult, în timpul petrecut împreu‐
nă, copiii şi părinţii nu comunică suficient şi interacţionează la nivel
superficial.
Românii petrec foarte mult timp la serviciu şi au puţine zile pe care le dedi‐
că copiilor, în mod exclusiv. Luând toate aceste date în considerare, conside‐
răm că, de 1 iunie, Ziua Copilului, unul dintre cadourile cele mai de preţ pe
care le‐ar putea primi cei mici ar fi timpul şi atenţia părinţilor, spun parla‐
mentarii.
Iniţiatorii mai afirmă că acei copii care nu petrec timp de calitate
cu părinţii pot prezenta tulburări de comportament, care se poate
manifesta prin nivel ridicat de neadaptare socială sau familială,
relaţii proaste cu cei din jur.
Parlamentarii spun că ziua de 1 iunie (care anul acesta cade într‐o zi
de miercuri) trebuie să fie declarată zi liberă pentru toţi românii, pen‐
tru că s‐ar crea o discriminare dacă s‐ar acorda această facilitate doar
părinţilor.
Ei aduc ca argument pentru declararea acestei zile libere şi un stu‐
diu al Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
şi viaţă, Eurofound, potrivit căruia românii au muncit în 2014 cel mai
mult, în Uniunea Europeană, pe parcursul unei săptămâni, 41 de ore, în stag‐
nare faţă de precedenţii doi ani, fiind urmaţi la de Luxemburg, Marea
Britanie, Portugalia, Germania şi Polonia, cu aproximativ 40 de ore.
La polul opus se află angajaţii din Finanda şi Franţa, care pe parcur‐
sul săptămânii au lucrat 37,3 ore. În plus, în România, programul de
lucru negociat colectiv este de 40 de ore, pe săptămână, care reprezin‐
tă maximul în Uniunea Europeană.
De asemenea, România se află pe ultimele poziţii în Uniunea
Europeană la numărul de zile libere primite, exceptând zilele de odih‐
nă.
sursa: romaniatv.net
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DIN ACTUALITATE

MÂINI HARNICE
ÎN PARCUL ȘCOLII
În cadrul Cercului “Patrula ECO”,
elevii Clasei Pregătitoare A și Clasei I A
de la Școala Gimnazială Vladimirescu și‐
au dat mâna într‐o acțiune menită să le
cultive dragostea față de natură. Astfel,
copiii au fost antrenați într‐o activitate
practică de plantare a florilor.
Parcul Școlii s‐a umplut de râsete
vesele și mâini harnice au plantat flori
în gropile săpate anticipat. Copiilor li s‐
au alăturat şi părinţii ca voluntari.
Elevii au demonstrat că la această
vârstă se însușesc cel mai bine
deprinderile și atitudinile pozitive față
de natură și se formează premisele
conștiinței ecologice. Sub ochii lor florile
plantate vor crește zi de zi, înfru‐
museţând Parcul școlii. La finalul activ‐
ității, copiii s‐au relaxat prin jocuri în
aer liber.
Din această acţiune, copiii au învățat
ce înseamnă respectul și dragostea față
de natură și mediul înconjurător, iar
viitorul acestora depinde de acțiunile
fiecăruia dintre noi.
Prof. înv. primar FLORIțA BOLCU
Prof. înv. primar SAS ELENA

Recrutare pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale
Ministerului Administrației și Internelor
Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Arad
recrutează candidaţi pentru concursurile de
admitere organizate de instituţiile de învăţământ
din structura Ministerului Afacerilor Interne şi a
Ministerului Apărării Naționale.
Pentru sesiunile din acest an, locurile scoase la
concurs sunt:
‐ 84 locuri pentru Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, din care: 70
pentru Facultatea de Jandarmi și 14 pentru
Facultatea de Științe Juridice și Administrative;
‐ 175 locuri pentru Şcoala Militară de
Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”
Drăgăşani;
‐ 175 locuri pentru Şcoala Militară de
Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.
Locurile scoase la concurs pentru instituții de
învățământ ale Ministerului Apărării Naţionale,
care pregătesc şi personal ce va fi încadrat în struc‐
turile Jandarmeriei Române, sunt:
‐ 44 locuri pentru Academia Tehnică Militară

București;
‐ 33 locuri pentru Academia Forțelor Terestre
”Nicolae Bălcescu” Sibiu;
‐ 19 locuri pentru Institutul Medico‐Militar
București;
‐ 10 locuri pentru Academia Forțelor Aeriene
”Henri Coandă” Brașov;
‐ 86 locuri pentru Școala Militară de maiștri
militari și subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab
I” Pitești.
Informaţii despre condiţiile de admitere, docu‐
mentele necesare constituirii dosarului de candidat
şi alte informaţii, se pot obţine la sediul
Inspectoratului, în localitatea Vladimirescu
(județul Arad), str. Jandarmeriei nr. 1‐3, la Serviciul
resurse umane și la telefon 0257/514.950, int. 24557,
24535.
De asemenea, pot fi accesate paginile de internet
ale instituţiilor militare de învăţământ şi a
Inspectoratului de Jandarmi al Județului Arad, la
adresa www.jandarmeriaarad.ro.

Clubul de lupte greco‐romane
C.S. GLOGOVĂț 2013

ORGANIZEAZĂ
Turneu Internațional de lupte
greco‐romane pentru
Copii, Cadeți și Juniori
la Sala de Sport din Vladimirescu
În ziua de SÂMBĂTĂ, 7 MAI 2016,
cu începere de la ora 10.

Participă echipe din
Ungaria, Serbia și România.
INTRAREA LIBERĂ

Conducerea administrativă, cadrele
didactice și personalul auxiliar de la
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
VLADIMIRESCU
Director, prof. Daniela Tomoiagă
Director‐adjunct, prof. Ofelia Kurunczi
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