Cei mai buni elevi din Sălaj, premiaţi de TenarisSilcotub

Zalău, 23 noiembrie 2010 – TenarisSilcotub a oferit astăzi, în cadrul galei Merit Awards
2010, premii pentru cei mai buni elevi ai judeţului Sălaj. Este vorba despre tineri care, în anul
şcolar 2009-2010, au avut constant rezultate remarcabile la învăţătură, concretizate prin
mediile generale, şi despre tineri premiaţi la fazele judeţene, naţionale şi internaţionale ale
concursurilor şcolare. 264 este numărul total de elevi pe care TenarisSilcotub îi răsplăteşte.
Structurat pe două categorii, burse de merit şi premii de excelenţă, programul a început în
2005 şi este una din iniţiativele TenarisSilcotub pentru a sprijini educaţia şi dezvoltarea socială
în comunităţile în care activează, respectiv Zalău şi Călăraşi. Compania urmăreşte să susţină
educaţia de calitate şi elevii cu rezultate foarte bune, atât din rândurile copiiilor angajaţilor, cât
şi din întreaga comunitate locală.
Burse de merit primesc elevii cu rezultate academice deosebite în anul şcolar 2009-2010.
Selecţia lor a fost făcută cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judetean Sălaj pentru elevii din
comunitate, respectiv de către companie pentru copiii angajaţilor, iar majoritatea beneficiarilor
au obţinut o medie generală mai mare sau egală cu 9,95. Anul acesta, TenarisSilcotub a alocat
fonduri pentru un număr de 249 de bursieri din Zalău. Bursierii vor primi suma de 1.000 de lei
fiecare. Aceasta va fi acordată în două tranşe, prima în decembrie a.c. iar a doua în mai 2011.
O categorie specială o reprezintă premiile de excelenţă. Acestea sunt oferite copiiilor cu
rezultate la concursurile şi olimpiadele şcolare, ai căror părinţi sunt angajaţi ai TenarisSilcotub.
Un număr de 15 astfel de distincţii au fost acordate la această ediţie. Valoarea premiilor variază
între 300 şi 1.100 de lei, în functie de numărul concursurilor şi importanţa premiilor primite de
către participanţi.
„Prin acest program urmărim să promovăm dedicarea pentru studiu şi excelenţa şi, în acelaşi
timp, un comportament care le va permite tinerilor să se dezvolte cu succes. Printre premianţi
se numără elevi care au beneficiat de burse şi în anii anteriori, ceea ce ne confirmă că eforturile
noastre îi motivează şi îi conduc pe un drum bun”, a declarat Gabriel Podskubka,
Vicepreşedinte Executiv TenarisSilcotub. „Îi felicit pe fiecare dintre ei, dar şi pe părinţii şi
profesorii lor, cei care le oferă modelele de care tinerii au nevoie la aceasta vârstă”, a adăugat
el.
TenarisSilcotub va organiza un eveniment similar la Călăraşi în 7 decembrie, unde un număr de
63 elevi s-au calificat anul acesta pentru programul Merit Awards.

Despre TenarisSilcotub
TenarisSilcotub – divizia de producţie a Tenaris în România - este cel mai important producător
român de ţevi fără sudură de diametre mici utilizate în diverse aplicaţii din industria energetică,
mecanică şi auto. Unităţile sale de producţie se află la Zalău şi Călăraşi.

Despre Tenaris
Tenaris este lider global în producţia şi furnizarea de produse tubulare şi servicii utilizate în
activităţile de foraj, exploatare şi producţie a petrolului şi a gazelor, şi lider în furnizarea de
produse tubulare utilizate în industria energetică şi petrochimică, precum şi în aplicaţii
specializate din domeniul auto-moto şi industrial.

Cu vânzări anuale de 8 miliarde de dolari şi cu 22.500 de angajaţi (*), Tenaris operează unităţi
de producţie în Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Italia, Japonia, Mexic, România, Statele
Unite ale Americii şi Venezuela, având o capacitate anuală de 6 milioane de tone de ţevi.
Compania este cotată la bursele de la New York, Milano, Buenos Aires şi Mexico City.
(*) date la 31.12.2009

