Compartimentul Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente

Comunicat de presa,
11 septembrie 2017

Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a participat astazi,
11 septembrie, la deschiderea noului an scolar 2017-2018.
Prima vizita a avut loc la unitatea de invatamant din localitatea Valu lui Traian.
Urmatoarea oprire a fost facuta în localitatea Tuzla si apoi in comuna Chirnogeni.
“Prima zi de scoala reprezinta pentru mine una dintre cele mai emotionante zile. Stiu ca
cei mici au in fata un nou an scolar in care trebuie sa isi insuseasca noi cunostinte, dar fiecare
etapa este o treapta in drumul spre reusita. Sunt convins ca aceste eforturi vor da celor care
invata libertatea de a-si alege o profesie frumoasa”, a declarat Marius Horia Tutuianu,
presedintele Consiliului Judetean Constanta. Presedintele CJC a precizat ca anul acesta si
„Programul de sustinere a invatamantului prescolar si clasele O–VIII din mediul rural al
judetului Constanta 2013-2017“ va continua.
„A existat un mic decalaj in ceea ce priveste distribuirea rechizitelor catre elevii din
judetul Constanta. Procedurile au fost demarate conform contractelor cadru, insa, anul acesta
s-a lucrat la o actualizare a bazei de date privind numarul elevilor cuprinsi in program. Ca
dovada si numarul mai mic de rechizite distribuite in 2017, comparativ cu anul 2016”, a punctat
presedintele CJC.
Pachetele cu rechizite vor contine si anul acesta ghiozdan, acuarele, caiete, penar, bloc
desen, culori. Acestea sunt diferentiate, in functie de categoria de varsta. Distribuirea lor va incepe
in a doua jumatate a lunii septembrie, in judet ajungand anul acesta aproximativ 32.400 de
pachete cu rechizite.
De asemenea, Consiliul Judetean Constanta continua si „Programul de burse pentru elevii
din mediul rural”. Astfel in cadrul acestui program 2.300 de elevi din mediul rural vor primi burse
de merit.
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