
Consiliul jude ean Maramure  a premiat elevii olimpici
i profesorii acestora

Ast zi au fost premia i elevii care au participat la olimpiadele na ionale i
interna ionale i profesorii care i-au preg tit. Consiliul jude ean Maramure  a alocat
pentru acest eveniment suma de 40 de mii de lei. Banii s-au împ it  în func ie de
premiile ob inute de elevi la olimpiade. Sumele sunt cuprinse între 1500 de lei (elevi
care au luat locul I la olimpiadele interna ionale) i 200 de lei (elevi care au luat locul
III la olimpiadele na ionale). Nici profesorii lor nu au fost l sa i deoparte. Contribu ia
acestora la preg tirea elevilor fiind recompensat  cu sume cuprinse între 100 i 1 000
de lei.

Elevii  provin la de urm toarele institu ii de înv mânt: Colegiul Na ional
„Gheorghe incai” Baia Mare, Colegiul Na ional „Vasile Lucaciu” Baia Mare,
Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Baia Mare, Colegiul Na ional „ Drago  Vod ”
Sighetu Marma iei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul
Tehnic „George Bari iu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny” Baia Mare,
Liceul „Taras evcenko” Sighetu Marma iei , Liceul de Art  Baia Mare , Liceul cu
Program Sportiv Baia Mare, Liceul Nemeth Laszlo Baia Mare, Grupul colar „Aurel
Vlaicu” Baia Mare, Grupul colar Industrie U oar  Baia Mare,  coala General
„Lucian Blaga” Baia Mare, „ coala de Muzic i Arte Plastice”  Sighetu Marma iei,

coala General  Valea Vi eului, coala General  Reme i, coala General  Coruia,
coala Vi eu de Jos.

Consiliul jude ean a oferit câte o diplom  fiec rei institu ii enumerate anterior.

La eveniment a fost prezent pre edintele Consiliului jude ean Maramure ,
Mircea Man, înso it de cei doi vicepre edin i, Sandu Pocol, Inspector colar general
Inspectoratul colar Jude ean Maramure , doamna Mariana Pop inspector colar
general adjunct, senatorul Gheorghe Mihai Bârlea i deputatul Vasile Berci. De
asemenea, în sal  au mai fost prezen i o serie de consilieri jude eni.

Mircea Man s-a ar tat încântat de faptul c  s-a reu it premierea elevilor. Cu
toate c  sumele de bani au fost modice, se va încerca pe viitor suplimetarea acestora.
Împreun  cu senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, i-a asigurat pe profesorii prezen i c
se va lupta ca legea privind salariile profesorilor s  se aplice, punându-se în acela i
timp problema performan ei profesorilor i a elevilor.

Diplome au primit i cei doi reprezentan i din conducerea Inspectoratului
colar Maramure , doamna Mariana Pop, subliniind faptul c  este pentru prima dat

când prime te o diplom  din partea Consiliului jude ean Maramure .
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