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Întreg judeþul Iaºi
va fi conectat la reþeaua
de gaze naturale!

 în urmãtorii doi ani, în judeþul Iaºi se vor
construi 80 de kilometri de reþea transport gaz,
în douã noi magistrale: Mogoºeºti – Comarna –
Cozmeºti ºi Dumeºti – Andrieºeni  PAGINA 2
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Proiectul Spitalului
Regional de Urgenþã,
pregãtit pentru finanþare

Drumarii sunt pregãtiþi
sã înfrunte iarna!

viitorul spital va avea 850 de paturi, dintre care 776
pentru îngrijire medicalã acutã unitatea medicalã va
deþine toate specialitãþile unei spital de urgenþã, urmând a
fi dotatã cu tehnologie de ultimã generaþie  PAGINA 5

 în aceastã iarnã, pe drumurile
din judeþ se va acþiona cu 22 de
autobasculante dotate cu lamã ºi rãspânditor de material antiderapant, zece autogredere, ºase autofreze, opt încãrcãtoare
frontale ºi o automacara  PAGINA 3

Jumãtate de milion de ieºeni vor beneficia Reabilitarea
Spitalului „Sf.
de colectarea selectivã a deºeurilor
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubritate (ADIS) ºi firma Girexim Universal SA au
semnat contractul pentru colectarea ºi transportul deºeurilor în judeþul Iaºi. De acest contract vor
beneficia în cele 93 de comune, municipiul Paºcani ºi oraºele Târgu Frumos, Podu Iloaiei ºi Hârlãu.
În total, aproape 500.000 de persoane, dintre care 425.000 locuiesc în mediul rural.  PAGINA 5

Case noi pentru
copiii din centrele
de plasament
Consilieri judeþeni au aprobat
douã convenþii de asociere în
vederea închiderii unitãþilor rezidenþiale din cadrul Centrelor de
Servicii Sociale „Ion Holban” ºi
Târgu Frumos.  PAGINA 2

Consiliul Judeþean
va reabilita corpurile
de clãdire în care
funcþioneazã
Filarmonica Moldova
Consiliul Judeþean a preluat, de la
Episcopia Romano-Catolicã, în
vederea reabilitãrii, douã corpuri de
clãdire în care funcþioneazã Filarmonica Moldova Iaºi.  PAGINA 3

În dialog cu
dumneavoastrã!
Vestea Judeþului ºi-a propus sã
poarte un dialog permanent cu
cetãþenii judeþului Iaºi. Puteþi trimite întrebãrile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa de mail vesteajudetului@yahoo.com, sau direct la
Consiliul Judeþean Iaºi, Bd. ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, nr. 69, Cod poºtal: 700075, cu specificarea „Pentru ziarul Vestea Judeþului”.

Maria”, la licitaþie

Consiliu Judeþean a lansat
licitaþia pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de reabilitare a
Spitalului Clinic de Urgenþã pentru
Copii „Sf. Maria”.  PAGINA 2

Drumurile

Iaºului, „
din epoca

gropilor în era
modernizãrilor
modernizãrilor
PAGINILE 6-7

Am început un program promiþãtor privind
asfaltarea a 300 km de drum judeþean. Avem
finanþare din fonduri europene, la ora actualã,
pentru 100 km, pentru alþi 92 km vom folosi bani
de la Guvern, iar 70 km din resurse proprii. Completarea, cu încã 30 km, o vom face prin programul
transfrontalier – 10 km cu Ungheniul ºi vom mai
avea o aplicaþie pe POR, completarea programului
de modernizare, de încã 20 km” – Maricel Popa

 Consiliul Judeþean a primit de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice, prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã II, 40 de milioane de euro
pentru modernizarea a 7 drumuri judeþene cu o lungime totalã de 93 kilometri

Consilierii judeþeni, la raport
Marius Eugen Ostaficiuc:
„Siguranþa locuitorilor judeþului este
4
ºi va rãmâne pe primul loc”
INA
G
PA

Constantin Marian Uscatu: „Este
necesarã elaborarea unei strategii în ceea
ce priveºte asistenþa socialã”

Festivalul
„Teodorenii” –
2018
Ajuns la cea de-a cincea ediþie,
Festivalul „Teodorenii”, organizat de
Biblioteca Judeþeanã „Gh. Asachi”
Iaºi, va avea loc în acest an în perioada 6-8 decembrie, va fi dedicat literaturii umoristice ºi satirice ºi se va
desfãºura sub genericul „ªaga,
umorul ºi satira”.  PAGINA 9

Echipele din
Ruginoasa ºi
Tomeºti vor disputa
finala Cupei Satelor

Dupã o lunã ºi jumãtate de dispute în
care au fost angrenaþi peste 700 de
copii, din 40 de comune, Cupa Satelor a ajuns, în judeþul Iaºi, în faza
finalã. Câºtigãtoarele celor 10 grupe
au fost repartizate în douã grupe
semifinale, iar partidele – tur-retur,
au stabilit ºi finalistele.  PAGINA 8
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Întreg judeþul Iaºi va fi conectat
la reþeaua de gaze naturale!

 în urmãtorii doi ani, în judeþul Iaºi se vor construi 80 de
kilometri de reþea transport
gaz, în douã noi magistrale:
Mogoºeºti – Comarna – Cozmeºti ºi Dumeºti – Andrieºeni
 „A venit momentul sã discutãm despre racordarea la gaz
în fiecare comunã. Gazul
metan nu trebuie sã mai fie un
lux, e o necesitate, iar pentru
asta trebuie sã ne mobilizãm”,
susþine preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi  proiectul
va fi finanþat de Guvernul
României, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã
3, dar ºi cu fonduri europene,
costul unui kilometru de conductã variind între 800 de mii
ºi un milion de euro

R

omânia intenþioneazã sã devinã un
pol energetic în estul Europei, un
punct nodal în reþelele regionale de
transport de energie, precum ºi un furnizor
în acest domeniu. Acesta este motivul
pentru care s-a iniþiat, la nivel naþional, un
amplu proiect de conectare a comunitãþilor
locale la reþeaua de gaze naturale.
Prin resursele pe care le deþine ºi prin
oportunitãþile oferite de poziþionarea geograficã, România îºi poate asigura un grad ridicat de securitate energeticã ºi integrare

Iaºi, în cadrul întâlnirii cu primarii ieºeni
care se vor implica în proiect.

„În doi ani, sper
sã avem conductele
de gaz deja montate”

regionalã. În acest sens, operatorul tehnic al
Sistemului Naþional de Transport gaze naturale din România (Transgaz) a elaborat Planul de Dezvoltare al Sistemului Naþional de
Transport (SNT) gaze naturale pentru perioada 2016-2025, a cãrui valoare este estimatã
la 1,6 miliarde de euro. Suma urmeazã sã fie
acoperitã în proporþie de 35 la sutã din surse proprii (aproximativ 560 milioane euro),
iar 65 de procente (1 miliard de euro) vor fi
atrase din proiecte europene.

Iaºul va avea douã noi
magistrale de gaz

Consiliul Judeþean, Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz”
ºi primãriile din judeþul Iaºi vor colabora

pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale din judeþ ºi construcþia a douã magistrale care sã deserveascã, pentru început, 19 unitãþi administrativ-teritoriale. Conform unei analize a
Transgaz, în judeþul Iaºi sunt necesare
douã conducte de transport, în lungime
totalã de 80 km – Mogoºeºti – Comarna –
Cozmeºti ºi Dumeºti – Andrieºeni.
Pentru început, primãriile vor fi nevoite sã înfiinþeze asociaþii de dezvoltare
intercomunitarã (ADI), pentru întocmirea
studiilor de fezabilitate, avizarea acestora
ºi concesionarea sistemelor de distribuþie.
„Este o noutate pentru Iaºi. Am prevãzut
dezvoltarea magistralelor ºi a investiþiilor
de gaz natural în toate localitãþile din

judeþul Iaºi. Dupã celelalte investiþii majore, cum sunt cele de infrastructurã rutierã,
apã ºi canal, acum a venit ºi rândul dezvoltãrii de alimentare gaz metan. Dupã
cum bine ºtiþi, în foarte multe localitãþi au
început sã fie probleme cu încãlzirea
locuinþelor, cea mai gravã situaþie fiind în
zona Prutului. Este un proiect la care am
muncit doi ani de zile, care abia acum
începe sã se maturizeze. Se vor construi
douã magistrale noi de gaz – de la Dumeºti pânã la Andrieºeni – 37 km, ºi conducta de la Mogoºeºti – Cozmeºti – 42
km. Toatã Valea Prutului va fi, practic, alimentatã cu gaz metan. Investiþiile vor fi ale
celor de la Transgaz”, a declarat Maricel
Popa, preºedintele Consiliului Judeþean

La nivelul judeþului se vor înfiinþa, cu
aceastã ocazie, douã asociaþii de dezvoltare intercomunitarã – Asociaþia Sud-Est,
din care vor face parte comunele Dobrovãþ, Schitu Duca, Comarna, Prisãcani,
Costuleni, Rãducãneni, Gorban, Moºna,
Cozmeºti, Dolheºti, Ciorteºti ºi Asociaþia
Nord-Est, care va avea în componenþã
comunele Movileni, Þigãnaºi, Gropniþa,
Probota, Trifeºti, Andrieºeni, Plugari ºi
Bivolari. „Se prevede o crizã a lemnului
pânã în anul 2025. A venit momentul sã
discutãm despre racordarea la gaz în fiecare comunã. Gazul metan nu trebuie sã
mai fie un lux, e o necesitate, iar pentru
asta trebuie sã ne mobilizãm. Începem
acum cu cele douã magistrale: una pe
direcþia Nord – Est, iar cealaltã pe ruta
Sud – Est. În final, vom reuºi sã acoperim
întreg judeþul. În doi ani, sper sã avem
conductele de gaz deja montate. Vreau sã
ne numãrãm printre primii care vor face
aceastã investiþie”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi, Maricel Popa, în
timpul ºedinþei cu edilii.
Proiectul va fi finanþat de Guvernul
României prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã 3 ºi cu fonduri europene.
Lucrarea de aducþiune va fi realizatã de
Transgaz, costul unui kilometru de conductã fiind între 800 de mii ºi 1 milion de euro.

Case noi pentru copiii din Reabilitarea Spitalului „Sf. Maria”, la licitaþie
Consiliu Judeþean a lansat licitaþia pencentrele de plasament
tru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de reabiConsilieri judeþeni au aprobat
în cadrul întrunirii de miercuri,
21 noiembrie, douã convenþii
de asociere între Consiliului
Judeþean Iaºi (CJ), Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) ºi Fundaþia „Hope
and Homes for Children”
(HHC) în vederea închiderii unitãþilor rezidenþiale din cadrul
Centrelor de Servicii Sociale
„Ion Holban” ºi Târgu Frumos.
ªase case în care copiii ºi adolescenþii din centrele de plasament se vor
bucura de un mediu apropiat de cel familial vor fi construite în judeþul Iaºi.
48 de tineri din Centrul „Ion Holban”,
vor fi cazaþi în 4 astfel de module familiale,
capacitatea unei locuinþe fiind de 12 per-

soane. Celelalte douã imobile vor fi construite în oraºul Târgu Frumos. Aici vor fi gãzduiþi
24 de copii care provin din Centrul Târgu
Frumos. Condiþiile de trai ºi serviciile de
consiliere oferite de specialiºti vor contribui
la dezvoltarea personalã ºi profesionalã a
beneficiarilor. Costurile pentru ridicarea
caselor vor fi asigurate integral de Fundaþia
HHC, responsabilitatea DGASPC Iaºi fiind
obþinerea autorizaþiilor de construcþie. Consiliul Judeþean va achita cheltuielile necesare
pentru racordarea la utilitãþi.
Acolo unde existã posibilitatea de reintegrare familialã pentru minori, aceºtia vor fi
sprijiniþi pentru a se întoarce alãturi de pãrinþi.
Strategia Naþionalã pentru Protecþia ºi
Promovarea Drepturilor Copilului prevede, ca
prioritate, închiderea centrelor de plasament
mari ºi construirea de case de tip familial.
În aceeaºi ºedinþã, plenul CJ a acceptat
donaþia Fundaþiei HHC, constând în douã case
de tip familial construite în Târgu Frumos ºi a
investiþiilor fãcute la Centrul de Zi Bucium.

litare a Spitalului Clinic de Urgenþã pentru
Copii „Sf. Maria”.
Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii Publice (ANAP) a verificat ºi avizat documentaþia,
iar procedura a fost publicatã în Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice (SEAP).
Contractul prevede asigurarea serviciilor de proiectare (elaborarea proiectului tehnic, a documentaþiei pentru obþinerea avizelor necesare ºi a Certificatului de Performanþã Energeticã pentru clãdirea reabilitatã). Totodatã, firma ce va fi declaratã câºtigãtoare va
trebui sã asigure asistenþa tehnicã pe toatã
perioada derulãrii proiectului ºi sã realizeze
lucrãrile de modernizare a unitãþii medicale.
Valoarea estimatã a contractului este
de 89.659.857 de lei fãrã TVA, 2.427.900
de lei reprezentând serviciile de proiectare,
pentru lucrãri fiind prevãzutã suma de
87.231.957 de lei.
Termenul de execuþie este de 48 de luni
de la emiterea ordinului de începere de cãtre
Consiliul Judeþean. Ofertele pot fi depuse în
SEAP pânã în data de 28.12.2018, la ora 15.

Obiectivul principal al proiectului îl
reprezintã creºterea eficienþei energetice a
clãdirii prin lucrãri de izolaþie, modernizarea instalaþiilor termice, utilizarea unor surse de energie regenerabilã ºi implementarea unor sisteme de management pentru
monitorizarea consumului.
Clãdirea unitãii medicale a fost datã în
folosinþã în anul 1970 ºi pânã acum nu a

mai fost reabilitatã niciodatã. Suprafaþa utilã a celor trei corpuri ale imobilului este de
18. 668 de metri pãtraþi.
Proiectul „Reabilitarea ºi modernizarea
Spitalului Clinic de Urgenþã pentru Copii
Sf. Maria” a primit finanþare în cadrul Programului Operaþional Regional 2014-2020,
Axa prioritarã 3 – Sprijinirea tranziþiei cãtre
o economie cu emisii scãzute de carbon.
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Drumarii sunt pregãtiþi sã înfrunte iarna!

 în aceastã iarnã, pe drumurile din judeþ se va acþiona cu 22 de
autobasculante dotate cu lamã ºi rãspânditor de material antiderapant, zece autogredere, ºase autofreze, opt încãrcãtoare frontale ºi
o automacara  pentru o intervenþie promptã, vor fi organizate baze
la Iaºi, Târgu Frumos ºi Paºcani, baze secundare la Grajduri ºi
Cotnari ºi puncte de sprijin la Vlãdeni, Þibãneºti ºi Rãducãneni

D

upã ce în luna august a semnat acordul cadru pentru deszãpezirea drumurilor judeþene, Direcþia Judeþeanã de
Administrare a Drumurilor ºi Podurilor
(DJADP) Iaºi a încheiat, la începutul acestei
luni, contractul subsecvent acestui acord cu
asocierea formatã din firmele SC Eky Route
SRL, SC Enviro Construct SRL ºi SC Florconstruct pentru perioada 2018-2020.
Pentru fiecare sezon, este necesarã
încheierea unui astfel de contract valabil

între 1 noiembrie ºi 15 martie, pentru ca
utilajele de deszãpezire sã poatã înterveni
pe drumurile din judeþ.
În situaþia în care meteorologii vor
emite coduri de avertizare în afara perioadei de valabilitate a acordului cadru, Direcþia Judeþeanã de Administrare a Drumurilor
ºi Podurilor va încheia un nou contract
subsecvent doar pentru intervalul desfãºurãrii fenomenelor periculoase, cu obligativitatea respectãrii condiþiilor impuse prin

caietul de sarcini. Anul acesta, pe drumurile din judeþ se va acþiona cu 22 de autobasculante dotate cu lamã ºi rãspânditor
de material antiderapant, zece autogredere,
ºase autofreze, opt încãrcãtoare frontale ºi
o automacara.

Pentru ca firmele sã poatã interveni
prompt în teritoriu, vor fi organizate trei
baze la Iaºi, Târgu Frumos ºi Paºcani, douã
baze secundare la Grajduri ºi Cotnari ºi trei
puncte de sprijin la Vlãdeni, Þibãneºti ºi
Rãducãneni.

Toate utilajele vor fi dotate cu sisteme
de localizare GPS, iar ºoferii vor putea
urmãri on-line, pe site-ul Consiliului Judeþean, starea drumurilor ºi stadiul intervenþiilor pentru a ºti dacã pot sau nu sã plece
la drum.

Consiliul Judeþean va reabilita corpurile de clãdire
în care funcþioneazã Filarmonica Moldova
Consiliul Judeþean
va reabilita corpurile de
clãdire în care funcþioneazã
Filarmonica Moldova
Consiliul Judeþean a preluat,
prin votul plenului, de la
Episcopia Romano-Catolicã,
în vederea reabilitãrii, douã
corpuri de clãdire în care
funcþioneazã Filarmonica
Moldova Iaºi.
În acest sens, CJ a solicitat Episcopiei, încã din cursul anului trecut,
ca partea din imobil în care funcþioneazã Filarmonica „Moldova” sã treacã în administrarea sa, în vederea
efectuãrii lucrãrilor de consolidare ºi
reabilitare pentru reintroducerea în
circuitul cultural.
Astfel, Centrul Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice a transmis în
administrare Consiliului Judeþean, pentru urmãtorii 22 de ani, cele douã corpuri de clãdire, extensii ale vechii Case
Balº, construite între anii 1900 ºi 1910,
în care funcþioneazã instituþia de culturã
al cãrui concert inaugural a avut loc în
urmã cu 76 de ani, sub bagheta lui
George Enescu.
Imobilele cu suprafaþa de 1.327 de
metri pãtraþi, respectiv 375 de metri
pãtraþi se aflã acum într-o avansatã stare
de degradare, CJ având obligaþia ca în
urmãtorii trei ani sã le consolideze ºi
restaureze.
Consiliul Judeþean a alocat 89.000
de lei pentru actualizarea documentaþiilor tehnice, necesare obþinerii avizelor în
vederea solicitãrii finanþãrii lucrãrilor de
restaurare.
In anul 2014, Universitatea de Arte
„George Enescu”, în baza unor contracte
de locaþiune respectiv de comodat
încheiate cu Episcopia Romano-Catoli-

cã, a întocmit documentaþia tehnicoeconomicã, în vederea demarãrii lucrãrilor de reabilitare ºi modernizare ale imobilului, însã demersurile universitãþii
pentru atragerea de fonduri au rãmas
fãrã rezultat.
„Consiliul Judeþean a preluat de la
Universitatea de Arte George Enescu
documentaþia tehnico-eeconomicã. A ceasta a fost analizatã ºi am decis sã ne
implicãm în vederea restaurãrii ºi rea bilitãrii clãdirii monument istoric. Este
nedrept ca Filarmonica Moldova sã nu
aibã o salã proprie în care sã poatã sus þine concerte ºi sã fie nevoitã sã pri meascã publicul în sãli de împrumut.
Cultura este unul dintre domeniile în
care trebuie sã ne implicãm”, a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean,
Maricel Popa.

Programul Filarmonicii Iaºi

Vineri, 07 decembrie, ora 19
Casa de Culturã a Studenþilor
Concert simfonic: Dirijor Junping
Qian (China), Laureat al Concursului
Internaþional de dirijat Jeunesses Musicales Bucureºti
Solist: ªtefan Arnold, pian (Austria)
Th. Rogalski – 3 dansuri româneºti
W. A. Mozart- Concertul nr. 27 pen-

tru pian ºi orchestrã în si bemol major,
KV.595
D. ªostakovici- Simfonia nr. 9
Miercuri, 12 decembrie
Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu
Concert cameral, Cvartetul Ad libitum
Fr. Schubert- Quartettsatz D 703

L. van Beetoven- Cvartetul op. 18 nr
6 în si major
A. Dvorak – Cvartetul American
op.96, în fa major
Vineri, 14 decembrie, ora 19
Casa de Culturã a Studenþilor
Concert Coral, Corul academic
Gavriil Musicescu
Dirijor: Doru Morariu
Concert de colinde
Duminicã, 16 decembrie, ora 19
Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu
Concert coral, ”De Crãciun colindãm româneºte”
Corul Vox Art’ IS
Dirijor: Bogdan Cojocaru
Vineri, 21 decembrie, ora 19
Casa de Culturã a Studenþilor, Sâmbãtã, 22.12, ora. 19, Atrium Palas Mall
Concert de Crãciun, Dirijor Adrian
Morar
Lucrari de: I. Cibiºescu Duran/A. Tudor/ L. Andreson/ J. Williams/ D.T. Clydesdale/ A. Adam/ Ar. S. Pãutza

Aparaturã modernã în spitale, pentru
depistarea hipoacuziei nou-n
nãscutului
Tulburãrile de auz ale nou
nãscuþilor vor putea fi
depistate mai uºor în judeþul
nostru ºi asta pentru cã
trei spitale din subordinea
Consiliului Judeþean vor fi
dotate cu echipamente
medicale de screening
auditiv, speciale pentru
aceastã categorie de vârstã.
Vor fi achiziþionate ºapte astfel de
aparate pentru care se va plãti suma de

77.000 de lei. Douã echipamente vor
ajunge la Spitalul Clinic de Obstetricã ºi
Ginecologie „Elena Doamna”, unul la
Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii
„Sf. Maria”, în timp ce, Spitalul Clinic de
Obstetricã ºi Ginecologie „Cuza Vodã”,
unde se nasc anual 6.000 de copii, va
primi patru astfel de aparate. Prin screening pot fi depistate problemele de auz,
încã din primele zile de viaþã. Testul
auditiv se efectueazã prin plasarea în ureche a unei sonde care conþine un microfon ºi un difuzor. Sonda genereazã sunete care sunt direcþionate printr-un impuls
electric cãtre creier. Rãspunsul se întoar-

Ianuarie 2019
Sâmbãtã, 5 ianuarie, ora 19
Atrium, Palas Mall
Concert de Anul Nou, Dirijor: Jozsef
Horvath
Program Johann Strauss& comp.
Vineri, 11 ianuarie, ora 19
Casa de Culturã a Studenþilor
Concert simfonic, Dirijor: George
Hariton
Solist: Anton Niculescu, violoncel
F. Mendelssohn- Bartholdy- Uvertura Hebridele
L. Boccherini- Concertul pentru violoncel în si bemol major
F. Mendelssohn- Bartholdy- Simfonia nr.3 în la minor, op.56, Scoþiana
Vineri, 25 ianuarie, ora 19
Teatrul Naþional Vasile Alecsandri
Concert vocal- simfonic
Sãrbãtoarea Unirii – 160 de ani de la
înfãptuirea Micii Uniri
Dirijor, Radu Postãvaru
Dirijorul corului: Doru Morariu
Solist: Gabriel Croitoru, vioarã
Lucrãri de D. Capoianu, P. Constantinescu º.a.

ce în canalul auditiv al copilului, acesta
reprezentând emisiunea acusticã ce va fi
înregistratã de aparatul de screening.
Conform statisticilor, în þara noastrã, trei
copii din o mie se nasc cu deficienþe de
auz, surditatea fiind cea mai frecventã
afecþiune congenitalã.
În lipsa unui control auditiv amãnunþit
la nou nãscuþi, cu aparaturã modernã, boala este diagnosticatã târziu, iar recuperarea
deficienþelor de limbaj provocate de hipoacuzie este dificilã.
Toate testele de screening auditiv la
nou-nãscuþi realizate în maternitãþile de
stat sunt gratuite.
În cazul diagnosticãrii cu hipoacuzie,
copiii pot fi trataþi imediat prin protezare
auditivã sau implant cohlear.
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Consilierii judeþeni, la raport

Marius Eugen Ostaficiuc: „Siguranþa locuitorilor
judeþului este ºi va rãmâne pe primul loc”
 Marius Eugen Ostaficiuc,
consilier judeþean din partea
Partidului Social Democrat din
iunie 2016  lucreazã ca ºef
Serviciu Comercial la Direcþia
Regionalã de Drumuri ºi Poduri
Iaºi  preºedinte al Comisiei
juridice, de ordine publicã, drepturile omului ºi libertãþi cetãþeneºti  membru în Comisia de
organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor
publice, conservarea monumentelor istorice, protecþia
mediului, ecologie ºi patrimoniu.

- Ordine publicã, drepturile omului ºi
libertãþi cetãþeneºti sunã frumos. Existã o
asemenea Comisie în cadrul Consiliului
Judeþean Iaºi, comisie al cãrei preºedinte
sunteþi. Este Iaºul un judeþ sigur în
momentul de faþã?
- În niciun caz nu putem sã avem teama unui oraº nesigur, sau a unui oraº în
care este instaurat haosul. Exista într-adevãr puþin haos în politicã, dar nu din punct
de vedere al ordinii publice asigurate de
cãtre instituþii care se ocupã cu acest
demers. Putem afirma cã Iaºul se numãrã
printre judeþele sigure ºi spun acest lucru
pentru cã la nivelul Autoritãþii Teritoriale de
Ordine Publicã – ATOP, am avut mai multe

proiecte pe care le-am derulat cu unitãþile
administrativ-teritoriale alãturi de reprezentanþii instituþiilor de ordine publicã, mãsuri
ce au vizat tocmai siguranþa cetãþeanului.
De altfel, siguranþa locuitorilor judeþului este
ºi va rãmâne pe primul loc ºi de aceea la
aceste întâlniri ale forului ATOP discutãm
mãsurile respective. Nu trebuie sã uitãm cã
întreaga activitate a unor instituþii precum
Inspectoratul de Poliþie Judeþean, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean sau Poliþia Localã este una bine vãzutã, iar relaþia acestora cu cetãþenii trebuie sã fie în continuare
una la fel de bunã.
- Deþineþi ºi funcþia de preºedinte al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã – ATOP.
Care sunt mãsurile pe care le întreprindeþi
pentru diminuarea numãrului de abateri de la
ordinea publicã, destul de numeroase în
judeþul Iaºi, conform statisticilor?
- Avem iniþiate mai multe programe cu
rol de prevenþie care au ca scop conºtientizarea fenomenelor infracþionale ºi diminuarea lor. Atât Inspectoratul de Poliþie
Judeþean, cât ºi Inspectoratul Judeþean de
Jandarmi deruleazã astfel de proiecte cu
sprijinul ATOP pentru a preveni ºi exclude
astfel de fenomene. Au fost iniþiate mãsuri
ce privesc intervenþiile mult mai rapide în
situaþii de urgenþã. Am dus la îndeplinire
mãsuri ce þin de implementarea sistemului
Ro-alert, cele privind suplimentarea numãrului de agenþi din cadrul Poliþiei Locale,
precum ºi mãsuri legate de prevenirea accidentelor rutiere. La nivelul unitãþilor ad-

ministrativ-teritoriale din judeþ am demarat
o acþiune privind reabilitarea posturilor de
poliþie, dar ºi de sprijinire a agenþilor IPJ
din mediul rural.
- Ce solicitãri au ieºenii ºi ce acþiuni
vizeazã Consiliul Judeþean referitor la
drepturile omului ºi libertãþile cetãþeneºti?
- Ieºenii ca ºi noi, cei de la ATOP, doresc ca judeþul sã fie un loc cât mai sigur.
Am avut întâlniri cu cetãþenii atât în municipiul Iaºi, cât ºi în localitãþile din judeþ în
care am discutat despre aceste situaþii.
Ieºenii îºi doresc un climat de siguranþã,
iar noi trebuie sã avem în vedere sã luãm
toate mãsurile pentru acest lucru. Acþiunile sunt multiple. Sprijinim acþiunile de
apãrare a drepturilor omului ºi cetãþeanu-

lui. ATOP are ca scop protejarea intereselor comunitãþii ºi asigurarea climatului de
siguranþã publicã în judeþul Iaºi.
- Sunteþi membru în Comisia de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea
lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecþia mediului, ecologie
ºi patrimoniu. Cum stã Iaºul, în momentul
de faþã, în ceea ce priveºte nu atât conservarea monumentelor istorice, cât mai ales
valorificarea acestora?
- Importanþa ºi complexitatea acþiunilor de salvare, conservare ºi valorificare a
monumentelor istorice impun conlucrarea
tuturor instituþiilor, plecând de la Primãria
Municipiului Iaºi, Direcþia de Culturã a
Judeþului Iaºi, Consiliul Judeþean Iaºi sau

Inspectoratul de Stat în Construcþii care au
ºi obligaþia de control ºi respectarea legislaþiei privind monumentele. Consiliul
Judeþean sprijinã proiectele ce þin de conservarea ºi promovarea monumentelor
istorice. În acest sens, putem discuta
despre proiectele de reabilitare ale Muzeului „Vasile Pogor”, ale Muzeului „Sf. Ierarh
Dosoftei Mitropolitul”, Bojdeuca lui Creangã, spaþiul istoric din strada Vasile Alecsandri. De altfel, în ceea ce priveºte valorificarea acestor monumente Consiliul
Judeþean Iaºi cred cã a reuºit, prin proiecte cu fonduri europene, sã ducã la îndeplinire ce ºi-a propus. Aºteptãm ca ºi Primãria Iaºi, dar ºi Direcþia de Culturã sã intensifice valorificare monumentelor care fac
parte din istoria oraºului Iaºi. O primã mãsurã ar fi elaborarea studiului ºi a programului de perspectivã pe o perioadã
cuprinsã între 5 ºi 10 ani privind valorificarea monumentelor istorice.
- Ce aºteptãri are consilierul judeþean
Marius Eugen Ostaficiuc de la anul 2019 în
domeniul administraþiei?
- Cred cã trebuie sã ne punem toþi la o
masã comunã, sã lãsãm deoparte orgoliile
politice ºi sã facem ca Iaºul sã devinã un
pol de creºtere. Este necesar sã sprijinim
proiectele Iaºului, fie cã vorbim de cele ale
judeþului, de cele ale municipiului ºi nu
numai. Toþi factorii din administraþie trebuie sã înþeleagã cã doar printr-o colaborare
strânsã, Iaºul se poate dezvolta ºi promova
aºa cum ar trebui.

Constantin Marian Uscatu: „Este necesarã elaborarea
unei strategii în ceea ce priveºte asistenþa socialã”
 de profesie inginer,
Constantin Marian Uscatu este
consilier judeþean din partea
Partidului Miºcarea Popularã
din anul 2016  este
preºedinte al Comisiei pentru
dezvoltare ºi relaþii externe ºi
membru în Comisia pentru
sãnãtate, muncã, protecþie
socialã ºi combaterea sãrãciei

- Domnule consilier, aþi depus, încã
de anul trecut, un proiect de hotãrâre privind înfiinþarea unei asociaþii pentru acordarea, în teritoriu, a primului ajutor de bazã
ºi primului ajutor calificat. Este Iaºul deficitar la aceste capitole, existã riscuri enorme pe acest segment?
- Iaºul este deficitar la acest capitol,
lucru afirmat ºi de reprezentanþii SMURD
Iaºi. De aceea, în mai 2017 am solicitat
conducerii Consiliului Judeþean sã salveze
echipajele de prim ajutor din judeþ. În
urmã cu un an am oferit soluþia la aceastã

problemã: am depus un proiect privind
înfiinþarea unei asociaþii pentru acordarea,
în teritoriu, a primului ajutor de bazã ºi primului ajutor calificat. Tot ce rãmânea de
fãcut era semnarea unor acorduri de colaborare ºi, ulterior, o rectificare bugetarã
pentru crearea unui buget iniþial al Asociaþiei. Modelul este aplicat, cu succes, încã
din 2005 în judeþul Hunedoara, deci este
cât se poate de legal ºi funcþional. Am
observat cã ºi societatea civilã a reacþionat. Existã organizaþii neguvernamentale
care au fost înfiinþate special pentru prevenirea accidentelor rutiere. Aºadar, este o
problemã extrem de importantã pentru noi
toþi, nu doar pentru Marian Uscatu.
- Consideraþi cã anul 2018 a fost un
an bun din punct de vedere al investiþiilor,
în sensul corectãrii deficienþelor majore
din infrastructura judeþului?
- Nici în acest an nu au fost rezolvate problemele majore din infrastructura
judeþului. Se vede o îmbunãtãþire în ceea
ce priveºte domeniul proiectelor europene, dar rezultatele acestora se vor vedea
abia peste câþiva ani. La capitolul infras-

tructurã rutierã locuitorii acestui
judeþ nu observã o îmbunãtãþire
semnificativã.
- Care consideraþi cã sunt
domeniile prioritare spre care ar
trebui dirijate o parte importantã a
fondurilor bugetare ale Consiliului
Judeþean în 2019?
- Nu trebuie neglijatã infrastructura (rutierã ºi aerianã), sãnãtatea ºi educaþia. Totodatã, nu trebuie
sã uitãm cã suntem un judeþ cu
mari cheltuieli în ceea ce priveºte
asistenþa socialã. Mereu s-a discutat despre acest domeniu, aproape
de fiecare datã defavorabil. Legile
nu le putem schimba noi, deci trebuie sã le aplicãm, înseamnã cã
vom avea aceleaºi obligaþii. Avem
sate aproape depopulate, sunt mulþi
copii care cresc fãrã pãrinþi, care au
plecat din þarã pentru un trai mai
bun, ºi mulþi bãtrâni aproape uitaþi
de familie. De aceea, consider cã
este necesarã elaborarea unei strategii la nivel judeþean în ceea ce priveºte

asistenþa socialã ºi toate problemele care
þin de aceasta. Pânã acum Consiliul Jude-

þean a încercat sã rezolve probleme
punctuale. Cred cã a venit momentul
sã abordãm profesionist acest domeniu, nu doar sã construim, din
când în când, câte o clãdire.
- Cum va aborda consilierul
judeþean Marian Constantin Uscatu
viitorul an, sub aspectul proiectelor
de investiþii pentru dezvoltarea judeþului?
- Am susþinut (votat) toate proiectele care au vizat investiþii benefice pentru judeþ. De exemplu: proiectul de modernizare a Spitalului
Clinic de Urgenþã pentru Copii
„Sfânta Maria”, „Axa rutierã strategicã 1 Iaºi – Suceava” ºi proiectele
de reabilitare a muzeelor ºi bisericilor. La fel voi proceda ºi anul viitor.
Dacã aº fi în Executivul Consiliului
Judeþean, cu siguranþã aº acorda o
atenþie sporitã proiectelor Spitalului
Regional de Urgenþã, modernizãrii
Aeroportului (inclusiv realizarea a
minim un drum alternativ cãtre aerogarã) ºi
reabilitãrii de drumuri judeþene.
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A fost semnat contractul de colectare ºi transport a deºeurilor

Jumãtate de milion de ieºeni vor beneficia
de colectarea selectivã a deºeurilor
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubritate (ADIS) ºi firma Girexim
Universal SA au semnat contractul pentru colectarea ºi
transportul deºeurilor în
judeþul Iaºi. De acest contract
vor beneficia cele 93 de
comune, municipiul Paºcani
ºi oraºele Târgu Frumos,
Podu Iloaiei ºi Hârlãu. În
total, aproape 500.000 de persoane, dintre care 425.000
locuiesc în mediul rural.

L

a fiecare punct de colectare vor exista trei tipuri de containere, cu o capacitate de 1100 de litri fiecare. Cele
galbene vor fi destinate ambalajelor ºi produselor din plastic ºi metal, în recipientele albastre vor fi aruncate hârtie ºi carton,
iar sticla va fi colectatã în containere verzi.
Anual, vor fi strânse aproximativ
62.000 de tone de deºeuri menajere. Cea
mai mare cantitate, 49.000 de tone, va fi
depozitatã în recipiente separate ºi va fi
transportatã la staþia de tratare mecanobiologicã Þuþora. Alte 12.000 de tone, produse reciclabile, vor fi procesate la staþia
de sortare. Materialele ce pot fi reciclate
sunt: hârtie, sticlã, plastic ºi metal.
În mediul urban, în zona blocurilor,
deºeurile menajere vor fi strânse în pubele
de 240 de litri, în 428 de puncte de colectare, iar la case, atât în oraºe cât ºi în sate,
colectarea se va face individual, în europubele de 120 de litri. Containerele pentru

colectare separatã aferente municipiului
Iaºi, alocate prin SMID, se distribuie la
punctele de colectare, înlocuind ºi modernizând infrastructura existentã deja.
Contractul între Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubritate (ADIS) ºi firma Girexim Universal
S.A a fost semnat pentru o perioadã de
cinci ani, valoarea acestuia fiind de
64.619.343 lei fãrã TVA. Anual, operatorul va plãti Consiliului Judeþean o
redevenþã de 183.000 de lei. „Imaginea
despre gunoieri nu este tocmai strãlucitã, ºi nici cea mai fericitã, doar când
pronunþi cuvântul strâmbi din nas, vezi
puþinã educaþie, dar vã asigur cã o sã vã
schimbaþi aceastã apreciere, odatã cu
câºtigarea licitaþiei organizate de ADIS
Iaºi de cãtre firma Girexim”, a declarat
Gheorghe Vasii, managerul Girexim Universal SA.

Putem atinge standardele
de gestionare a deºeurilor

Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi,
Maricel Popa, a precizat faptul cã þara
noastrã este pe ultimul loc din Uniunea
Europeanã în ceea ce priveºte colectarea
selectivã, de aceea acest pas este unul
important pentru judeþul nostru, fiind
nevoie atât de implicarea autoritãþilor locale, cât ºi a fiecãrui locuitor. „Ne dorim sã
creºtem standardul de viaþã al populaþiei ºi
sã îmbunãtãþim calitatea mediului, iar acest
lucru îl putem face doar printr-uun sistem
de management al deºeurilor foarte bine
pus la punct”, a spus Popa.
Prezent la semnarea contractului
pentru colectarea ºi transportul deºeurilor

în judeþ, Cãtãlin Bãlan, directorul Autoritãþii de Management pentru Programul
Operaþional Infrastructura Mare din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene, a menþionat cã se cautã soluþii pentru ca drumurile de acces cãtre staþiile de procesare a deºeurilor sã poatã fi modernizate cu
fonduri nerambursabile. „Este important
acest proiect. Din pãcate, nu în foarte
multe locuri din judeþ avem servicii de
management integrat care sã fie funcþionale, sã aibã operatori, sã reuºeascã sã
colecteze ºi sã demonstreze faptul cã fondurile europene alocate acestui sector au
fost cu folos. Sigur cã proiectul în sine va
putea fi îmbunãtãþit, dar vestea bunã este
cã cei de la Comisia Europeanã sunt dispuºi în continuare sã aloce bani, ºi în
felul acesta România poate îndeplini
standardele de gestionare a deºeurilor,
standarde care sunt atinse în toate celelalte regiuni ale Europei”, a declarat Cãtãlin Bãlan – directorul AM-POIM din
Ministerul Fondurilor Europene.

Scopul colectãrii
selective – protejarea
mediului înconjurãtor

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubritate a fost înfiinþatã în
anul 2009, pentru a reglementa, monitoriza ºi gestiona serviciul de salubrizare de

Proiectul Spitalului Regional de Urgenþã, pregãtit pentru finanþare

aproape de obþinerea finanþãrii necesare
construirii unitãþii medicale”, a afirmat
Maricel Popa, preºedintele Consiliului
Judeþean Iaºi.
Conform draftului studiului de fezabilitate, Spitalul Regional de Urgenþã va
avea 850 de paturi, dintre care 776 pentru îngrijire medicalã acutã ºi 74 pentru
îngrijirea criticã. De asemenea, unitatea
medicalã va deþine toate specialitãþile
unei spital de urgenþã, urmând a fi dotatã cu tehnologie de ultimã generaþie.
Valoarea proiectului este estimatã la 470
de milioane de euro.

 viitorul spital va avea 850 de
paturi, dintre care 776 pentru
îngrijire medicalã acutã ºi 74
pentru îngrijirea criticã  SRU
va deþine toate specialitãþile
unui spital de urgenþã, urmând
a fi dotatã cu tehnologie
de ultimã generaþie  valoarea
proiectului este estimatã la
470 de milioane de euro

Structura finalã a Spitalului Regional
de Urgenþe Iaºi a fost stabilitã în cadrul
ºedinþei organizate la sediul Bãncii Europene de Investiþii (BEI) din Bucureºti. La
întâlnire au participat reprezentanþi ai
Ministerului Sãnãtãþii, ai BEI, consultanþi,
specialiºti din cadrul Consiliului Judeþean Iaºi ºi ai altor instituþii implicate în
realizarea proiectului.
Participanþii au stabilit structura viitoarei unitãþi medicale pentru fiecare etaj
ºi detaliile arhitecturale, etape esenþiale

pentru definitivarea studiului de fezabilitate ºi finalizarea cererii de finanþare.
Cu cinci niveluri ºi o suprafaþã totalã de 118.360 metri pãtraþi, unitatea va
dispune de echipamente de înaltã tehnologie ce vor permite efectuarea de
proceduri minim invazive chiar ºi în
cazurile extrem de grave. Câteva dintre
departamentele viitorului Spital Regional de Urgenþe vor fi destinate diagnosticãrii ºi tratãrii afecþiunilor neurologice,

cardiovasculare, pulmonare, pediatrice,
ginecologice dar ºi intervenþiilor chirugicale complexe. „Au fost stabilite ulti mele detalii înaintea depunerii cererii
de finanþare ºi avem acum o imagine
clarã a viitorului Spital Regional de Ur genþe. Comitetul interinstituþional înfiin þat de Consiliul Judeþean la începutul
anului a contribuit la derularea ºi res pectarea termenelor ºi, astfel, am reuºit
sã mai parcurgem un pas pentru a fi mai

Lucrãrile de construcþie vor
începe, efectiv, în anul 2020

Suma alocatã spitalelor regionale
din fonduri europene, mai precis din
Fondul European de Dezvoltare Regionalã, este de 150 de milioane de euro.
Aceasta este suma dinspre Uniunea
Europeanã prevãzutã în acordul de parteneriat ºi în programul operaþional, la care
se adaugã contribuþia României de 150

pe raza unitãþilor administrative membre,
precum ºi pentru a realiza în comun proiecte de investiþii pentru înfiinþarea,
modernizarea sau dezvoltarea sistemelor
de utilitãþi publice. Membrii ADIS sunt
Consiliul Judeþean ºi cele 98 de consilii
locale din judeþul Iaºi.
Colectarea selectivã a deºeurilor precum hârtie, carton, plastic, metal, sticlã
este un proces tehnologic prin care orice
tip de deºeu este transformat în materie
primã pentru fabricarea unui alt produs cu
destinaþie diferitã. Sticla poate fi refolositã
de mai multe ori dupã spãlare, în timp ce
un pet poate contribui atât la fabricarea
unui ambalaj de plastic sau poate fi folosit
ca ºi amestec în confecþionarea de îmbrãcãminte sau poate intra în componenþa
altor materiale.
Scopul colectãrii selective este protejarea mediului înconjurãtor. Operaþiunea a
devenit obligatorie ºi pe teritoriul României începând cu anul 2016.

de milioane de euro. „România este pre gãtitã sã transmitã Uniunii Europene, Comisiei Europene, doamnei comisar Corina Creþu, studiile de fezabilitate aferente
celor trei spitale regionale – Iaºi, Craiova
ºi Cluj”, a spus Rovana Plumb, ministrul
Fondurilor Europene.
Potrivit acesteia, în anul 2019, România, împreunã cu Banca Europeanã de
Investiþii, va finaliza celelalte documente
tehnice, respectiv proiectul de execuþie,
dupã care se va face licitaþie în vederea
atribuirii contractului pentru construcþia
celor trei spitale.
Potrivit Ministerului Sãnãtãþii, finalizarea studiului de fezabilitate va avea loc
în aceastã perioadã, iar întocmirea documentaþiei specifice pentru obþinerea fondurilor europene va fi fãcutã pânã la finalul acestui an. Etapa de înaintare a documentaþiei cãtre Comisia Europeanã este
programatã în ianuarie 2019, în paralel
urmând a fi demarate procedurile tehnice
de proiectare ºi execuþie prognozate pe
tot parcursul anului 2019, pentru ca
lucrãrile de construcþie sã înceapã efectiv
în 2020, urmând sã se încheie în 2023.
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Drumurile Iaºului, din epoca
gropilor în era modernizãrilor
M

odernizarea drumurilor judeþene a
fost prioritizatã în funcþie de numãrul de utilizatori potenþiali, þinând
cont de densitatea populaþiei fiecãrei
comunitãþi, de posibilele fluxuri de navetism, dar ºi de numãrul de localitãþi din fiecare unitate administrativ-teritorialã care
are acces la drumul judeþean.

„

Iaºul are una dintre cele
mai mari reþele de drumuri judeþene din þarã,
peste 1.000 de kilometri, iar
costurile pentru reabilitarea ºi
întreþinerea acesteia sunt pe
mãsurã, de aceea vom depune
ºi alte cereri de finanþare în
vederea obþinerii de fonduri
externe. Ne dorim sã oferim
locuitorilor din judeþ drumuri
trainice care sã asigure mobilitatea, accesibilitatea ºi conectivitatea” – Maricel Popa, preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi

Drumuri judeþene modernizate
cu fonduri din bugetul
Consiliului Judeþean

În anul 2017, au fost terminate lucrãrile de modernizare a 23 de kilometri de
drum judeþean.
17 kilometri au fost reabilitaþi prin
aºternerea de covoare asfaltice, iar alþi 30
de km au fost pietruiþi. Investiþia totalã s-a
ridicat la suma de 37 milioane de lei.
Drumul judeþean 248 D Pãun –
Tomeºti (km 13+482 – 15+482) a fost
asfaltat pe o lungime de doi kilometri. Au
fost amenajaþi 1.300 de metri pãtraþi de trotuare, 2.800 de metri liniari de rigole ºi 80
de intrãri la proprietãþi. Investiþia a fost de
2,5 milioane lei.
Drumul Judeþean 207A Sineºti – Storneºti (km 34+400 – 38+400) – a fost
modernizat pe o lungime de 4 kilometri. Au
fost amenajaþi 2.300 de metri pãtraþi de trotuare, au fost realizaþi 4,4 kilometri de ºanþuri betonate, iar podul din beton armat aflat
pe tronsonul respectiv a fost reabilitat.

Valoarea proiectului a fost de aproximativ 5
milioane lei.
Drumul Judeþean 248 F Budeºti –
Hadâmbu (km 37+613 -39+613) – a fost
modernizat pe o lungime de doi kilometri.
Au fost realizaþi ºi 1.000 de metri liniari de
ºanþuri betonate. Costurile au fost de 2,4
milioane lei.
Drumul Judeþean 247A Bârnova (km
2+418 – 7+893) a fost modernizat un
tronson de 5,5 kilometri. Totodatã, au fost
amenajaþi 7.000 metri pãtraþi de trotuare ºi
au fost realizaþi 3.000 de metri liniari de
ºanþuri betonate. Valoarea lucrãrilor este de
8,5 milioane lei.
Drumul Judeþean 208I Gura Bãdiliþei –
Criveºti – Vânãtori (km 6+173– 15+215)
a fost modernizat pe un tronson de 9 kilometri. Au fost realizaþi ºi 5.300 de metri
liniari de ºanþuri betonate ºi 6.000 de metri
liniari de ºanþuri de pãmânt.
17 km de drum judeþean au fost reabilitaþi prin aºternerea de covoare asfaltice.
Valoarea lucrãrilor a fost 6,2 milioane de lei.
Au fost astfel turnate covoare asfaltice pe:
Drumul Judeþean 208J Miclãuºeni –
Butea (3,4 km)
Drumul Judeþean 281A Hârlãu –
Deleni (600 metri)
Drumul Judeþean 248D Tomeºti – Holboca (2 km)
Drumul Judeþean 249A Dancu (900 metri)

Drumul Judeþean 248A Voineºti – Slobozia (5 km)
Drumul Judeþean 248C Ciurea – Lunca
Cetãþuii (5 km)
La capitolul întreþinerea drumurilor de
pãmânt – 30 de kilometri de drum judeþean
au fost pietruiþi. Au beneficiat de acest tip
de lucrãri:
Drumul Judeþean 207 A limitã Judeþul
Neamþ – Storneºti – Bocniþa – Popeºti –
4,2 km
Drumul Judeþean 281B Belceºti –
Coarnele Caprei – Borosoaia – Oneºti –
Plugari – 5,7 km
Drumul Judeþean 282 D Potîngeni –
Româneºti – Podu Iloaiei – Scobinþeni –
Popeºti – Mãdârjac – 5 km
Drumul Judeþean 208 G Limita Judeþul
Neamþ – Hãlãuceºti – Kogãlniceni – Movileni – (DN 28) – 13 km
Drumul Judeþean 208 O Ciohorani —
Cozmesti – 1,1 km
Costurile au fost de 3 milioane lei.

Drumuri judeþene
în curs de modernizare

Consiliul Judeþean a primit de la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, prin Programul Naþional

de Dezvoltare Localã II, 40 de milioane de
euro pentru modernizarea a 7 drumuri judeþene cu o lungime totalã de 93 kilometri.
Drumul Judeþean 281C: intersecþie DN
28A (Blãgeºti) – Todireºti -CCoasta Mãgurii
– Cotnari – DN 28B (Cotnari) va fi modernizat pe o lungime de 25 de kilometri. Vor
fi amenajaþi ºi 7.400 de metri pãtraþi de trotuare, va fi realizat accesul la proprietãþi, iar
ºase staþii de autobuz aflate pe acest tronson vor fi modernizate.
Constructorul va monta 29 de podeþe,
1.600 de metri liniari de parapet metalic
flexibil ºi va realiza semnalizarea rutierã.
Lucrãrile vor fi garantate de executant pentru o perioadã de trei ani.
Pânã acum, a fost efectuatã stabilizarea
terenului prin procedeul de reciclare a

„

vechiului asfalt ºi îmbunãtãþirea acestuia cu
ciment, pe o lungime de 12 kilometri, iar pe
trei kilometri a fost turnat ºi stratul de balast. Au fost montate deja cele 29 de podeþe
prevãzute în proiect. „Acest proiect este
important pentru locuitorii din partea de
nord-vvest a judeþului nostru deoarece tronsonul ce urmeazã a fi modernizat strãbate
teritoriul administrativ a ºapte localitãþi.
Este o investiþie importantã în infrastructura
judeþeanã, de aproximativ 10 milioane de
euro, iar specialiºtii din cadrul Direcþiei
Judeþene de Administrare a Drumurilor ºi
Podurilor vor urmãri îndeaproape modul de
execuþie a lucrãrilor”, susþine Maricel Popa,
preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi.
Drumul Judeþean 207M intersecþie DN
28(E583) – Al.I.Cuza va fi modernizat pe o
lungime de 6,2 kilometri. Valoarea contractului de lucrãri este de 11,6 milioane de lei.
Constructorul va pava 9.200 de metri
pãtraþi de trotuare, va amenaja intrãrile la
proprietãþi ºi va realiza 7.200 de metri liniari
de ºanþuri betonate ºi 2.400 de metri liniari
de rigole carosabile. 32 de drumuri laterale
vor fi asfaltate pe o lungime de 15 metri.
Totodatã, va fi montat un parapet metalic de
360 de metri liniari, iar semnalizarea rutierã
va fi refãcutã. Proiectul prevede ºi reparaþii
ale podului de pe râul Mihailã, aflat pe tronsonul de drum ce va fi modernizat.
Au fost montate podeþele prevãzute în
proiect ºi s-au fãcut sãpãturi pentru scurgerea apelor pluviale.
Pentru modernizarea Drumului Judeþean 248A: intersecþie DC 73 Grieºti – limitã judeþul Vaslui, a fost alocatã suma de 2,9
milioane de lei pentru reabilitarea unui

Am început un program promiþãtor privind asfaltarea a 300
km de drum judeþean. Avem finanþare din fonduri europene, la ora actualã, pentru 100 km, pentru alþi 92 km vom
folosi bani de la Guvern, iar 70 km vor fi modernizaþi din resurse proprii. Completarea, cu încã 30 km, o vom face prin programul transfrontalier – 10 km cu Raionul Ungheni ºi vom mai
avea o aplicaþie pe POR, completarea programului de modernizare, de încã 20 km” – Maricel Popa
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de Sus – Scânteia – intersecþie DJ 248 –
ªcheia – Drãguºeni – Ipatele – Þibãneºti se
aflã în etapa de evaluare la ANAP.
Pentru modernizarea DJ 208F Heci
(intersecþie DJ 208)- Tãtãruºi – Iorcani –
limitã judeþ Suceava nu a fost depusã nicio
ofertã în cadrul celor douã proceduri derulate. Dupã revizuirea proiectului va fi reluatã licitaþia.

92 de kilometri drumuri
judeþene vor fi modernizaþi
cu fonduri europene

tronson de 2,6 kilometri. Proiectul mai prevede montarea a 12 podeþe tubulare ºi construirea a 4.600 de metri liniari de ºanþuri.
Va fi amenajatã parcarea aflatã pe acest
tronson, vor fi montate indicatoare noi ºi
vor fi refãcute marcajele rutiere. Pentru
lucrãrile efectuate, constructorul va asigura
o garanþie de trei ani.
La mai puþin de douã luni de la începerea lucrãrilor, a fost turnat primul strat
de asfalt ºi au fost montate cele 12 podeþe. Aproape trei sferturi din proiect au fost
deja realizate, astfel cã acesta va fi terminat mai repede faþã de termenul prevãzut
în contract.
Pe Drumul Judeþean 280B Târgu Frumos – Cucuteni se lucreazã la reabilitarea a
9,2 kilometri, investiþia fiind de 11,7 milioane de lei. Se vor mai construi 3.000 de
metri liniari de rigole betonate, 1.900 de
metri liniari de rigole carosabile ºi 6.900
de metri liniari de ºanþuri. Constructorul va
amenaja 2.900 de metri pãtraþi de trotuare,

va monta 102 podeþe ºi 1.300 de metri
liniari de parapet metalic. Dupã finalizarea
lucrãrilor, constructorul va reface semnalizarea rutierã.
Au fost fãcute lucrãri de frezare ºi profilare a drumului ºi au fost montate aproximativ 60 de podeþe dintre cele 102 prevãzute în proiect.
Drumul Judeþean 281 Spinoasa – Belceºti se reabiliteazã pe 1,7 kilometri. Pe
lângã lucrãrile curente, constructorul va
mai amenaja 800 de metri liniari de ºanþuri
ºi va monta opt podeþe. Totodatã, vor fi
amplasate indicatoare noi, iar semnalizarea
rutierã va fi refãcutã. Valoarea contractului
de lucrãri este de 2,2 milioane de lei cu
TVA, iar lucrãrile vor fi garantate pentru o
perioadã de trei ani.
Pânã acum, a fost turnat stratul de balast ºi au fost montate podeþele transversale ºi cele laterale.
Licitaþia pentru modernizarea drumului
judeþean 246 limitã judeþ Vaslui – Tufeºtii

Axa Rutierã Strategicã 1 Iaºi – Suceava este cea mai mare investiþie pentru
modernizarea infrastructurii rutiere din cele
douã judeþe, finanþatã prin Programul Operaþional Regional (POR).
Valoarea proiectului este de 73 milioane de euro ºi vizeazã modernizarea a 170
de kilometri de drum din Iaºi ºi Suceava,
din care 92 de kilometri în judeþul nostru.
Uniunea Europeanã susþine investiþia
cu 58 milioane de euro, iar aproximativ
nouã milioane de euro sunt asiguraþi din
bugetul de stat. Contribuþia solicitanþilor
este de ºase milioane de euro.
Traseul care va fi modernizat strãbate
22 de comune ºi oraºe din judeþele Iaºi ºi
Suceava. Beneficiarii direcþi ai investiþiei
sunt 137.580 de persoane din localitãþile
traversate de Axa Rutierã Strategicã 1 Iaºi
– Suceava.
În judeþul Iaºi, vor fi modernizate prin
acest proiect: (tabel 2)
Proiectul „Regiunea Nord-Est- Axa
rutierã Strategicã 1 Iaºi-Suceava” a primit
finanþare în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritarã
6 – Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de
importanþã regionalã, Prioritatea de investiþii 6.1 – Stimularea mobilitãþii regionale
prin conectarea nodurilor secundare ºi terþiare la infrastructura TEN-T.
Proiectul tehnic a fost finalizat ºi se aflã
în etapa de verificare. Toate avizele necesare au fost obþinute ºi au fost încheiate toate
contractele secundare proiectului. Printre
acestea se numãrã contractul de achiziþie a
serviciilor de verificare tehnicã de calitate a
proiectului, dar ºi contractul de achiziþie a
serviciilor de consultanþã pentru managementul de execuþie a investiþiei.
Se estimeazã cã în a doua jumãtate a
lunii decembrie va fi lansatã licitaþia de
execuþie a lucrãrilor.
În cadrul POR 2014-2020, a primit
finanþare nerambursabilã ºi proiectul Axa
Rutierã Strategicã 2: Botoºani – Iaºi. Pânã

în anul 2023, vor fi modernizate patru tronsoane de drum judeþean cu o lungime totalã de 107 kilometri, din 14 localitãþi din
judeþele Iaºi ºi Botoºani. Investiþia este de
73 milioane de euro.
În Iaºi vor fi modernizaþi ºase kilometri
de drum judeþean care strãbat comuna ªipote. Beneficiari direcþi ai investiþiei sunt cei
peste 54.000 de locuitori din localitãþile
tranzitate de tronsonul ce va fi modernizat.
A fost finalizat proiectul tehnic, acesta

aflându-se acum în etapa de verificare. Se
estimeazã cã în a doua jumãtate a lunii
decembrie va fi lansatã licitaþia de execuþie
a lucrãrilor.

„

Dupã cum am mai afirmat pânã acum, drumurile judeþului reprezintã
o prioritate pentru mandatul
meu. Sunt lucrãri în execuþie, altele care vor începe în
primãvarã. Am promis ieºenilor drumuri bune ºi mã voi
þine de cuvânt. La finalul
mandatului meu vreau sã nu
mai fie drumuri de pãmânt în
judeþ. Acolo unde va fi posibil vom accesa fonduri europene, deja la nivelul Consiliul Judeþean lucrãm la proiectul bugetului pentru anul
viitor, astfel încãt drumurile
judeþene sã primeascã mai
mulþi bani pentru reparaþii ºi
modernizãri” – Maricel Popa
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Parteneriat Consiliul Judeþean – FRF

Iaºi – Centru de Excelenþã pentru copiii sub 14 ani
O delegaþie de la Federaþia
Românã de Fotbal (FRF),
condusã de preºedintele
Rãzvan Burleanu, a vizitat,
din nou, Iaºul, pentru a
discuta despre proiectele de
dezvoltare ale FRF ºi
posibilitatea de a crea
noi parteneriate în judeþul
nostru, pentru promovarea
fotbalului juvenil.
În acest sens, s-a stabilit înfiinþarea la
Iaºi a unui Centru de Excelenþã pentru copiii sub14 ani, care va funcþiona în cadrul
unui parteneriat între Consiliul Judeþean
(CJ) ºi FRF. În perioada imediat urmãtoare
se va întocmi un protocol de colaborare
care va fi prezentat spre aprobare consilierilor judeþeni. „Am identificat deja douã
posibile locaþii, pe care urmeazã sã le discut cu colegii mei din Consiliul Judeþean

ºi sã luam o decizie în acest sens. Intenþia
noastrã este de a oferi ºansa la 20 de copii
din mediul rural sã facã performanþã întrun cadru organizat ºi îndrumaþi de cei mai
buni antrenori din judeþul Iaºi ºi de la FRF.
Noi vom participa cu partea de infrastructurã, iar FRF va pune la dispoziþie partea de
logisticã – echipamente, materiale de pregãtire, antrenori”, a precizat Maricel Popa,
preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi.
Prezenþi la Ruginoasa ºi la una dintre
partidele etapei semifinale din Cupa Satelor, competiþie organizatã de FRF în scopul
identificãrii de tinere talente din mediul
rural, membrii delegaþiei FRF au rãmas
impresionaþi de calitãþile unor copii de 1213 ani, care urmeazã sã fie selectionaþi la
echipa naþionalã de juniori sub 13 ani.
Alãturi de preºedintele FRF au fost
ieºeanul Ciprian Paraschiv – manager
Dezvoltare Fotbalisticã în cadrul FRF,
Lucian Sãnmãrtean – manager sportiv al
loturilor de juniori din cadrul FRF ºi Laurenþiu Roºu, selecþionerul reprezentativei

U18. „Ca preºedinte al Consiliului Judeþean Iaºi susþin construirea terenurilor de
sport ºi a centrelor de excelenþã zonale,
fiind sigur cã acestea din urmã se vor
transforma în adevãrate pepiniere pentru
tinerii talentaþi ºi muncitori ai comunitãþii
noastre care au în faþã un viitor strãlucit în

lumea sportului!”, a opinat preºedintele
Consiliului Judeþean.

„Împreunã Suntem
Fotbal în grãdiniþe”
Sâmbãtã, 10 noiembrie, la Sala Polivalentã din Iaºi, sub privirile foºtilor

internaþionali Lucian Sânmãrtean ºi Laurenþiu Roºu, preºcolarii (bãieþi ºi fete) au
participat la 6 ateliere, în cadrul cãrora au
efectuat diferite exerciþii distractive cu
mingea, fiind premiaþi, la final, de Federaþia Românã de Fotbal. Evenimentul s-a
înscris în cel mai nou poiect al FRF –
„Împreunã Suntem Fotbal în grãdiniþe”.
„Deoarece fotbalul nu e doar un mod distractiv de a face miºcare, ci contribuie
direct la formarea celor mici printr-oo viaþã sãnãtoasã, Federaþia Românã de Fotbal
vine în spijinul preºcolarilor ºi oferã
asistenþã grãdiniþelor ce doresc sã aducã
fotbalul în viaþa copiilor... Federaþia
Românã de Fotbal susþine practicarea
fotbalului de la o vârstã cât mai fragedã,
astfel cã grãdiniþele ce vor implementa în
orarul copiilor cel puþin o orã de fotbal pe
sãptãmânã vor primi suport din partea
FRF. Acesta constã în echipament, miniporþi mobile, mingi ºi elemente necesare
pentru delimitarea suprafeþei de joc”, a
anunþat Federaþia Românã de Fotbal.

CLASAMENT – LIGA A IV-AA, SENIORI

Liga a IV-a, Seniori, sezon 2018 – 2019

Favoriþii se impun la limitã, cu emoþii!
În etapa cu numãrul 14 a Ligii a IV-a,
desfãºuratã duminicã, Flacãra Erbiceni a
fost la un pas de a ceda puncte preþioase
chiar pe terenul „lanternei roºii” – A.S.
Poly 2014 Iaºi, singura formaþie care nu a
reuºit sã câºtige vreun punct în cele 14
etape scurse pânã acum. În cele din urmã,
cei din Erbiceni s-au impus la limitã, 5-4,
în urma unei partide interesante, ºi continuã, umãr la umãr, disputa cu Unirea
Ruginoasa, formaþie care a avut de suferit,
pe teren propriu, în confruntarea cu Progresul Deleni – scor finat 3-2. Mult mai

ETAPA A 14-AA
Viitorul Hârlãu – CS ªtiinþa Miroslava II 4 – 1
Unirea Ruginoasa – Progresul Deleni 3 – 2
CS Stejarul Bârnova – Stejarul Sineºti 4 – 3
Gloria Româneºti – Unirea Mirceºti 0 – 2
Moldova Cristeºti – CS Tomeºti 4 – 2
A. S. Poly 2014 Iaºi – ASC Flacãra Erbiceni 4 – 5
Gloria Bãlþaþi – Unirea Scânteia 1 – 2
CS Ciurea – Victoria Leþcani 2 – 6

clar a câºtigat Unirea Mirceºti – 2-0 pe
terenul celor de la Gloria Româneºti,
rãmânând singura formaþie care nu a

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NUME ECHIPA
M
Unirea Ruginoasa
ASC Flacãra Erbiceni
Unirea Mirceºti
Moldova Cristeºti
CS Stejarul Bârnova
CS Tomeºti
Stejarul Sineºti
Progresul Deleni
Gloria Balþaþi
Victoria Leþcani
Unirea Scânteia
Viitorul Hârlãu
CS Ciurea
Gloria Româneºti
CS ªtiinþa Miroslava II
A.S. Poly 2014 Iaºi

V
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

E
10
10
9
10
9
7
6
5
5
5
4
5
5
2
3
0

I
3
3
5
2
1
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
0

1
1
0
2
4
6
7
6
8
8
6
8
8
7
9
14

G
41-1
15
39-1
17
48-1
14
39-1
18
36-2
21
32-2
20
37-3
34
33-2
23
27-2
23
38-4
40
19-2
29
21-3
32
26-4
42
23-3
32
29-5
54
14-8
88

P
33p
33p
32p
32p
28p
22p
19p
18p
16p
16p
16p
16p
16p
11p
11p
0p

A
+9
+15
+14
+8
+4
+4
+1
-3
3
-5
5
-2
2
-2
2
-8
8
-5
5
-1
13
-1
10
-2
24

ETAPA VIITOARE (25 NOIEMBRIE 2018)
Progresul Deleni – Viitorul Hârlau
Stejarul Sineºti – Unirea Ruginoasa
Unirea Mirceºti – CS Stejarul Bârnova
CS Tomeºti – Gloria Româneºti
ASC Flacãra Erbiceni – Moldova Cristeºti
Unirea Scânteia – A.S. Poly 2014 Iaºi
Victoria Leþcani – Gloria Bãlþaþi
CS ªtiinþa Miroslava II – CS Ciurea

cunoscut gustul înfrângerii în aceastã ediþie de campionat.
Etapa viitoare – ultima a turului, Flacãra Erbiceni va primi vizita celor de la
Moldova Cristeºti, o confruntare ce poate
avea repercursiuni asupra podiumului primei pãrþi a campionatului.

Echipele din Ruginoasa ºi Tomeºti vor disputa finala Cupei Satelor
Cupa Satelor, sezon 2018 – 2019, Semifinala

Dupã o lunã ºi jumãtate de
dispute în care au fost
angrenaþi peste 700 de copii,
din 40 de comune, Cupa
Satelor a ajuns, în judeþul
Iaºi, în faza finalã.
Câºtigãtoarele celor 10 grupe
au fost repartizate în douã
grupe semifinale, iar
partidele – tur-retur, au
stabilit ºi finalistele.
Finala o vor disputa echipele comunelor Ruginoasa ºi Tomeºti, formaþii care nu
au cunoscut încã gustul înfrângerii. Mai
mult, în Grupa A semifinalã, formaþia din
Ruginoasa a câºtigat toate cele 8 partide,
încasând un singur gol!
De remarcat faptul cã jocurile s-au
desfãºurat pe terenuri cu dimensiuni de 70
de metri lungime ºi 50 de metri lãþime, cu

CLASAMENT GRUPA A
# NUME ECHIPA

M

V

E

1. Comuna Ruginoasa
2. Comuna Todireºti
3. Comuna Deleni
4. Comuna Hãlãuceºti
5. Comuna Movileni

8
8
8
8
8

8
5
4
2
0

0
0
1
0
1

I

G

0
3
3
6
7

30 – 1
19 – 10
17 – 11
7 – 30
2 – 23

P

24p
15p
13p
6p
1p

CLASAMENT GRUPA B

porþi de 5 metri lungime ºi 2 metri înãlþime. Echipele au fost alcãtuite din câte
nouã titulari, lotul ridicându-se la paisprezece jucãtori, bãieþi ºi fete, nãscuþi în anul
2006 ºi mai mici, dar în echipe au evoluat
ºi maximum câte trei fete nãscute în 2004
ºi mai mici!
Câºtigãtoarea judeþului Iaºi se va califica la faza regionalã, acolo unde, în primãvara anului viitor, se va confrunta cu repre-

zentantele judeþelor Suceava, Botoºani,
Neamþ, Bacãu ºi Vaslui, iar campioana
regiunii va ajunge la faza finalã, de opt formaþii.
Cupa Satelor este organizatã de Federaþia Românã de Fotbal, cu sprijinul Asociaþiilor Judeþene de Fotbal ºi Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale ºi este
dedicatã copiilor U13 din satele ºi comunele României.

# NUME ECHIPA

M

V

E

I

G

P

1. Comuna Tomeºti
2. Comuna Popricani-3
3. Comuna Bivolari
4. Comuna Voineºti
5. Comuna Cozmeºti

8
8
8
8
8

7
3
3
1
0

1
2
2
4
1

0
3
3
3
7

19-2
7-13
7-13
5-6
0-19

22p
11p
11p
7p
1p

Grupa A
Comuna Deleni – Comuna Movileni 2 – 2
Comuna Hãlãuceºti – Comuna Ruginoasa 0 – 7

Grupa B
Comuna Bivolari – Comuna Voineºti 0 – 0
Comuna Popricani-3 – Comuna
Tomeºti 1 – 3
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Festivalul „Teodorenii” – 2018
Ajuns la cea de-a cincea
ediþie, Festivalul „Teodorenii”, organizat de Biblioteca
Judeþeanã „Gh. Asachi” Iaºi,
va avea loc în acest an
în perioada 6-8 decembrie,
va fi dedicat literaturii
umoristice ºi satirice ºi se va
desfãºura sub genericul
„ªaga, umorul ºi satira”.

C

a în fiecare an, Festivalul „Teodorenii”
va avea douã componente egale ca
importanþã. Prima dintre ele este marcarea contribuþiei pe care familia Teodoreanu, prin scriitorii Ionel ºi Pãstorel, dar ºi
prin pãrinþii celor doi artiºti, a avut-o la conturarea culturalã ºi moralã a Iaºului sfârºitului de secol XIX ºi începutului de secol XX.
Creaþia literarã a celor doi fraþi va fi, ca
de obicei, marcatã prin concursuri de
desene, de traducere ºi retroversiune, prin
lecturi ºi interpretare precum ºi concursuri
literare sau de culturã generalã.
Prezentã încã de la prima ediþie ºi rod
al unei iniþiative venite din partea cititorilor
Bibliotecii, întrecerea între gospodine, între
conservele pentru iarnã, este expresia convingerii organizatorilor despre importanþa
covârºitoare pe care o are cultura materialã
„micã”, aceea care duce tradiþiile mai
departe ºi ne face sã ºtim cine suntem.

În contextul în care Pãstorel Teodoreanu este întemeietorul literaturii gastronomice de la noi, un asemenea concurs,
denumit sugestiv „Cãmara lui Pãstorel”,
reuneºte spre bucuria organizatorilor participanþi de toate vârstele, de la elevi de
liceu, la octogenari pensionari.
A doua componentã a Festivalului
„Teodorenii” este celebrarea unui gen ficþional considerat minor. Într-un Iaºi în care
poezia ºi ficþiunea literarã clasicã sunt
obiectul a nenumãrate festivaluri, concursuri ºi sesiuni de acordare de premii, era
nevoie de o manifestare care sã aibã în
centrul ei ºi genuri precum umorul, romanul istoric, fantasy, SF, policier, literatura
gastronomicã ºi cea memorialisticã, literatura pentru copii ºi alte asemenea, ignorate de obicei de festivalurile literare de
amploare. Anul acesta a venit rândul literaturii umoristice ºi satirice.

Conferinþã despre
umorul politic

Peste 20 de umoriºti ieºeni ºi din þarã
uniþi pentru trei zile sub spectrul tutelar al
sprintenului la vorbã ºi la minte Pãstorel
Teodoreanu se vor întâlni cu publicul ieºean
în manifestãri complexe (recitaluri, discuþii
libere, reprezentaþii de teatru). Mediul academic va contribui în mod specific la manifestare, prin organizarea unui simpozion
tematic, la care vor lua parte peste 15 lec-

tori care vor diseca trecutul, prezentul ºi
poate viitorul acestui gen de literaturã.
Punctul culminant al Festivalului „Teodorenii” se va desfãºura vineri, 7 decembrie, în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, ºi va fi reprezentat de
„Gala cãrþii ieºene”, un eveniment complex, care va debuta cu o conferinþã despre
umorul politic. Vor fi acordate premii dedicate mediului literar, editorial ºi biblioteconomic ieºean, manifestarea încheindu-se
cu un spectacol de stand-up comedy ºi
caricaturã, oferit de Costel Pãtrãºcan.
Un alt moment inedit, va fi maratonul
de umor românesc din arhiva de aur a televiziunii naþionale, care se va desfãºura în
dimineaþa zilei de sâmbãtã, 8 decembrie,
la Filiala „Ion Creangã” a Bibliotecii, aflatã
în incinta Casei Sindicatelor. Nostalgicii,
dar ºi publicul tânãr, vor putea vedea sau

revedea scenete ºi producþii umoristice
care îi au printre protagoniºti pe cei mai
mari artiºti de comedie ai României, întrun program care se doreºte deopotrivã
retrospectiv, dar ºi contemporan.

Peste 50 de momente
diferite, pe toate gusturile
Festivalul „Teodorenii”, la fel ca ºi în
ediþiile precedente, se va desfãºura atât la
sediul central al Bibliotecii Judeþene dar ºi
în toate filialele, la Palatul Culturii, la Clubul CFR ºi în Palatul Fundaþiei, sediul
Bibliotecii Centrale Universitare, atestând
în acest fel colaborarea strânsã pe care
Biblioteca o are cu instituþiile de culturã
din oraº. Vor fi peste 50 de momente diferite, pe toate gusturile, programul detaliat
al Festivalului „Teodorenii”, lista invitaþilor

ºi o scurtã biografie a lor putând fi consultate pe site-ul www.teodorenii.ro precum ºi
pe pagina de Facebook a evenimentului.
„Conºtienþi de vocaþia unei anumite
discreþii pe care o bibliotecã trebuie sã o
aibã într-uun Iaºi cultural în care actorii
principali sunt instituþiile de spectacol, ne
strãduim totuºi sã pãstrãm o interactivitate
complexã cu utilizatorii, sã ieºim din zona
noastrã de confort ºi sã organizãm asemenea evenimente. Avem credinþa cã genurile ficþionale pe care le punem în centrul
preocupãrilor noastre pentru trei zile au
publicul lor, poate mai numeros decât se
crede în general, ºi deci meritã sãrbãtorite
în contextul în care Biblioteca este o instituþie publicã, chematã sã satisfacã nevoile
culturale ale întregii comunitãþi”, a afirmat
Dan Doboº, director al Bibliotecii Judeþene
„Gh. Asachi” Iaºi.

Instituþii aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Judeþean
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Hotãrâri ale Consiliului Judeþean Iaºi

HOTÃRÂREA nr.339
privind aprobarea Protocolului de
Asociere încheiat între Ministerul Sãnã tãþii, Instituþia Prefectului – Judeþul Iaºi,
Judeþul Iaºi – Consiliul Judeþean Iaºi ºi
Municipiul Iaºi – Consiliul Local al
Municipiului Iaºi, în vederea realizãrii
obiectivului de investiþii „Spital Regional
de Urgenþã Iaºi”
Art.1. Se aprobã Protocolul de Asociere încheiat între Ministerul Sãnãtãþii,
Instituþia Prefectului – Judeþul Iaºi, Judeþul Iaºi – Consiliul Judeþean Iaºi ºi Municipiul Iaºi – Consiliul Local al Municipiului Iaºi, în vederea realizãrii obiectivului
de investiþii „Spital Regional de Urgenþã
Iaºi”, în forma prevãzutã în Anexa, parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2. Se împuterniceºte domnul Dr.
Ing. Maricel POPA, Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi, sã semneze, în numele
ºi pentru UAT Judeþul Iaºi – Consiliul
Judeþean Iaºi, Protocolul de Asociere
încheiat între Ministerul Sãnãtãþii, Instituþia Prefectului – Judeþul Iaºi, Judeþul Iaºi
– Consiliul Judeþean Iaºi ºi Municipiul
Iaºi – Consiliul Local al Municipiului Iaºi,
în vederea realizãrii obiectivului de investiþii „Spital Regional de Urgenþã Iaºi”.
Art.3. Cu data prezentei, prevederile
H.C.J. Iaºi nr.277/26.07.2017 îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art.4. Prevederile prezentei hotãrâri
vor fi duse la îndeplinire de Consiliul
Judeþean Iaºi prin Preºedinte ºi Direcþia
de Proiecte ºi Dezvoltare Durabilã.
Art.5. (1) Biroul Relaþii Publice,
Monitorul Oficial, Relaþii cu Consiliile
Locale, Consilierii Judeþeni ºi Presa va
înainta copie dupã prezenta hotãrâre cãtre:
Instituþia Prefectului Judeþului Iaºi, Direc-

þia Juridicã, Direcþia Proiecte ºi Dezvoltare Durabilã, Direcþia Economicã din cadrul
Consiliului Judeþean Iaºi, Ministerul
Sãnãtãþii ºi U.A.T. Municipiul Iaºi.
(2) Aducerea la cunoºtinþã publicã a
prevederilor prezentei hotãrâri va fi asiguratã de Biroul Relaþii Publice, Monitorul
Oficial, Relaþii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeþeni ºi Presa.

HOTÃRÂREA nr.350
privind tãierea arborilor cu vârsta
biologicã depãºitã, aferenþi plantaþiei
rutiere din zona drumului judeþean DJ
248 A: Iaºi – Voineºti – Þibãneºti de pe
raza UAT Miroslava
Art.1.(1) Se aprobã tãierea arborilor
cu vârsta biologicã depãºitã, aferenþi
plantaþiei rutiere din zona drumului judeþean DJ 248 A: Iaºi – Voineºti – Þibana –
Þibãneºti de pe raza UAT Miroslava.
(2) Masa lemnoasã rezultatã va fi datã
în folosinþã, cu titlul gratuit, primãriei
comunei Miroslava, prin proces verbal de
predare – primire.
(3) Obþinerea autorizaþiei de exploatare precum ºi tãierea ºi eliberarea amplasamentului va fi efectuat de Primãria
Comunei Miroslava în termen de 60 de
zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de predare primire.
(4) Primãria Comunei Miroslava va
replanta în perioada optimã de plantare un
numãr dublu faþã de cel al arborilor tãiaþi
cu arbori specifici zonei.
Art.2 Punerea în aplicare/ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri va fi asiguratã de Direcþia Judeþeanã
de Administrare a Drumurilor ºi Podurilor
Iaºi conform prevederilor legale.

HOTÃRÂREA nr.356
privind aprobarea vânzãrii prin Bursa
Românã de Mãrfuri a masei lemnoase pe
picior, marcatã, aferentã plantaþiei rutiere
din zona drumurilor judeþene:
DJ 280B: Târgu Frumos – Cucuteni ºi
DJ 281C: Blãgeºti – Cotnari
Art.1. Se aprobã vânzarea prin Bursa
Românã de Mãrfuri a masei lemnoase pe
picior, marcatã, aferentã plantaþiei rutiere
din zona drumurilor judeþene: DJ 280B:
Târgu Frumos –Cucuteni ºi DJ 281C: Blãgeºti – Cotnari.
Art.2 Se aprobã Caietul de Sarcini
pentru vânzarea prin Bursa Românã de
Mãrfuri a masei lemnoase pe picior, marcatã, aferentã plantaþiei rutiere din zona
drumurilor judeþene: DJ 280B: Târgu Frumos – Cucuteni ºi DJ 281C: Blãgeºti –
Cotnari, conform Anexei, parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art.3 Punerea în aplicare/ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri va fi asiguratã de Direcþia Judeþeanã
de Administrare a Drumurilor ºi Podurilor
Iaºi, conform prevederilor legale.

HOTÃRÂREA nr. 365
privind aprobarea încheierii Acordului
de cooperare între Judeþul Iaºi – Consiliul
Judeþean Iaºi ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Iaºi, pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenþei în Educaþie, ediþia a VII-aa, la data de 22 noiembrie 2018
la Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de la
Brad” Iaºi ºi alocarea sumei de 35.000 lei
în acest sens
Art. l. Se aprobã încheierea Acordului
de cooperare între Judeþul Iaºi – Consiliul

Judeþean Iaºi ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Iaºi pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenþei în Educaþie, ediþia a
VII-a, conform Anexei 1 parte integranta
din prezenta hotãrâre.
Art.2. (1) Se aprobã alocarea sumei
de 35.000 lei din bugetul Judeþului Iaºi –
Consiliul Judeþean Iaºi, cap. 87.02 –
„Alte acþiuni” pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenþei în Educaþie, ediþia a
VII-a, la data de 22 noiembrie 2018, la
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de la Brad”
Iaºi, respectiv 17.800 lei pentru cheltuieli
premii elevi ºi 17.200 lei pentru cheltuieli
premii profesori, conform bugetului prezentat în Anexa 1.2.b la Formularul cerere
de cooperare.
(2) Se aprobã includerea în bugetul
Judeþului Iaºi — Consiliul Judeþean Iaºi
pe anul 2018 a sumei prevãzute la art. 2
alin.(1) din prezenta hotãrâre.
Art.3. Se împuterniceºte Preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi, dl. Dr. Ing.
Maricel Popa, sã semneze în numele ºi
pentru Judeþul Iaºi – Consiliul Judeþean
Iaºi acordul stipulat la art.1 dupã introducerea sumei necesare realizãrii evenimentului Gala Excelenþei în Educaþie, ediþia a
VII-a, în bugetul Judeþului Iaºi — Consiliul Judeþean Iaºi pe anul 2018.
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri revine Direcþiei Economice – Serviciul Financiar Contabil, Direcþiei Juridice din cadrul Consiliului
Judeþean Iaºi ºi Inspectoratului ªcolar
Judeþean Iaºi.

HOTÃRÂREA nr. 366
privind aprobarea încheierii Acordu lui de cooperare între Judeþul Iaºi –

Consiliul Judeþean Iaºi ºi Fundaþia
LERIS pentru realizarea în parteneriat a
Conferinþei IaºiMUN 2018, în perioada
16-118 noiembrie la Iaºi, Colegiul Naþio nal „Emil Racoviþã” ºi alocarea sumei de
3000 lei în acest sens
Art. 1. Se aprobã încheierea Acordului de cooperare între Judeþul Iaºi – Consiliul Judeþean ºi Fundaþia LERIS pentru
realizarea în parteneriat a Conferinþei IaºiMUN 2018, în perioada 16-18 noiembrie
la Iaºi, Colegiul Naþional „Emil Racoviþã”,
conform Anexei 1 parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2.(1) Se aprobã alocarea sumei
de 3.000 lei din bugetul Judeþului Iaºi –
Consiliul Judeþean MO, cap. 87.02- „Alte
acþiuni” pentru realizarea în parteneriat a
Conferinþei IaºiMUN 2018, în perioada
16-18 noiembrie la Iaºi, Colegiul Naþional
„Emil Racoviþã”, respectiv pentru cheltuieli premii elevi, conform bugetului prezentat în Anexa 1.2.b la Formularul cerere
de cooperare.
(2) Se aprobã includerea în bugetul
Judeþului Iaºi — Consiliul Judeþean pe
anul 2018 a sumei prevãzute la art. 2
alin.(1) din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Se împuterniceºte Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi, dl. Dr. Ing.
Maricel Popa, sã semneze în numele ºi
pentru Judeþul Iaºi – Consiliul Judeþean
acordul stipulat la art.1 dupã introducerea
sumei necesare realizãrii Conferinþei IaºiMUN 2018, în bugetul Judeþului Iaºi —
Consiliul Judeþean Iaºi pe anul 2018.
Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri revine Direcþiei Economice
Serviciul Financiar Contabil, Direcþiei
Juridice din cadrul Consiliului Judeþean
Iaºi ºi Fundaþia LERIS.
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Sfaturi practice pentru protecþia instalaþiilor
interioare împotriva îngheþului Propuneri
Având în vedere sezonul
rece, cu temperaturi
care vor atinge valori
negative, ApaVital
oferã recomandãri menite sã
ajute utilizatorii în ceea ce
priveºte protejarea instalaþiilor împotriva îngheþului.

P

rincipalele cauze ale îngheþãrii instalaþilor interioare de apã sunt urmãtoarele:
- Nerespectarea normelor tehnice de
instalare a conductelor ºi branºamentelor.
De-a lungul anilor, numeroase firme au realizat lucrãri de alimentare cu apã în diferite
zone ale judeþului, fãrã a respecta prescripþiile tehnice prevãzute în avizele eliberate
de ApaVital. Multe reþele nu au fost amplasate sub adâncimea de îngheþ, respectiv la
minimum 105 cm adâncime;
- Ignorarea avertismentelor lansate
privind protecþia cãminelor de apometru
împotriva îngheþului. În fiecare an, ApaVital
îºi avertizeazã clienþii, prin texte tipãrite pe
facturi, pe site-ul propriu ºi prin intermediul mass-media asupra necesitãþii protejãrii apometrelor. Îngheþul apei în reþele
apare în cãminul de apometru, dupã care
se propagã cãtre branºament ºi reþeaua
interioarã. Cãminele de apometru sunt pri-

mele care trebuie protejate de frig împotriva îngheþului.
- Consumul scãzut înregistrat la capetele de reþea. Multe probleme s-au înregistrat la
capetele de reþea, acolo unde consumul este
mai scãzut ºi neuniform. De asemenea, lipsa
consumului de apã pe timpul nopþii sau lip-

trã!
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În dialog cu Vestea Judeþului ºi-a propus sã

poarte un dialog permanent cu cetãþenii judeþului Iaºi
ºi nu numai, pe orice temã propusã. Puteþi trimite întrebãrile ºi
sugestiile dumneavoastrã pe adresa de mail
vesteajudetului@yahoo.com, sau direct la Consiliul Judeþean Iaºi,
Bd. ªtefan cel Mare ºi Sfânt, nr. 69, Cod poºtal: 700075, cu
specificarea „Pentru ziarul Vestea Judeþului”.

Adrian Deleanu – Botoºani:
„Despre Centenarul Marii Uniri nu mai
vorbeºte nimeni? N-aam mai vãzut acþiuni locale, n-aam mai auzit de fraþii de
peste Prut, din alte zone...”
Rãspuns: În urmã cu câteva zile, o
sutã de stejari au fost plantaþi, în localitatea Sculeni, pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Acþiunea a fost organizatã în cadrul proiectului „100 pentru
100”, iniþiat de Garda Naþionalã de
Mediu – o acþiune cu încãrcãturã simbolicã, organizatã în memoria celor care
au contribuit la înfãptuirea statului naþional unitar, dar ºi de încurajare a populaþiei pentru a se implica în manifestãri
care au ca scop protejarea naturii ºi promovarea valorilor naþionale.
La eveniment au participat Ion Leucã, preºedintele Raionului Glodeni din
Republica Moldova, poliþiºti de frontierã, jandarmi, reprezentaþi ai Inspectora-

tului pentru Situaþii de Urgenþã, ai
Inspectoratului de Poliþie Judeþean,
elevi ºi studenþi.
În cadrul campaniei “100 pentru
100”, la nivel naþional, vor fi plantaþi
peste 4300 de puieþi.
Carmen Adina Stoian: „Pe vremuri
existau foarte multe concursuri, nu doar
literare, pentru copii. În ziua de astãzi,
nimeni nu mai dã doi bani pe culturã
sau alte asemenea lucruri. Poate cã nu
mai sunt bani pentru premii, cã altfel
nu-m
mi explic!”
Rãspuns: Mai sunt ºi astãzi destule
concursuri. Sunt mult mai multe decât
înainte. Chiar Muzeul Naþional al Literaturii Române Iaºi a lansat, zilele trecute, proiectul educaþional Caligrafii
tematice, cu scopul de a stimula lectura ºi de a încuraja scrierea de mânã,
organizat în douã etape. Prima etapã a
proiectului constã într-un concurs de

sa consumului de apã pe parcursul zilelor în
care se înregistreazã temperaturi scãzute pot
duce la formarea unor „dopuri” de gheaþã pe
conductele de alimentare cu apã, ceea ce
duce la imposibilitatea distribuþiei apei.
- Lucrãri de terasare care au redus
adâncimea de îngheþ. În sezonul cald se rea-

lizeazã lucrãri de terasare a drumurilor sau a
cãilor de acces, care micºoreazã stratul de
pãmânt de deasupra conductelor de apã.
- Construcþii în apropierea reþelelor.
Construcþia de cãmine ºi alte corpuri betonate în imediata apropiere a reþelelor de
apã faciliteazã îngheþul.

caligrafie, pe trei secþiuni, dupã categorii de vârstã: secþiunea I/ 10-19 ani,
secþiunea a II-a/ 20-40 de ani, secþiunea a III-a/ peste 41 de ani. Provocarea
concursului constã în copierea caligraficã, pe foi A3, A4 sau A5, liniate sau
veline, pe o singurã parte, a unor fragmente, la alegere, din bibliografia datã.
Tematica stabilitã pentru ediþia I a concursului Caligrafii tematice este literatura sadovenianã de rãzboi, iar bibliografia este compusã din urmãtoarele
titluri de Mihail Sadoveanu: Amintirile
cãprarului Gheorghiþã, Povestiri din rãzboi, 44 de zile în Bulgaria, File sângerate, Strada Lãpuºneanu, Cocostârcul
albastru, Frunze-n furtunã, Trenul fantomã.
Se vor acorda premiul I, II, III
ºi menþiuni pentru fiecare secþiune, de cãtre un juriu format
din specialiºti ai Muzeului
Naþional al Literaturii Române
Iaºi. Premierea va avea loc
duminicã, 2 decembrie
2018, la Muzeul „Mihail
Sadoveanu” Iaºi. De asemenea, lucrãrile declarate
câºtigãtoare la concurs vor fi
înrãmate ºi vor constitui o expoziþie ce va putea fi vizitatã la
Muzeul „Mihail Sadoveanu” Iaºi, în perioada 2 decembrie
2018 – 15 ianuarie
2019.

Doina Mocanu – Iaºi: „De ce nu
avem curse de pe Aeroportul Iaºi cãtre
destinaþiile turistice aflate la mare cãutare? De ce, de exemplu, nu avem o
cursã directã cãtre oraºele staþiuni de
ski sau spre statele unde acum este varã
ºi unde tot mai mulþi români cãlãtoresc
în ultima perioadã?
Rãspuns: Lucrurile acestea þin, în
mare parte, de companiile aeriene.
Dacã respectivele companii considerã
cã o anumitã rutã nu este rentabilã, bineînþeles cã nu vor opera acolo. Totuºi,
de la Iaºi sunt zboruri cãtre Austria sau
Italia, de exemplu, dacã ar fi sã ne referim doar la douã
state unde se poate

- Pentru a nu apãrea situaþii de
îngheþ, ApaVital recomandã utilizatorilor izolarea termicã a armãturilor din
cãminele de apometru ºi asigurarea unui
consum minim de apã.
În perspectivã, utilizatorii trebuie sã
mai aibã în vedere refacerea lucrãrilor la
reþelele de apã, dacã acestea nu sunt amplasate sub adâncimea de îngheþ, respectarea distanþei faþã de alte reþele edilitare sau
construcþii ºi fixarea conductelor la o adâncime mai mare, în cazul în care se efectueazã lucrãri de terasamente.
Pentru dezgheþarea reþelelor interioare
de apã, soluþiile sunt încãlzirea conductelor, dacã acestea sunt din oþel (nu se poate
face acest lucru pe o conductã de HDPE)
sau plasarea unei surse de cãldurã (o aerotermã) în cãminul de apometru, pentru o
duratã mai lungã de timp. În momentul în
care se produce o dezgheþare minimã/parþialã a conductei, efectul presiunii, combinat cu temperatura apei potabile (circa 1216 grade Celsius), va determina o dezgheþare completã a instalaþiei.
Reamintim cã, în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare, utilizatorii
au obligaþia „sã se preocupe de asigurarea
integritãþii sistemelor de mãsurare”. În
cazul în care apometrul îngheaþã, costurile
de remediere (contravaloarea aparatului de
mãsurã, manopera aferentã înlocuirii, cheltuielile corespunzãtoare deplasãrii ºi staþionãrii mijlocului de transport utilizat) revin
în exclusivitate utilizatorilor.

practica skiul. Mai nou, cel mai mare
operator de chartere din România ºi
Aeroportul Internaþional Iaºi au anunþat
chiar o nouã destinaþie pentru ieºeni:
staþiunea egipteanã Hurghada. Zborurile
de la Iaºi spre Egipt vor fi operate sãptãmânal, în regim de curse charter, începând din luna mai 2019. Cursele vor
fi operate în fiecare zi de vineri, începând cu data de 24 mai 2019, pânã la
sfârºitul lunii octombrie. Deci, pe lângã
insulele greceºti ºi Antalya, încep sã
aparã noi destinaþii. Iar planurile operatorului respectiv pentru Iaºi în 2019
includ ºi operarea unor curse charter
cãtre Antalya (Turcia) ºi cea mai mare
insula elenã, Creta.
D r a g o º M u r a r i u – I a º i : „Zona
Copou începe sã arate destul de pãrãritã. Sunt multe clãdiri ale statului lãsa te la voia întâmplãrii, fãrã a fi reparate ºi repuse în circuitul turistic,
de exemplu. Casa Universitarilor,
Casa Armatei, clãdirea Acade miei... Cine se mai ocupã de toate
acestea?”
Rãspuns: Dacã tot aþi amintit
de Casa Armatei – sediul Cercului
Militar Iaºi, acolo au fost fãcute
lucrãri de restaurare, iar recent a
fost inauguratã filiala localã a Muzeului
Militar Naþional „Regele Ferdinand I”.
Majoritatea edificiilor din zona respectivã sunt proprietate privatã, iar multe
dintre cele aparþinând statului sunt în
curs de modernizare.
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Marea Unire – „rãsãritul cel mai strãlucit al
celei mai senine zile a neamului românesc”

reºti. Sfatul Naþional ºi Consiliul Dirigent au
funcþionat pânã în 20 aprilie 1920, când unirea a fost desãvârºitã ºi din punct de vedere
tehnic.

Unirea de la 1 decembrie
1918 reprezintã Ziua
Naþionalã a României,
celebratã anual ca zi
naþionalã din 1990.
Sãrbãtoarea aniverseazã
Marea Adunare Naþionalã de
la Alba Iulia ºi unirea
provinciilor Basarabia,
Bucovina, Transilvania,
Banat, Criºana, Maramureº ºi
Sãtmar cu Regatul României.

A

stfel, la finalul Primului Rãzboi Mondial (început la 15 iunie/ 28 iunie,
1914, când Arhiducele Franz Ferdinand este asasinat în Sarajevo, în Serbia
administratã de cãtre Austria), România
obþinea mai mult decât eliberarea românilor
din Austro-Ungaria, pe care ºi-o propusese
la începutul conflagraþiei.
Anul 1918 se anunþa dezastruos pentru
România, care semna, în mai, Pacea de la
Buftea, un tratat care-i aducea mari prejudicii. Schimbãrile mari în plan european, din a
doua jumãtate a anului, ºi priceperea liderilor
români de a simþi momentul istoric transformã dezastrul anunþat într-un ºir de victorii,
reunite sub numele de Marea Unire de la
1918: în martie 1918 unirea Basarabiei cu
România, în noiembrie unirea Bucovinei cu
România, iar în decembrie unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu
România.
Marea Unire a fost recunoscutã pe plan
internaþional prin tratatele semnate la SaintGermain-en-Laye (10 septembrie 1919) ºi
Trianon (4 iunie 1920).

Unirea cu Basarabia

Dupã un veac de ocupaþie ruseascã,
majoritatea locuitorilor Basarabiei ºi-au
exprimat dorinþa de a reveni la patria mamã.
Sfârºitul de an 1917 ºi începutul lui
1918 au înregistrat o perioadã de anarhie
pentru Basarabia, urmare a acþiunilor violente ale soldaþilor ruºi ºi bolºevicilor de aici.
Restabilirea ordinii a fost ºi motivul pentru
care, la solicitarea Sfatului Þãrii, în 10/ 23
ianuarie 1918, armata românã a intrat în
Basarabia, iar populaþia civilã a primit cu
mare bucurie intervenþia.
Guvernul bolºevic de la Petrograd a reacþionat însã dur la aceastã evoluþie a situaþiei din Basarabia ºi a rupt relaþiile diplomatice cu România, hotãrând, totodatã, sã confiºte Tezaurul României, aflat în pãstrare la
Moscova.
Beneficiind de un curent prounionist, la
27 martie/ 9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii (alcãtuit din 105 români, 15 ucrainieni, 14 evrei,
7 ruºi, 2 germani, 2 bulgari, 2 gãgãuzi, câte
un polonez, armean ºi grec), sub conducerea
lui Ion Inculeþ, a votat unirea cu România –
86 de voturi „pentru”, 3 „împotrivã” ºi 36 de
abþineri. Condiþiile pentru înfãptuirea unirii
constau în efectuarea unei reforme agrare ºi

Adunarea Naþionalã
de la Alba Iulia
(1 decembrie 1918)

respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti. În 27 noiembrie/ 10 decembrie 1918,
dupã ce Bucovina ºi Transilvania decid unirea
cu România, Sfatul Þãrii declarã unirea
necondiþionatã a Basarabiei cu România ºi se
dizolvã, reprezentarea cetãþenilor fiind asiguratã în parlamentul României.

Unirea Bucovinei
cu România

Dupã ce, la 3 noiembrie 1918, la finalul Primului Rãzboi Mondial, Austro-Ungaria a capitulat, intrând într-un proces de
dezintegrare, o serie de state componente
ale imperiului ºi-au proclamat independenþa – Cehoslovacia în 28 octombrie,
Ungaria în 2 noiembrie, Austria în 12
noiembrie, Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi
Slovenilor în 24 noiembrie.
Evenimentele din Bucovina au avut o
strânsã legãturã cu evoluþia situaþiei din
imperiu ºi cu acþiunile românilor din Transilvania. În octombrie 1918, au avut loc, la
Liov, lucrãrile Adunãrii Naþionale Constituante, convocate de Consiliul Naþional
Ucrainean. Cu aceastã ocazie, s-a pus problema „independenþei” teritoriului austriac
în cadrul Austro-Ungariei, urmând sã înglobeze inclusiv Bucovina nord-vesticã. Proclamaþia de la Liov a produs îngrijorare în
rândul românilor din Bucovina.
Fruntaºii miºcãrii naþionale de aici —
Iancu Flondor ºi Sextil Puºcariu, au luat iniþiativa organizãrii unei adunãri naþionale.
Manifestarea a avut loc la 14/27 octombrie
1918, la Cernãuþi, ºi s-a bucurat de participarea deputaþilor români din Parlamentul de
la Viena ºi a foºtilor deputaþi din ultima Dietã bucovineanã. Participanþii au adoptat o
Moþiune prin care era proclamatã unirea Bucovinei integrale cu celelalte provincii româneºti, într-un stat naþional independent. Ca
rãspuns, ucrainienii bucovineni au proclamat, la 3 noiembrie, Rada de la Liov, alipirea
unei mari pãrþi din Bucovina noului stat
ucrainean, mobilizând militari în poziþiile
cheie ale Bucovinei. Imediat, Consiliul Naþional Român a cerut sprijin militar Guvernului României ºi a convocat, pentru 15/28 noiembrie 1918, Congresul general al Bucovinei. La Congres, desfãºurat în Palatul Mitro-

politan din Cernãuþi (Sala Sinodalã), au participat 74 de delegaþi ai Consiliului Naþional
Român, 13 delegaþi ai ucrainienilor, 7 ai germanilor, 6 ai polonezilor. Dionisie Bejan a
citit în plen o Moþiune care prezenta caracterul românesc al Bucovinei ºi cerea „unirea
necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei,
în vechile ei hotare pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, regatul României”. Moþiunea a
fost adoptatã, împotrivindu-se doar cei 13
reprezentaþi ucrainieni.
Câteva zile mai târziu, o delegaþie formatã din Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor ºi Eudoxiu Hurmuzachi i-a prezentat, la
Iaºi, Regelui Ferdinand actul prin care s-a
decis Unirea Bucovinei cu România.

Unirea Transilvaniei,
Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu România

La 29 septembrie/ 12 octombrie 1918,
Comitetul Executiv al Partidului Naþional
Român a adoptat în unanimitate, „în virtutea
dreptului naþional al fiecãrei naþiuni de a dispune de ea însãºi”, Declaraþia de la Oradea,
elaboratã de Vasile Goldiº, prin care se dorea
recunoaºterea acestui for ca organ provizoriu
de conducere al Transilvaniei. Peste o sãptãmânã, Declaraþia era cititã în Parlamentul de
la Budapesta de cãtre Alexandru Vaida Voevod, în timp ce, la Viena, Iuliu Maniu dorea sã
mobilizeze 70.000 de soldaþi transilvãneni
din fosta armatã austro-ungarã, cu care sã
meargã în Transilvania.
Þãrile imperiului, unda dupã alta, îºi proclamau independenþa: Cehoslovacia în 28
octombrie, Ungaria în 2 noiembrie, Austria în
12 noiembrie, Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi
Slovenilor în 24 noiembrie.
Românii din Transilvania rezoneazã cu
declaraþiile de independenþã din jur ºi încep
procesul unirii. Mai întâi, în 18 octombrie
/31 octombrie, a fost înfiinþat Consiliul Naþional Român Central, cu sediu la Arad, un
organ al românilor din Transilvania, Banat,
Criºana ºi Maramureº. Consiliul arãdean era
format din 6 reprezentanþi ai PNR ºi 6 ai PSD:
Vasile Goldiº, Aurel Lazãr, Teodor Mihali,
ªtefan Cicio Pop, Alexandru Vaida-Voievod,
Aurel Vlad; respectiv Ion Flueraº, Iosif

Jumanca, Tiron Albani, Enea Grapini, Iosif
Renoiu ºi Baziliu Surdu.
La 3 noiembrie 1918 se constituia
Consiliul Naþional Român Central din Transilvania, ce reunea reprezentanþii Partidului
Naþional Român ºi ai Partidului SocialDemocrat ºi care, în condiþiile rapidei dezintegrãri a aparatului administrativ maghiar,
a preluat controlul Transilvaniei. Ca urmare,
guvernul maghiar, condus de Károlyi
Mihály, a încercat sã intre în negocieri cu
Consiliul Naþional Român Central. Tratativele s-au purtat la Arad, între 13-15 noiembrie
1918, ºi au eºuat. În acelaºi timp, guvernul
maghiar a semnat la 13 noiembrie 1918
armistiþiul de la Belgrad, care stabilea o
linie de demarcaþie între Ungaria ºi Transilvania, care lãsa oraºele Satu Mare, Oradea,
Beiuº, Arad ºi regiunile Criºana ºi Maramureº sub control maghiar, iar Banatul sub
administraþia Serbiei.
Consiliul Naþional Român Central a
convocat pentru 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, o adunare naþionalã a românilor din Transilvania ºi Ungaria,
pentru a decide în privinþa autodeterminãrii românilor.
Dupã ce au asistat la slujbele þinute în
cele douã biserici româneºti din Alba Iulia,
delegaþii au dezbãtut ºi aprobat Rezoluþia de
unire, care a ºi fost adoptatã de toþi cei prezenþi. Votarea acestei rezoluþii a însemnat votarea unirii tuturor românilor din Transilvania,
Banat, Criºana ºi Maramureº (Þara Ungureascã) cu România.
Prin aceastã unire au fost introduse ºi
câteva principii fundamentale, precum: libertate deplinã pentru popoarele conlocuitoare,
libertate confesionalã, regim democratic,
reformã agrarã, legislaþie modernã pentru
muncitorime.
Adunarea a aprobat ºi un organ legislativ, Sfatul Naþional ºi un guvern provizoriu,
Consiliul Dirigent, care sã conducã Transilvania pânã la unirea cu România ºi a numit o
delegaþie care a înmânat actul unirii regelui
Ferdinand I, în 14 decembrie 1918, la Bucu-

Alba Iulia fusese aleasã de cãtre Consiliul Naþional Român Central pentru a adãposti
între zidurile ei pe reprezentanþii poporului
românesc din Transilvania din douã motive
istorice: la 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul
îºi fãcuse intrarea triumfalã în Alba Iulia,
cetatea fiind capitala domnitorului pe scurta
perioadã cât a durat Unirea celor trei principate (Muntenia, Moldova ºi Transilvania), iar
în 1784, pe acelaºi platou al Cetãþii, Horia ºi
Cloºca erau traºi pe roatã în urma condamnãrii lor.
Pregãtirea politicã a Adunãrii a întâmpinat dificultãþi. ªedinþele preparatoare din cele
douã zile, care au precedat Adunarea, au fost
foarte însufleþite. Discutându-se textul Rezoluþiei Unirii, redactat de Vasile Goldiº, unii
susþineau ca Unirea sã se facã pe baza proclamãrii autonomiei Ardealului. Tineretul, la
care se adãugaserã ºi delegaþii sosiþi din
Bucovina ºi Basarabia, susþineau unirea fãrã
condiþii. În cele din urmã s-a stabilit o înþelegere, renunþându-se la toate pãrþile la punctele de vedere prea intransigente ºi adoptându-se formula unei autonomii provizorii.
Adunarea de la Alba Iulia s-a þinut într-o
atmosferã de sãrbãtoare. Au venit 1.228 de
delegaþi oficiali, reprezentând toate cele 130
de cercuri electorale din cele 27 comitate
româneºti, episcopi, delegaþii consilierilor, ai
societãþilor culturale româneºti, ai ºcolilor
medii ºi institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaºi, ai organizaþiilor militare ºi ai
tinerimii universitare. Toate pãturile sociale,
toate interesele ºi toate ramurile de activitate
româneascã erau reprezentate. Peste o sutã
de mii de oameni s-au adunat în aceastã zi
spre a fi de faþã la actul cel mai mãreþ al istoriei românilor.

„

Fraþi români, locul cel
mai istoric al neamului
vã aºteaptã cu braþele
deschise, veniþi deci
sã-l atingeþi cu pasul vostru,
ca sã simþiþi fiorul ce l-a miºcat odatã pe marele voievod
cu numele de arhanghel, pe
martirii Horea, Cloºca ºi Criºan, pe craiul munþilor, Avram
Iancu, ºi pe toþi cei care au
început ºi lucrat la realizarea
Visului de veacuri pe care noi
cei de azi îl vedem ca pe rãsãritul cel mai strãlucit al celei
mai senine zile a neamului
românesc” – din apelul
Comitetului organizatoric
al Adunãrii de la Alba Iulia

