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Bazele de deszãpezire Ansamblul „Constantin Arvinte” ºi-a
a fãcut
sunt pregãtite
debutul în lumea artisticã
pentru intervenþii
 Ansamblul Artistic Profesionist „Constan-

Firmele de deszãpezire sunt pregãtite sã intervinã
în aceastã iarnã, pentru întreþinerea drumurilor
judeþene, cu 22 de autobasculate cu lama ºi rãspânditor, 10 autogredere, 6 autofreze, 8 încãrcãtoare ºi o automacara.  PAGINA 3

tin Arvinte” al Consiliului Judeþean a avut prima reprezentaþie  concertul de lansare –
„Mândrã zi de sãrbãtoare”, a fost dedicat
Centenarului Marii Uniri ºi a avut loc pe scena Teatrului Luceafãrul  PAGINA 2

Elevi ºi profesori
premiaþi la Gala
Excelenþei în Educaþie

Elevii care s-au clasat pe primele locuri la olimpiadele naþionale ºi internaþionale ºi profesorii îndrumãtori
ai acestora au fost premiaþi în cadrul celei de-a ºaptea ediþii a Galei Excelenþei în Educaþie.  PAGINA 6

La mulþi ani, România!

Centenarul Unirii ºi Ziua Naþionalã au fost sãrbãtorite de Consiliul Judeþean Iaºi prin
mai multe manifestãri. „Suntem datori sã ne cinstim trecutul, sã reflectãm la prezent
ºi sã ne gândim la viitor pentru cã, este obligaþia fiecãruia dintre noi sã punã umãrul
la continuarea misiunii începutã de predecesorii noºtri”, a spus, în discursul sãu susþinut în faþa invitaþilor, preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa.  PAGINA 7

Proiectul Spitalului
Regional de
Urgenþã, gata
pentru finanþare!
autoritãþile judeþene sperã ca Studiul
de fezabilitate sã fie trimis „cât mai
repede” la Bruxelles, pentru a semna
contractarea finanþãrii  PAGINA 5

Consiliul Judeþean
face un pas uriaº
pentru construcþia
unei noi Sãli
Polivalente
 Unitatea Administrativ-Teritorialã Miroslava a cedat în administrare Consiliului Judeþean Iaºi
6,73 ha teren intravilan în satul
Brãtuleni, pentru construirea unei
Sãli Polivalente  PAGINA 8

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”.

Consiliul
Judeþean Iaºi
vã ureazã
Sãrbãtori
Fericite!

La mulþi ani!
Consilierii judeþeni, la raport
Mihaela Ivancia: „Existã un interes
crescut pentru tot ceea ce þine de
4
tradiþii, datini, obiceiuri”
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Marius – Sorin Dangã: „Utilitãþile
trebuie privite ca sisteme integrate,
nu ca insule de servicii”

Consiliul Judeþean
va reabilita clãdirea
Filarmonicii Moldova

Douã corpuri de clãdire în care
funcþioneazã Filarmonica Moldova
Iaºi vor fi reabilitate, reprezentanþii Consiliului Judeþean ºi cei ai
Episcopiei Romano-Catolice parafând deja contractul de preluare a
spaþiilor.  PAGINA 2

1.000 de stejari pentru
1.000 de victime
 PAGINA 6

Troienele au pus
punct fotbalului
judeþean
Având în vedere condiþiile meteorologice nefavorabile, Comitetul de
Urgenþã al Asociaþiei Judeþene de
Fotbal Iaºi a hotãrât ca etapele de
campionat ºi Cupa României, programate pentru data de 25 noiembrie ºi
2 decembrie sã fie amânate pentru
luna martie 2019.  PAGINA 8
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Ansamblul „Constantin Arvinte”
ºi-a fãcut debutul în lumea artisticã
 Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Judeþean a avut prima
reprezentaþie  concertul de
lansare – „Mândrã zi de sãrbãtoare”, a fost dedicat Centenarului Marii Uniri ºi a avut loc pe
scena Teatrului Luceafãrul

L

a eveniment a participat chiar maestrul al cãrui nume îl poartã ansamblul, renumitul compozitor, dirijor ºi folclorist, Constantin Arvinte, în
vârstã de 92 de ani. „Sunteþi un ansamblu frumos, foarte bine organizat, imi
place ceea ce am auzit ºi vãzut pe scenã
ºi mã bucur cã judeþul Iaºi are un astfel
de stindard cultural care cu siguranþã va
reuºi sã îl reprezinte folcloric pe marile
scene”, a spus maestrul.
Colectivul Ansamblului ieºean
numãrã 13 instrumentiºti, un dirijor, doi
soliºti ºi 16 dansatori.
Prestaþia lor a ridicat publicul în
picioare, artiºtii fiind rãsplatiþi dupã fiecare moment cu ropote de aplauze. „Mã

bucur sã vãd cã Ansamblul are deja atâta public. Asta înseamnã cã încã mai
sunt iubitori ai tradiþiilor noastre popula re. De aceea consider cã îndemnul lui
Constantin Noica – În culturã nimic nu

trebuie pierdut, totul trebuie transmis ºi
reînnoit , este foarte potrivit acestui
moment. Tradiþiile populare româneºti
ne rãmân tezaurul cel mai de preþ ºi tre buie sã facem tot ce este posibil pentru

ca acestea sã se pãstreze peste veacuri.
Suntem convinºi cã membrii Ansamblu lui Artistic Profesionist Constantin Arvinte vor ºti sã valorifice bogata tradiþie folc loricã a zonei noastre ºi nu numai. Vã

urez sã duceþi cu cinste mai departe
numele pe care cu bucurie ºi onoare l-aaþi
primit”, a spus preºedintele Consiliului
Judeþean, Maricel Popa, prezent la evenimentul de lansare.
Maestrul Constantin Arvinte, al cãrui
nume îl poartã de acum Ansamblul, s-a
nãscut în1926, în comuna Voineºti. ªi-a
dezvoltat aptitudinile muzicale la ªcoala
Normalã „Vasile Lupu” unde a studiat
teorie ºi solfegiu, muzicã vocalã ºi coralã, trompetã, orchestrã ºi fanfarã. A urmat
Conservatorul de la Iaºi pentru ca mai
apoi sã studieze la ªcoala militarã de
muzicã- dirijor de fanfarã. Examenul de
diplomã l-a susþinut la Bucuresti cu teza:
Folclorul muzical românesc în creaþia
cultã ºi în spectacolul scenic (ansambluri profesioniste de folclor). În anul
1967, artistului Constantin Arvinte i s-a
acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a
III-a „pentru merite deosebite ºi îndelungatã activitate artisticã”.
Alãturi de orchestra, dansatorii ºi
soliºtii vocali ai Ansamblului, pe scenã
au mai urcat Matilda Pascal Cojocãriþa,
ªtefan ºi Horaþiu Cigu.

Consiliul Judeþean va reabilita clãdirea Filarmonicii Moldova
Douã corpuri de clãdire
în care funcþioneazã
Filarmonica Moldova Iaºi vor
fi reabilitate, reprezentanþii
Consiliului Judeþean ºi cei ai
Episcopiei Romano-Catolice
parafând deja contractul
de preluare a spaþiilor.
Centrul Diecezan a transmis în administrarea Consiliului Judeþean, pentru
urmãtorii 22 de ani, cele douã imobile,
extensii ale vechii Case Balº, construite
între anii 1900 ºi 1910, în care funcþioneazã în prezent instituþia de culturã.

Excelenþa Sa Petru Gherghel, episcop
de Iaºi, a declarat, dupã semnarea contractului, cã existã un singur interes, acela ca edificiul, o adevãratã operã de artã,
„sã fie în beneficiul ieºenilor, în slujba
muzicii”. „Mã bucur cã, iatã, astãzi, facem acest pas împreunã. Aºteptãm sã
revedem Filarmonica Moldova susþinând
concertele sale deosebite acasã, unde îi
este locul”, a spus Excelenþa Sa.
Nu vreau sã critic predecesorii mei,
„N
dar timp de 10 ani nu s-aa întâmplat
nimic. Dupã un an ºi jumãtate am reuºit
sã preluãm sala Filarmonicii din Iaºi.
Este o salã extraordinarã, cu o acusticã
deosebitã. Chiar dacã au fost mai multe
obstacole din partea oamenilor de cultu-

Club de carte pentru copii

Un nou proiect la Muzeul Naþional
al Literaturii Române Iaºi
Muzeul Naþional al Literaturii Române Iaºi a lansat un nou proiect, ºi anume
un club de lecturã, dedicat copiilor ºi
adolescenþilor cu vârstele cuprinse între
10 ºi 15 ani.
Proiectul promoveazã lectura ca
formã interactivã ºi relaxatã de învãþare
ºi vizeazã îmbunãtãþirea aptitudinilor de
citire ºi de înþelegere a textelor. Totodatã, încurajeazã dezvoltarea abilitãþilor de
prezentare ºi de vorbire în public.
Prima întâlnire a clubului a avut loc
vineri, 7 decembrie 2018, la Muzeul
„Mihai Codreanu” (Vila Sonet). Tinerii

participanþi au prezentat cartea lor preferatã, într-o atmosferã destinsã, ocazie
cu care a avut loc prezentarea clubului
de carte ºi a activitãþilor ce urmeazã a se
desfãºura: discuþii libere, vizionãri de
filme, întâlniri cu autori, jocuri ºi dezbateri, schimburi de cãrþi etc. Înscrierea la
activitãþile viitoare ale clubului este gratuitã.
Informaþii despre întâlnirile lunare
ale clubului, cãrþile alese ºi activitãþile
interactive cuprinse în program vor fi
publicate pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

rã, trecem peste toate acestea ºi ne vom
apuca de treabã. Vor fi douã etape, prima
etapã este consolidarea sãlii de concert,
iar cea de-aa doua vizeazã partea de ad ministrativ ºi sala de repetiþii. Dorim sã
creºtem sala, sã mergem pânã la 9001000 de locuri”, a declarat preºedintele
CJ Iaºi, Maricel Popa.
La momentul semnãrii documentelor
de predare a celor douã spaþii a luat parte
ºi ªerban Mereuþã, director adjunct al
Filarmonicii Moldova, care a subliniat
importanþa unei sãli cu o acusticã specialã. „Când totul va fi finalizat ºi vor fi toate
condiþiile necesare pentru a susþine un
concert aºa cum ºtiu ºi pot colegii mei din
orchestrã, din cor ºi soliºtii, sunt convins
cã publicul pe care l-aam pierdut sau s-aa
retras tocmai în lipsa unei locaþii adecvate, va reveni cu drag la spectacolele noastre”, a menþionat ªerban Mereuþã.

Imobilele se aflã într-o
o avansatã stare de degradare

Cele douã imobile transmise în
administrare Consiliului Judeþean au o
suprafaþã de 1.327 de metri pãtraþi, respectiv 375 de metri pãtraþi, iar acum se
aflã într-o avansatã stare de degradare.
Conform contractului încheiat astãzi, CJ
are obligaþia ca în urmãtorii trei ani sã le
consolideze ºi restaureze. Din cauza stadiului de degradare a sãlii filarmonicii,
artiºtii se vãd nevoiþi sã îºi reîntâlneascã
publicul iubitor de muzicã simfonicã în
diferite locaþii din oraº.
Trecerea imobilelor în administrarea
Consiliului Judeþean a fost apobatã de
plenul CJ în ºedinta din data de 29

octombrie. „EEste un moment de mare
încãrcãturã emoþionalã. O bucurie pentru
noi, cei din administraþie, cã ne oferiþi
ocazia sã putem reda oraºului ºi ieºenilor acest edificiu, dar mai ales o bucurie
pentru artiºtii Filarmonicii care vor avea

un loc propice pentru concerte de înaltã
þinutã. Vom începe lucrãrile de consolidare cu sala Filarmonicii, acolo unde, cu
ani în urmã a dirijat chiar binecunoscutul
Iosif Conta”, a afirmat preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi, Maricel Popa.
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200 de kilometri de drum,
modernizaþi prin turnarea
de covoare asfaltice

Plenul Consiliului Judeþean a
aprobat creditul de angajament
necesar pentru încheierea unui
acord cadru în vederea efectuãrii lucrãrilor de modernizare
a 200 de kilometri de drum
judeþean, în perioada 20192021, prin turnarea de covoare
asfaltice, Investiþia este estimatã la 107 milioane de lei.

„Î

ntreþinerea anualã a drumurilor
prin lucrãri de plombare rezolvã
problema doar temporar, fiind necesarã intervenþia la perioade scurte de
timp, de aceea vor recurga la turnarea de
covoare asfaltice. Astfel vom mãri durata de exploatare a drumurilor ºi totodatã,
vom reduce costurile de întreþinere a
acestora. Pentru a ne asigura cã lucrãrile

sunt de calitate, vom soli cita firmelor sã ofere garanþie pentru o perioadã
mai mare de timp. Astfel
cã în cazul în care vor apãrea degradãri, constructorii sunt obligaþi sã le remedieze pe cheltuiala lor.
Vom recurge ºi la modificarea compoziþiei bitumului folosit pentru a avea o
duratã de viaþã ºi rezistenþã mai mari”, a spus Maricel Popa, preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi.
Vor fi modernizate prin turnarea covoarelor asfaltice urmãtoarele drumuri judeþene:
(vezi tabelul din dreapta).

Alte patru drumuri judeþene
propuse pentru modernizare

Patru drumuri judeþene, cu o lungime
totalã de 47 de kilometri, sunt propuse pentru
modernizare în urmãtorii trei ani. Investiþia

estimatã este de 90 milioane de lei. ªi pentru
acestea, consilierii judeþeni au aprobat un credit de angajament pentru urmãtorii trei ani.
Cea mai mare sumã, 55 de milioane de
lei, este prevãzutã pentru modernizarea unui
tronson de 29 kilometri de pe DJ 249D,
intersecþie DJ 249E – Moreni-Prisãcani –
Mãcãreºti – Grozeºti – intersecþie DJ 244F.
Drumul judeþean 208G Kogãlniceni – Oboroceni – intersecþie DJ 280D este propus pentru

a fi reparat pe o lungime de 5,4 kilometri, suma
necesarã fiind de 8,8 milioane de lei.
Pe DJ 208N se vor efectua lucrãri pe
5,7 kilometri, între localitãþile Lespezi ºi
Vânãtori. În acest caz, investiþia estimatã
este de 11,9 milioane de lei. Pentru DJ
280D intersecþie DN 28A (Ruginoasa) –
Heleºteni se propune alocarea sumei de
14 milioane de lei în vederea reabilitãrii
unui tronson de 6,5 kilometri.
„Am profitat de oportunitatea de a
recupera, din fonduri europene, o parte din

23

sumele investite de Consiliul Judeþean
pentru lucrãri la instituþiile subordonate ºi
acum putem sã le redirecþionãm cãtre alte
obiective care au nevoie de investiþii. Iaºul
are una dintre cele mai mari reþele de drumuri judeþene din þarã, iar investiþiile necesare sunt pe mãsurã. Având în vedere aceste sume care se întorc în bugetul judeþului,
putem sã ne luãm angajamentul cã vom
demara noi investiþii în infrastructura rutierã în urmãtorii ani”, a afirmat Maricel Popa,
Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi.

Bazele de deszãpezire sunt pregãtite pentru intervenþii

Firmele de deszãpezire sunt pregãtite sã
intervinã în aceastã iarnã, pentru întreþinerea
drumurilor judeþene, cu
22 de autobasculate cu
lama ºi rãspânditor, 10
autogredere, 6 autofreze,
8 încãrcãtoare ºi o automacara. În mod special,
au fost repartizate utilaje
pentru DJ 248 Iaºi –
Vaslui, drum care în fiecare iarnã pune probleme atât drumarilor cât ºi ºoferilor.
Preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa, a inspectat toate bazele de deszãpezire de la Iaºi, Târgu Frumos ºi Paºcani.
„Sunt mulþumit de cele gãsite în
punctele de lucru, iar faþã de alþi ani,
situaþia este cu mult îmbunãtãþitã. Acordul cadru a fost semnat mai devreme, fir mele câºtigãtoare s-aau dotat mai bine.

Sunt mai multe utilaje, material antidera pant este suficient, astfel încât, în caz de
nevoie, se poate interveni imediat. Voi
continua sã supraveghez modul de lucru
al utilajelor în judeþ pe toatã perioada ier nii, pentru a mã asigura cã nu sunt probleme în ceea ce priveºte deszãpezirea
drumurilor”, a spus Maricel Popa, preºedintele Consiliului Judeþean.

Pe lângã cele trei baze principale de
la Iaºi, Târgu Frumos ºi Paºcani, în judeþ
mai sunt douã baze secundare la Scânteia ºi Cotnari ºi trei puncte de sprijin în
comunele Vlãdeni, Þibãneºti ºi Rãducãneni. În funcþie de situaþiile ce vor apã-

rea, existã posibilitatea ca utilajele sã fie
transferate de la o bazã la alta.
Stocul total de material antiderapant
este de 12.500 de tone (10.000 tone de
nisip ºi 2.500 tone de sare). ªoferii pot
afla cum se circulã ºi unde intervin utila-

jele sunând la dispeceratul de iarnã al
Direcþiei Judeþene de Administrare a
Drumurilor ºi Podurilor, la numãrul de
telefon 0332 411 844, sau accesând linkul pus la dispoziþie pe site-ul Consiliului Judeþean, www.icc.ro.
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Mihaela Ivancia: „Existã un interes crescut pentru
tot ceea ce þine de tradiþii, datini, obiceiuri”
Mihaela Ivancia este cadru
didactic universitar la Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de
la Brad” din Iaºi ºi se aflã la cel
de-al doilea mandat de consilier
judeþean, din partea PSD. Este
preºedinte al Comisiei pentru
învãþãmânt, cercetare ºtiinþificã,
culturã ºi culte, membru în
Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã,
prestãri servicii ºi comerþ.
- Doamna Mihaela Ivancia, s-aau cheltuit
mulþi bani, anul acesta, pentru activitãþile
legate de Centenar, în mediul rural?
- Prin Comisia pentru învãþãmânt, cercetare ºtiinþificã, culturã ºi culte nu s-a
cheltuit foarte mult, pentru cã noi n-am
avut foarte mulþi bani. Sunt uºor dezamãgitã de faptul cã au tot scãzut bugetele, de
la an la an. În primul an, de exemplu, în
mandatul anterior când am fost eu preºedinte la Comisia pentru culturã, aveam
alocat un milion de lei, fãrã banii destinaþi
proiectelor la Legea 350, cu ONG-urile.
Între timp, a trebuit sã facem ºi finanþãrile
acestea ºi s-au mai împãrþit banii... Cert
este cã am ajuns la vreo 300 de mii de lei.
- Cu ce fel de proiecte vine lumea la
Comisia pe care o conduceþi?
- Am primit foarte multe proiecte pentru
parteneriate, majoritatea dintre ele referitoa-

re la parteneriate culturale între
noi ºi autoritãþi locale, comunale
sau între noi ºi asociaþiile care au
parteneri autoritãþi locale. Anul
acesta, majoritatea parteneriatelor solicitate Comisiei au fost
legate de activitãþi privind Cetenarul. În general, de-a lungul
timpului, solicitãrile acestea
vizeazã activitãþile culturale de
pãstrare, de motivare a pãstrãrii
tradiþiilor, meºteºugurilor ºi de
activitãþi pentru copii. Ce mi-a
plãcut mie foarte mult în ultimii
ani este faptul cã în activitãþile
culturale ale comunelor s-au
implicat parohiile, iar prin asta se
îmbinã perfect elementele de culturã ºi de învãþãmânt ºi culte. Vin
parohiile ºi ne solicitã parteneriate în foarte multe activitãþi pe care
le fac cu copiii sau cu persoanele
vârstnice din comunele lor, activitãþi ºi proiecte foarte interesante.
- Ce astfel de activitãþi au, în
mod special, parohiile din judeþul Iaºi?
- Organizeazã cursuri de varã pentru olãrit, þesut, cusut, inclusiv pentru persoanele
adulte. Este o chestiune fireascã... Sunt comune unde adulþii, bãtrânii care ºtiu sã facã
lucrurile acestea îi învaþã pe cei mici. În
comuna Þibãneºti sunt vreo douã parohii care
au fãcut ºi fac asta, de la Costeºti au venit cu
un proiect de felul acesta, de la Moºna...
- Mai sunt tinerii de la þarã interesaþi de
culturã?
- Din pãcate, parteneriatele în care suntem implicaþi nu se fac cu tinerii, ci cu pro-

fesorii de ºcoli care se implicã în activitatea
aceasta ºi care sunt de vârstã mai tânãrã.
Altminteri, în sate avem extremele: copiii ºi
bãtrânii. La mijloc sunt profesorii, preoþii
care-i atrag. Existã comunitãþile din jurul
profesorilor, al bibliotecarului, al preotului,
comunitãþi care, deºi sunt mici, chiar fac
treabã ºi chiar au grijã de cultura copiilor
din sate. Chiar acum mã uitam pe un proiect pe care-l avem pentru un parteneriat la
Heleºteni – se numeºte „Tineretul înapoi la
tradiþii ºi obiceiuri”, iar ei solicitã sprijin
pentru a-ºi putea face costumele, mãºtile
pentru sãrbãtorile de Anul Nou. Existã, deci,

un interes crescut pentru
tot ceea ce þine de tradiþii,
datini, obiceiuri.
- Dacã tot aþi vorbit
despre ºcoli, existã diferite
ºcoli speciale în judeþ care
au probleme mari în ceea
ce priveºte acoperirea solicitãrilor de înscriere...
- Da. ªcolile acestea
speciale, multe dintre ele
fiind centre regionale, cum
este ºi cea de la Târgu Frumos, de nevãzãtori, au
nevoie de suplimentãri de
locuri. ªi la ªcoala Specialã „Constantin Pãunescu”, unde nu sunt doar
copii cu deficienþe mentale, ci ºi cu diferite deficienþe locomotorii, motorii, unde vin copiii încã de
la nivel de grãdiniþã, sunt
foarte multe solicitãri.
- Sunt foarte multe cazuri acum, dintr-oo
cauzã anume, sau au existat tot timpul?
- Nu ºtiu dacã pânã acum nu veneau sau
acum sunt mai multe solicitãri decât de obicei, însã nu sunt suficiente locuri. Noi ne
ocupãm doar din punct de vedere administrativ ºi financiar cu aceste ºcoli. Important
este faptul cã foarte puþini dintre copiii aceºtia sunt încruntaþi, triºti sau supãraþi; cei mai
mulþi sunt senini. Þi se lipeºte de suflet când
vezi un copilaº din acesta, care nu poate sã
facã mare lucru, dar se bucurã nespus când
îºi vede sau îºi aude învãþãtorul.

- Dacã ar fi sã vorbim despre problemele persoanelor cu dizabilitãþi, vizând integrarea acestor persoane în ambitul laboral, cu
ce ar trebui sã începem?
- Existã foarte multe campanii ale ONGurilor care încearcã sã lucreze pe aceastã
incluziune a persoanelor cu dizabilitãþi în
societate, pentru cã nu sunt doar dizabilitãþi
psihice, sunt ºi dizabilitãþi locomotorii, de
exemplu, iar aceste persoane pot fi integrate
în societate. Din punctul meu de vedere, dacã
ar exista o colaborare mai intensã între ONGurile care se ocupã de aºa ceva ºi stat, cred cã
ar fi un rezultat mai eficient. Din nefericire, în
acest moment foarte multã lume considerã
ONG-urile drept niºte cãpuºe care toacã banii
de la stat. Nu este deloc aºa! Eu cunosc mulþi
reprezentanþi ai ONG-urilor ºi aceste organizaþii chiar se zbat sã schimbe legislaþia, sã ajute comunitãþile, sã colaboreze...
- Proiecte de viitor pentru aceºti copii...
- Noi am avut, anii trecuþi, proiectul
„Fulgi de bucurie”, pentru premierea copiilor de la ºcolile speciale... Anul acesta
am avut un alt proiect, la nivel de Consiliul Judeþean, prin care am reuºit sã-i premiem pe copiii din ºcolile speciale care
au avut rezultate excepþionale la nivel naþional. Un fel de galã a excelenþei pentru
ºcolile speciale... Locul I pe þarã înseamnã foarte mult pentru niºte copii care nu
vãd sau nu pot citi, ºi, pe lângã copii, au
fost premiaþi ºi profesorii. Eu consider cã
profesorii de acolo sunt niºte îngeri! Dacã
mai reuºim sã obþinem o finanþare pânã la
final de an, poate punem în practicã, din
nou, ºi proiectul „Fulgi de bucurie”!

Marius – Sorin Dangã: „Utilitãþile trebuie privite
ca sisteme integrate, nu ca insule de servicii”
Marius – Sorin Dangã este consilier judeþean PNL. În cadrul
Consiliului, acesta deþine funcþia de preºedinte al Comisiei de
administraþie publicã ºi achiziþii,
ºi este membru în Comisia de
organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor
publice, conservarea monumentelor istorice, protecþia
mediului, ecologie ºi patrimoniu
- Domnule Marius – Sorin Dangã, ca
preºedinte al Comisiei de administraþie
publicã ºi achiziþii, aþi supervizat, aþi girat,
oarecum, proiectele vizând stabilirea politicilor publice pe teritoriul judeþului. Cum sunt
manageriate, în concepþia dumneavoastrã,
afacerile statului la nivel local?
- De la bun început trebuie spus cã, deºi
percepþia publicã asta este, Consiliul Judeþean nu este un fel de „ºef” al localitãþilor din
judeþ, legea nestabilind vreo relaþie de subordonare de acest tip. Evident, avem o colaborare, spun eu bunã, cu localitãþile judeþului. Preocuparea principalã a primei jumãtãþi

de mandat pentru Comisia de administraþie
publicã ºi achiziþii a fost dezvoltarea unui sistem de monitorizare a implementãrii Strategiei de Dezvoltare a Judeþului Iaºi, care are
niºte obiective pânã în 2020. Mai departe va
trebui, dupã ce tragem concluziile, sã demarãm dezvoltarea unei noi strategii pentru
urmãtorul ciclu financiar 2021-2027. Aº mai
putea puncta faptul cã – ºi la iniþiativa Comisiei pe care o conduc, a fost demarat procesul de actualizare a Regulamentului Consiliului Judeþean Iaºi pentru cã cel pe care îl
avem din 2010 este depãºit.
- Salariile la nivelul administraþiei locale au crescut simþitor în ultimul an... Totuºi,
problemele în sistem nu au dispãrut. Unde
credeþi cã se împotmolesc lucrurile când
vine vorba despre atragerea fondurilor europene, de pildã?
- Asta e dovada clarã cã salarizarea nu
era singura problemã. ªi dându-i unui om
un salariu mai mare nu-i creºte peste
noapte capacitatea ºi puterea de muncã.
Lucrând cu multe primãrii, constat în continuare cã pregãtirea profesionalã a personalului angajat este o problemã. Aici, Consiliul Judeþean ar putea interveni, operaþionalizând un departament puternic de asistenþã pentru UAT-urile rurale, în special în
zona proiectelor europene.

- Credeþi cã este necesarã o nouã abordare a
modului de lucru în administraþia publica locala, þinând
cont de faptul ca majoritatea
comunelor nu au nici mãcar
10% venituri proprii, bugetul
lor fiind asigurat de guvern?
- Subiectul necesitãþii
unei reorganizãri administrative nu este unul nou. În plus,
reforma fiscalã recentã prin
care s-au luat fonduri de la
nivelul UAT-urilor prin scãderea la 10% a impozitului pe
venituri fãrã a compensa în
vreun fel aceastã taiere are
darul de a pune în dificultate
majoritatea UAT-urilor mici,
acestea neavând asigurate
nici mãcar cheltuielile de
funcþionare pentru tot anul.
- Se face tot mai simþitã
nevoia unor schimbãri importante în mediul rural,
pentru recuperarea diferenþelor cu zona europeanã. Ce s-aar putea
întreprinde, în viziunea dumneavoastrã, în
perioada imediat urmãtoare, pentru diminuarea acestor decalaje?

- Avem nevoie de o strategie integratã a
dezvoltãrii judeþului. Toate utilitãþile (reþea de
drumuri, gaz, apã ºi canal, transport public,
colectarea gunoiului etc.) trebuie privite ca

niºte sisteme integrate ºi
nu ca insule de servicii.
Ideea cã fiecare se dezvoltã cât poate nu este parte a
viziunii europene actuale,
toþi cetãþenii având dreptul
la aceleaºi condiþii de trai.
Aici Consiliul Judeþean,
având în vedere inclusiv
atribuþiile pe care Legea
215/2001 i le pune în sarcinã, ar trebui sã fie mult
mai activ implicat atât
prin suport, cât ºi ca factor integrator al strategiilor locale de dezvoltare.
- Care sunt proiectele consilierului judeþean
Marius – Sorin Dangã
pentru anul 2019?
- Este greu sã-þi
faci planuri din opoziþie.
Noi avem stabilite, la
nivel de grup al partidului, niºte repere maxime, care þin de noile
parcuri industriale, dezvoltarea Aeroportului, finalizarea întregului Masterplan de
drumuri judeþene, inclusiv Axa 3 – centura uºoarã a Iaºului.
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Proiectul Spitalului Regional de
Urgenþã, gata pentru finanþare!
Proiectul Spitalului Regional
de Urgenþe este gata pentru a
fi depus în vederea obþinerii
finanþãrii. La sediul din Bucureºti al Bãncii Europene de
Investiþii a avut loc, pe 6
decembrie, o ºedinþã de lucru
la care au participat reprezentanþii instituþiilor implicate,
pentru a stabili ultimele detalii
înaintea înaintãrii cererii de
finanþare. Au fost luate în discuþie cãile de acces ºi utilitãþile
pe care trebuie sã le realizeze
Primãria ºi Consiliul Judeþean.

P

roiectul construirii Spitalului Regional de Urgenþã avanseazã, urmând
ca, în perioada urmãtoare sã fie
parcurse etape importante pentru finan-

þare. Ultimele avize necesare au fost deja
obþinute, inclusiv avizul de la Protecþia
Mediului, care era foarte „delicat”, proiectul de la Iaºi fiind cel mai avansat dintre cele trei spitale regionale (Iaºi, Cluj ºi
Craiova) planificate a se construi în
urmãtorii ani. „Doresc sã felicit Departamentul de proiecte ºi pe cei de la Direcþia Juridicã pentru cã, într-oo lunã, au
obþinut aceste avize. Sperãm sã trimitem
cât mai repede Studiul de fezabilitate la
Bruxelles, pentru a semna contractarea
f i n a n þ ã r i i p e n t r u Sp i t a l u l Re g i on a l d e
Urgenþã. Spitalul va fi finanþat peste 80 la
sutã cu fonduri europene. Responsabil
cu licitaþia ºi construcþia se face Ministerul Sãnãtãþii”, a menþionat Maricel Popa,
preºedintele Consiliului Judeþean.
Cu cinci niveluri ºi o suprafaþã totalã de 118.360 metri pãtraþi, Spitalul Regional de Urgenþã Iaºi va dispune de
echipamente de înaltã tehnologie ce
vor permite efectuarea de proceduri mi-

nim 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, ginecolo-

Lucrãri de modernizare la douã institute medicale din Iaºi
Consiliul Judeþean este partener în proiecte care vor conduce la modernizarea a douã
mari spitale din Iaºi. Este vorba despre Institutul Regional
de Oncologie ºi Institutul de
Psihiatrie Socola, care vor
accesa fonduri europene pentru a putea extinde, reabilita
ºi moderniza actualele clãdiri
în care funcþioneazã.
Astfel, aproape 11 milioane de lei vor
fi accesate, prin proiectul „Lucrãri de reabilitare, modernizare, extindere ºi dotare
Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie Socola Iaºi” în cadrul Programului
Operaþional Regional 2014-2020, Axa
prioritarã 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare ºi sociale. Pentru ca documentaþia
sã poatã fi depusã în vederea obþinerii
finanþãrii, a fost necesarã încheierea unui
parteneriat între Institutul de Psihiatrie
Socola ºi Consiliul Judeþean, asociere
care a fost aprobatã de consilierii judeþeni.
Proiectul vizeazã reabilitarea, modernizarea, extinderea ºi dotarea corpului de clãdire C 21, monument istoric, vechi de 113
ani ºi care nu a mai beneficiat pânã acum
de reparaþii. Imobilul este într-un stadiu
avansat de degradare atât din punct de
vedere al structurii, cât ºi arhitectural. Sunt
necesare lucrãri urgente de consolidare a
construcþiei ºi a finisajelor, cu pãstrarea
caracteristicilor iniþiale, realizarea unor
compartimentãri ale podului, putându-se
amenaja astfel noi încãperi, montarea unui
lift, reabilitarea termicã a clãdirii ºi înlocuirea tâmplãriei. În plus, se intenþioneazã
instalarea unor sisteme de producere a apei
calde, din surse alternative de energie. Pro-

iectul prevede ºi dotarea ambulatoriului cu
echipamente performante.
Pe lângã creºterea calitãþii serviciilor
de specialitate, un alt beneficiu va fi
reducerea semnificativã a numãrului de
internãri, cunoscut fiind cã þara noastrã
se situeazã sub media europeanã la
numãrul de consultaþii în ambulatoriu.
70 de procente din suma necesarã
reabilitãrii ºi modernizãrii obiectivului
este asiguratã de Uniunea Europeanã
prin Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, iar 28 de procente de cãtre
bugetul de stat, contribuþia solicitantului
fiind de doi la sutã din valoarea totalã.
Consilierii judeþeni au aprobat ºi
încheierea acordului de parteneriat între
C.J. ºi Institutul de Oncologie în vederea
implementãrii în comun a proiectului
„Creºterea calitãþii serviciilor medicale de
specialitate prin extindere, modernizare ºi
dotare ambulatoriu integrat în incinta IRO
Iaºi”, proiect în valoare de aproape 10
milioane de lei. Banii vor fi investiþi pentru
extinderea actualului ambulatoriu, prin
ridicarea unei construcþii cu 2 niveluri ºi
suplimentarea numãrului de specialitãþi
medicale la care pot avea acces bolnavii
veniþi din toatã zona Moldovei. Vor fi create astfel, noi spaþii pentru investigaþii,

registraturã, statisticã. Cadrele medicale
vor putea elabora programe eficiente de
screening ºi vor dezvolta ºi implementa
noi metode de analizã epidemiologicã.
Spitalul, dat în funcþiune în anul 2012, are

în prezent 300 de paturi ºi deserveºte
pacienþi din toatã zona Moldovei.
Datoritã structurii sale, care cuprinde
secþii de anestezie ºi terapie intensivã, chirurgie generalã, oncologie medicalã, hema-

Aparaturã performantã la „Elena Doamna”
Ambulatoriul Maternitãþii Elena
Doamna va fi dotat cu aparaturã de înaltã performanþã. Un computer tomograf,
un aparat de rezonanþã magneticã, mamograf, un ecograf ultraperformant sunt
doar câteva dintre echipamentele de
ultimã generaþie de care vor putea beneficia pacientele de aici.
Consilierii judeþeni au aprobat proiectul pentru dotarea ambulatoriului
integrat ºi a cofinanþãrii ce va fi asiguratã de cãtre CJ. Cererea de finanþare va fi
depusã în cadrul Programului Operaþional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã
8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi
sociale. Valoarea estimatã a investiþiei
este de aproape 11 milioane de lei, cofinanþarea Consiliului Judeþean fiind de
214.000 de lei.
Ambulatoriul Maternitãþii „Elena
Doamna” funcþioneazã ca un serviciu

de policlinicã unde, se acordã consultaþii ºi tratament pacientelor din întreaga zonã a Moldovei. În cabinetele de
specialitate de aici, îºi desfãºoarã acti-
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gice dar ºi intervenþiilor chirurgicale
complexe. Spitalul Regional de Urgenþe
va avea 850 de paturi.
tologie, radioterapie IRO, poate asigura atât
servicii medicale curente, cât ºi chirurgicale,
blocul operator având 10 sãli de operaþie.
La începutul acestui an, a fost amenajat
actualul ambulatoriu, cu 8 cabinete medicale, în clãdirea datã în folosinþã anul trecut de
cãtre Consiliul Judeþean Iaºi. Având în vedere dimensiunea, complexitatea ºi urgenþa pe
care o reprezintã cancerul, înfiinþarea Institutului Regional de Oncologie a corectat dezechilibrul existent între Moldova ºi celelalte
provincii istorice ale þãrii.
Proiectul privind extinderea Institutului va fi depus în vederea obþinerii finanþãrii, în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020, Axa prioritarã 8Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi
sociale, Prioritate de investiþii 8.1—
lnvestiþii în infrastructurile sanitare ºi
sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naþional, regional ºi local.
vitatea toþi medicii spitalului. Maternitatea „Elena Doamna” este unul dintre
cele douã spitale de obstetricã ºi
ginecologie aflate în subordinea Consiliului Judeþean, anual, aici venind pe
lume peste o mie de copii.
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Elevi ºi profesori premiaþi la
Gala Excelenþei în Educaþie
Elevii care s-au clasat pe primele locuri la olimpiadele naþionale ºi
internaþionale ºi profesorii îndrumãtori ai acestora au fost premiaþi în cadrul celei de-a ºaptea ediþii a Galei Excelenþei în Educaþie. Consiliul Judeþean este un susþinãtor constant al evenimentului organizat în fiecare an de Inspectoratul ªcolar Judeþean Iaºi.
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este 200 de elevi care s-au clasat
pe primele locuri la olimpiadele
naþionale ºi internaþionale ºi 171
de cadre didactice au fost premiaþi în
cadrul festivitãþii.
Elevul anului a fost desemnat Andrei
Sandu de la Colegiul Naþional Iaºi. În
acest an, Andrei a obþinut medalia de aur

Aparat RMN ultramodern la
Spitalul de Neurochirurgie
Pacienþii din zona Moldovei vor
beneficia de investigaþii imagistice de cea mai înaltã performanþã. Spitalul de Neurochirurgie are un nou aparat de rezonanþã magneticã nuclearã, de
mare putere. Amplasarea aparatului a necesitat amenajarea
unui spaþiu special, consolidat,
ai cãrui pereþi au fost capitonaþi
cu foiþã de cupru pentru a bloca
interferenþele ºi a asigura un climat optim investigaþiilor de
mare acurateþe. Greutatea totalã
a dispozitivului este de 7 tone,
motiv pentru care instalarea în
noua încãpere a necesitat o
amplã desfãºurare de forþe.
RMN-ul va fi folosit pentru diagnosticarea pacienþilor din toatã zona Moldovei, care ajung la Spitalul de Neurochirurgie din Iaºi ºi au nevoie de astfel de
explorãri. „PPatologia s-aa diversificat în
ultimul timp, iar o investigaþie de fineþe
fãcutã cu ajutorul rezonanþei magnetice
poate sã clarifice un diagnostic, sã ne

direcþioneze cãtre modul în care trebuie
abordat cazul medical”, a spus dr. Lucian
Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu”.
Dotarea cu acest aparat reprezintã în
„D
primul rând un câºtig pentru pacienþi, dar
ºi pentru medici. În ultimii doi ani, Consiliul Judeþean a alocat fonduri importante
acestei unitãþi medicale, astfel cã, acum,
dispune de cea mai modernã salã de
operaþie în domeniul neurochirurgiei din
sud-eestul Europei”, a afirmat preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa.
Pânã acum Spitalul de Neurochirurgie a folosit pentru investigaþii imagistice
un singur aparat RMN, care funcþioneazã
deja de 14 ani. Din cauza numãrului mare
de solicitãri, pentru o explorare, un pacient
este nevoit sã aºtepte ºi câteva luni.
Costul noului echipament RMN
este de 600 de mii de euro, fãrã TVA.
Documentaþia a fost semnatã de
ministrul Sãnãtãþii ºi reprezentanþii Bãncii
Mondiale în baza unui contract prin care,
la nivel naþional, au fost achiziþionate
echipamente computer tomograf, aparate
de rezonanþã magneticã ºi sisteme informatice (tehnologie medicalã de imagisticã utilizatã pentru stocarea, recuperarea,
prezentarea ºi partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN).

la Olimpiada Internaþionalã de Geografie
de la Quebec ºi argint la Olimpiada Internaþionalã de Astronomie ºi Astrofizicã,
desfãºuratã la Beijing. În total, în ultimii
5 ani, acesta a obþinut opt premii la competiþiile naþionale ºi internaþionale de
matematicã, ºtiinþe, chimie, geografie,
astronomie ºi astrofizicã. „Felicit elevii

1.000 de stejari pentru
1.000 de victime

Parcul Memorial „Ciurea 1917”,
închinat victimelor celui mai grav accident feroviar din România, a fost inaugurat în prezenþa autoritãþilor locale ºi
judeþene. Fondurile pentru amenajarea
suprafeþei de 34.633 metri pãtraþi au
fost alocate prin Hotãrârea Guvernului
României nr. 721/2017, în cadrul programului „Centenarul Marii Uniri ºi al
Primului Rãzboi Mondial. Iaºi – capitala
regatului României 1916-1918 ºi Moldova – leagãn al Marii Uniri”. „A fost o
catastrofã ce s-aa întâmplat la Ciurea, iar
noi suntem datori sã respectãm memo ria victimelor care s-aau jertfit pentru ca
þara aceasta sã fie ceea ce este
a s t ã zi – o Româ ni e uni t ã º i
l i b e r ã . Î n a mi n t i r e a c e l or p e s t e
1.000 d e p e r s oa n e , s ol d a þ i º i
refugiaþi care ºi-aau pierdut via þ a d u p ã ce t r en u l î n ca r e s e
aflau a deraiat ºi s-aa rãsturnat în
Ga r a C i u r e a , v or f i p l a n t a þ i t ot
a t â þ i a s t e j a r i , d r e p t r e c u n oº t i n þ ã
pentru sacrificiul lor”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa, prezent la
eveniment.

Cel mai grav accident
feroviar din România

Catastrofa a avut loc în noaptea dintre anii 1916-1917, la ora 1.00, la 10
kilometri distanþã de Iaºi, trenul, format
din 26 de vagoane ºi aflat în coborâre,
rãmânând fãrã frâne pe porþiunea dintre
gãrile Bârnova ºi Ciurea.
Se presupune cã unul dintre pasagerii din primele vagoane a închis robinetul de aer comprimat din greºealã ºi
aerul nu s-a putut propaga cãtre frânele
celorlalte vagoane.
Mecanicii au încercat cu disperare
sã semnalizeze acustic problema, însã
controlorii din vagoane, din cauza aglomeraþiei, n-au putut ajunge sã acþioneze
frânele de mânã ale vagoanelor.

Angajaþii din gara Ciurea au recepþionat semnalele lansate de mecanicii locomotivei ºi au activat un macaz, pentru ca
trenul sã intre pe o altã linie ºi sã se evite
coliziunea cu vagoanele cu pãcurã din
drumul sãu. Din cauza vitezei excesive ºi
unghiului mare de cotire, doar locomotiva ºi încã un vagon au reuºit sã treacã pe
linia impusã, iar restul au deraiat. Mai
mult, unul dintre vagoane s-a ciocnit de
cisternele de combustibil, declanºând o
explozie ºi un incendiu puternic.
Trenul a ars în mai puþin de douã
ore. Foarte puþine dintre victimele accidentului au mai putut fi identificate.

pentru aceste performanþe, pentru munca
depusã pentru a-ººi depãºi limitele, pen tru a excela, pentru perseverenþa ºi pasiunea de care au dat dovadã în atingerea
scopul propus. Felicit deopotrivã cadrele
didactice care au depus o muncã uriaºã
pentru a valorifica potenþialul maxim al
acestor tineri. Învãþãmântul ieºean formeazã generaþii performante ºi este da toria fiecãruia dintre noi sã îi susþinem
pentru a-ººi clãdi cariere de succes”, a
afirmat Maricel Popa, preºedintele Consiliului Judeþean.
La fiecare ediþie e Galei Excelenþei în
Educaþie, Consiliul Judeþean a fost partener al Inspectoratului ªcolar Judeþean.
Din acest motiv, autoritãþile au luat decizia de a îngropa trupurile carbonizate
într-o groapã comunã sãpatã în apropiere de Gara Ciurea, la o distanþã de 500
de metri, mormântul existând ºi astãzi.
Bilanþul a fost estimat la 1.000
morþi, absenþa unei anchete oficiale
nepermiþând elucidarea cauzelor accidentului. În accident a pierit Vasile Cantacuzino, locotenent în armata românã,
fiul lui Matei B. Cantacuzino ºi a fost
rãnit istoricul Vasile Pârvan.
Pentru a nu demoraliza ºi mai mult
populaþia, deja încercatã de mersul nefavorabil al rãzboiului, guvernul a controlat
ºi limitat rãspândirea detaliilor legate de
importanþa dezastrului de la Ciurea în
presa vremii.
Nicio anchetã oficialã asupra evenimentelor din gara Ciurea nu a fost realizatã astfel încât cauzele
exacte ale acestui accident feroviar nu sunt
elucidate.
Numãrul mare de
victime plaseazã România pe primul loc într-un
ºir al accidentelor feroviare mondiale din
perioada 1830-1930.
Acesta este cel mai
mare accident feroviar
petrecut în România ºi
al treilea ca mãrime la
nivel mondial.
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CENTENAR

La mulþi ani, România!
Centenarul Unirii ºi Ziua
Naþionalã au fost sãrbãtorite
de Consiliul Judeþean Iaºi
prin mai multe manifestãri.
Reprezentanþii judeþului
au participat la ceremonia
specialã ºi la parada
militarã ce au avut loc
în faþa Palatului Culturii.

„

C

onsiliul Judeþean a organizat, în
incinta Palatul Culturii, o serie de
evenimente prin care a þinut sã
marcheze momentul Centenarului ºi Ziua
Naþionalã. Sala „Henri Coandã” a fost
pentru început gazda lansãrii volumelor
„100 de ani de grafie româneascã” ºi
„100 de cãrþi de acum 100 de ani la
Iaºi”, precum ºi a expoziþiei tematice de
carte „100 de cãrþi pentru 100 de ani”,
organizate de Biblioteca Judeþeanã
„Gheorghe Asachi”, instituþie aflatã în
subordinea Consiliului Judeþean.
Mai apoi, câteva sute de invitaþi au
participat la un spectacol special dedicat
zilei de 1 decembrie. În holul Palatului,
Ansamblul Folcloric Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Judeþean a
deschis recepþia cu un moment de muzicã ºi dansuri populare.
Dupã ce au asistat la reprezentaþia
folcloricã, participanþii au fost aºteptaþi în
Sala Voievozilor, unde Orchestra Simfonicã ºi Corul Academic Gavril Musicescu
ale Filarmonicii Moldova Iaºi au susþinut
un concert de înaltã þinutã, programul
debutând cu Imnul Deºteaptã-te Române
pe muzica lui George Enescu, în timp ce
finalul a aparþinut Poemei Române, a aceluiaºi muzician, dirijor George Dumãnescu. Un recital de galã al sopranei Cristina
Grigoraº a încântat auditoriul.
Actorii Ateneului Iaºi, Daniel Onoae,
Vlad Baba, Dumitru Florescu i-au întruchipat pe Mihai Viteazul, Alexandru Ioan
Cuza ºi pe Regele Ferdinand ºi au susþinut un regal teatral. A fost datã citirii
Rezoluþiunea Adunãrii Naþionale de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 prin
care s-a decretat „unirea acelor români ºi

a tuturor teritoriilor locuite de dânºii cu
România” ºi s-a proclamat „dreptul inalienabil al naþiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureº, Tisa ºi
Dunãre”.
ªi nici cã ar fi fost un loc mai potrivit pentru un astfel de moment, deoarece, pe pereþii impunãtoarei Sãli a Voievo-

zilor troneazã o celebrã galerie de portrete, de la Decebal, la cei mai însemnaþi
domnitori ai Moldovei ºi pânã la Regele
Ferdinand. Emoþia evenimentului a fost
astfel amplificatã de grandoarea locaþiei.
„Ne aducem astãzi aminte ºi cinstim
credinþa ºi determinarea înaintaºilor noºtri de a trãi într-un stat unitar, statornicia

liderilor ºi a oamenilor politici ai timpului
care au fãcut tot ce le-a stat în putere
pentru ca Unirea sã nu rãmânã doar un
deziderat.
Suntem datori sã ne cinstim trecutul,
sã reflectãm la prezent ºi sã ne gândim la
viitor pentru cã este obligaþia fiecãruia
dintre noi sã punã umãrul la continuarea
misiunii începutã de predecesorii noºtri”,
a spus, în discursul sãu susþinut în faþa
invitaþilor, preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa.
Pentru a marca memoria celor care
prin jertfã au fãcut posibilã Unirea, în faþa
Palatului Culturii au fost lansate sute de
lampioane tricolore.
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1 decembrie este sãrbãtoarea României, a celor
care gândim ºi simþim
româneºte, sãrbãtoarea înaintaºilor ºi a celor ce ne vor
urma. În acest colþ de lume,
unde neamul nostru românesc are rãdãcini adânci,
acum un veac, s-a împlinit
porunca cea sfântã: sã stea
laolaltã toþi cei dintr-o singurã
mamã, þara româneascã.
Moºii ºi strãmoºii noºtri nu
au vrut rãzboaie, le-au purtat
însã ori de câte ori neamul ºi
hotarele þãrii au fost ameninþate. Au avut o singurã lege,
singura pe care au recunoscut-o ºi respectat-o pânã la
capãt, sã nu îngenuncheze
niciodatã, în faþa nimãnui. Au
înþeles cã libertatea nu poate
fi cumpãratã, cã preþul ei ar
creºte în fiecare zi pânã când,
preþul libertãþii va fi libertatea
însãºi. Orice þarã, oricât de
micã, nu poate fi biruitã când
luptã pentru dreptatea ºi neatârnarea sa. ªi-au luat rãmas
bun ºi au plecat sã lupte pentru þarã, pentru neam, pentru
limba românã, pentru unitate,
iar sacrificiul lor ne fie pildã ºi
icoanã. Se cuvine sã ridicãm
cu toþii glas de slavã ºi de
mulþumire poporului român,
pentru cele înfãptuite în chip
atât de mãreþ într-aceeaºi unitate de sentimente ºi de jertfã.
La multi ani, români! La mulþi
ani, România!”, este mesajul
transmis celor prezenþi ºi
românilor de pretutindeni de
cãtre preºedintele Consiliului
Judeþean Iaºi, Maricel Popa.
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Consiliul Judeþean face un pas uriaº pentru
construcþia unei noi Sãli Polivalente
 viitoarea salã va avea o capacitate de 15.000 de locuri  Unitatea Administrativ-Teritorialã Miroslava a cedat în administrare Consiliului Judeþean Iaºi 6,73 ha teren
intravilan în satul Brãtuleni, pentru
construirea unei Sãli Polivalente
 CJ Iaºi va face demersurile
necesare pentru obþinerea finanþãrii acestui obiectiv în cursul anului 2019, lucrãrile urmând a fi finalizate în urmãtorii trei ani

C

onsiliul Judeþean (CJ) Iaºi cautã sã
obþinã fondurile necesare construirii unei noi Sãli Polivalente pentru
cetãþenii judeþului Iaºi. Potrivit declaraþiilor conducerii CJ, având în vedere faptul
cã populaþia judeþului Iaºi este concentratã majoritar în Zona Metropolitanã Iaºi,
amplasamentul unei astfel de sãli trebuie identificat în cadrul acestei arii geo-

grafice, nicidecum în zona urbanã a
municipiului. Iar specialiºtii de la Consiliul Judeþean au identificat deja o soluþie,
cu toate cã, teoretic, este imposibil de
gãsit terenuri mari, compacte, în zona
limitrofã a municipiului Iaºi.
Prin Hotãrârea de Consiliul Local al
Comunei Miroslava nr.230/16.11.2018,

s-a aprobat cedarea în administrarea
Consiliului Judeþean Iaºi a suprafeþei de
6,7335 ha teren în intravilan sat Brãtuleni,
conform Planului de Urbanism general
(PUG) extins al comunei Miroslava, în
vederea construirii unei sãli polivalente.
„Cum în proprietatea judeþului nu avem
un teren care sã permitã construirea unui

astfel de obiectiv, ne-aam adresat comunelor din jurul municipiului ºi am solicitat punerea la dispoziþie a unui amplasament care sã aibã acces la un drum naþional sau european, sã fie racordat sau
uºor de racordat la infrastructura de utilitãþi publice ºi care sã nu facã obiectul
unor cereri de reconstituire a dreptului de

Troienele au pus punct fotbalului judeþean

Având în vedere condiþiile
meteorologice nefavorabile,
Comitetul de Urgenþã al Asociaþiei Judeþene de Fotbal
Iaºi a hotãrât ca etapele de
campionat ºi Cupa României,
programate pentru data de 25
noiembrie ºi 2 decembrie sã
se fie amânate, urmând a se
desfãºura în luna martie a
anului viitor.

LIGA A IV-AA

LIGA A V-AA, SERIA I

LIGA A V-AA, SERIA A II-AA

Liga a V-a
a

Seria I
Etapa viitoare
Voinþa Voineºti – A.S. Þuþora
Stejarul Dobrovãþ – Avântul
Golãieºti
Unirea Þibana – AS Star Iasi
Astra Rãducãneni – Prutul Prisãcani
Fulgerul Þibãnesti 2016 – Voinþa
Bosia

Unirea Scânteia – A.S. Poly 2014 Iaºi
Victoria Leþcani – Gloria Bãlþaþi
CS ªtiinþa Miroslava II – CS Ciurea

stã – Viitorul Ciorteºti
Seria a II-aa
Etapa viitoare
Cavalerii Fluierului Iaºi
– ASCS Viitorul Targu
Frumos
AS Holboca – Viitorul
Plugari
A.C.S. Sportul Studenþesc
Iaºi – AS Victoria
A.F.C. Movileni – C.Press
Gropniþa
Voinþa Bivolari – AS
Genotur Belceºti
Seria a III-aa
Etapa viitoare
Avântul Tãtãruºi – Voinþa Moþca
Viitorul 2014 Hãlãuceºti – Recolta Conþeºti
Spicul Heleºteni – Siretul StolniceniPrãjescu
N.G. Topile – CSM II Paºcani
Biruinþa Mirosloveºti – AS Todiresti
Viitorul Muncel – Unirea Al.I.Cuza
A.S.S. Zimbru Boureni – Activ Valea Seacã
Romwatt Hãrmãneºti – Viitorul Brãeºti

LIGA A V-AA, SERIA A III-AA

Liga a IV-a
a

Etapa viitoare
Progresul Deleni – Viitorul
Hârlau
Stejarul Sineºti – Unirea
Ruginoasa
Unirea Mirceºti – CS Stejarul
Bârnova
CS Tomeºti – Gloria
Româneºti
ASC Flacãra Erbiceni – Moldova
Cristeºti

proprietate privatã sau de restituire”, se
aratã scris în expunerea de motive la proiectul de hotãrâre privind preluarea în
administrarea Consiliului Judeþean Iaºi a
terenului aferent construirii obiectivului.
Pe întreaga perioadã de administrare
a terenului de cãtre Consiliul Judeþean
Iaºi, dreptul de proprietate rãmâne al Comunei Miroslava. Totodatã, Unitatea Administrativ-Teritorialã Miroslava poate
retrage dreptul de administrare acordat
prin hotãrârea nr.230/16.11.2018 în
condiþiile în care, pânã la finalul anului
2019, Consiliul Judeþean nu va obþine
finanþarea pentru proiectul de investiþii
Salã Polivalentã, ºi dacã în termen de 3
ani de zile nu este finalizatã construcþia.
„Aºa cum am declarat de nenumãrate
rânduri, judeþul nostru are nevoie de o Salã
Polivalentã, iar Consiliul Judeþean Iaºi intenþioneazã sã obþinã fondurile necesare
construirii acesteia, investiþia fiind una aºteptatã de comunitatea noastrã. Noua salã
va avea o capacitate de 15 mii de locuri,
Consiliul Judeþean Iaºi urmând sã facã
proiectul, studiul de fezabilitate ºi sã obþinã banii de la ministerele de resort. Ieºenii
au nevoie de investiþii, iar datoria noastrã
ca autoritãþi este sã rãspundem nevoilor
acestora”, a precizat preºedintele Consiliului Judeþean, Maricel Popa.

Festivalul Centenarului la Rugby-Tag

Festivalul Centenarului – rugby tag
face parte din proiectul România în miºcare – rugby pentru fiecare copil, proiect
finanþat de Ministerul Tineretului ºi Sportului prin Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Iaºi. Au participat echipele CSS
Unirea Iaºi, ªcoala gimnazialã Lunca
Cetãþuii, ªcoala gimnazialã „Gh. I. Brãtianu”, ªcoala gimnazialã „ªt. Bârsãnescu”,
ªcoala gimnazialã Vînãtori, ªcoala gimnazialã „I. Ghica”, ªcoala gimnazialã „I.
Simionescu”, ªcoala gimnazialã „I. Teodoreanu”, ªcoala gimnazialã „B.P. Haºdeu”, Colegiul Naþional „M. Eminescu”,
ªcoala gimnazialã Golãieºti ºi ªcoala
gimnazialã „D.D. Pãtrãºcanu” Tomeºti.

Elevii claselor a V-a ºi a VI-a din cele
12 ºcoli participante din judeþul Iaºi au
venit plini de energie la Sala Polivalentã,
unde s-a desfãºurat Festivalul Centenarului la Rugby tag. Înainte de a începe
meciurile, toþi participanþii au dansat
împreunã pregãtindu-ºi organismul pentru efort, coordonaþi de profesor Acasandrei Iuliana. Competiþia s-a desfãºurat pe
douã terenuri, jucându-se în paralel
meciurile din grupa A ºi B, în sistem turneu fiecare cu fiecare dupã tabelele Berger. Timp de 3 ore copiii s-au bucurat de
frumuseþea jocului de rugby tag, învãþând ºi totodatã respectând valorile acestuia: disciplinã, respect, integritate, pasi-

une, solidaritate. Scopul activitãþii a fost
acela de a promova un sistem alternativ
de educaþie, într-un climat plãcut pentru
copii ºi tineri, acceptat ºi susþinut de
pãrinþi, de a dezvolta armonios atât personalitatea copiilor, cât ºi procesele de
creºtere ºi dezvoltare, de a educa atitudinile, convingerile ºi sentimentelor morale (fair-play, respect, colaborare, întrajutorare, prietenie, apartenenþã la grup) ºi
de a forma ºi dezvolta capacitatea motricã generalã a copiilor.
Pe parcursul evenimentului copiii
s-au bucurat de frumuseþea ºi spectaculozitatea jocului de rugby, iar la final, profesorii au intrat în teren ºi au jucat un

meci demonstrativ, susþinuþi ºi aplaudaþi
de elevii lor. Înainte de festivitatea de premiere a echipelor participante, a profeso-

rilor ºi a organizatorilor, toþi participanþii
au dat mânã cu mânã ºi au format cea mai
mare horã pentru a sãrbãtori Marea Unire.
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Iaºul are un Parc ªtiinþific ºi
Tehnologic la standarde europene
Parcul ªtiinþific ºi Tehnologic
TEHNOPOLIS IAªI a fost inaugurat în iunie 2005, având ca
asociaþi în cadrul asocierii în
participaþiune: Consiliul Judeþean laºi, Primãria Municipiului
laºi, Universitatea „Gheorghe
Asachi” laºi, Universitatea
„Alexandru loan Cuza” laºi,
Universitatea Agronomicã
„lon lonescu de la Brad” laºi,
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie „Gr.T. Popa” Iaºi.

F

irme de renume precum Siemens,
Ness, Moller, Delcam, Roton, Continental Automotive etc. au beneficiat de-a lungul vremii de serviciile Parcului ªtiinþific ºi Tehnologic. De asemenea, în cadrul parcului funcþioneazã un
Incubator de Afaceri care a gãzduit pânã
în prezent peste 40 de start-up-uri, oferindu-le chirii preferenþiale, consultanþã
în afaceri ºi o serie întreagã de servicii
generale ºi specifice.
Rezultatele extrem de favorabile
obþinute în ultimii ani ºi aici ne referim
atât la cele financiare, a indicatorilor
îndepliniþi specifici unui Parc ªtiinþific
Tehnologic, cât ºi menþinerea gradului
de ocupare de peste 90%, plaseazã
TEHNOPOLIS constant, pe locul fruntaº
în rândul parcurilor ºtiinþifice din România, menþionând aici ºi intensa activitate de consultanþã orientatã cãtre
mediul de afaceri.

Dezvoltarea ruralã,
cea mai recentã poveste
de succes a Local Hub

TEHNOPOLIS funcþioneazã de aproape
15 ani ca o platformã suport pentru dezvoltarea afacerilor din judeþul Iaºi ºi din întreaga
regiune de NE, fiind singurul parc ºtiinþific ºi
tehnologic din zona Moldovei ºi unul dintre
cele mai importante din România.
Pentru contrucþia acestui obiectiv,
autoritãþile au folosit fonduri PHARE în
valoare de 6,35 milioane de euro revitalizând o fostã zonã industrialã, mai exact, o
fostã halã de producþie a gigantului Combinat de Utilaj Greu.
Numãrul mediu de angajaþi al SC Tehnopolis SRL, care este societatea administrator a Parcului ªtiintific ºi Tehnologic pe
parcursul anului 2018, a fost de 14, dintre
care 3 angajaþi sunt absolvenþi de studii
medii ºi 11 angajaþi sunt absolvenþi de studii superioare, iar 6 au studii de master.
Incubatorul de afaceri a fost înfiinþat în
cadrul „Tehnopolis” la începutul anului
2007 ºi are alocatã o suprafaþã de
aproximativ 500 mp. Din 2007 ºi
pânã în prezent au fost incubate 48 de firme, Tehnopolis contribuind la

poveºtile de succes ale unor companii precum „Tehno Fusion”, „Aqua Film”, „Inoesy”,
„Radix Communication” sau „Promosfera”.
Cea mai recentã poveste de succes a
incubatorului – Local Hub – vizeazã dezvoltarea ruralã, promovarea produselor locale ºi
implementarea proiectelor europene. Proiectul îºi propune crearea ºi consolidarea unui
parteneriat între producãtori ºi consumatori,
contribuind la dezvoltarea unei agriculturi
durabile ºi la promovarea unei economii solidare între municipiul Iaºi ºi satele din comunele învecinate cu acesta, urmând sã asigure
consumatorilor o alimentaþie sãnãtoasã la un
preþ just. Fiind o iniþiativã finanþatã de Romanian American Foundation, la lansarea brandului Roade ºi Merinde ne-au trecut pragul
oficiali americani, Excelenþa Sa domnul Hans
KLEMM, ambasador al Statelor Unite ale
Americii ºi Phillip HENDERSON, Preºedinte
al Board of Trustees.

De fapt, întreaga activitate a Tehnopolis
vine în sprijinul mediului de afaceri, vizeazã
internaþionalizarea ºi promovarea afacerilor
locale. Permanent sunt organizate evenimente la care sunt invitaþi speakeri internaþionali, experþi în obþinerea de fonduri europene, este locul unde delegaþii strãine de cercetãtori ºi antreprenori fac schimb de experienþã cu firmele ieºene ºi pun bazele unor
parteneriate profitabile, în acest sens, trebuie menþionat ºi faptul cã în ultimii ani, Tehnopolis a semnat protocoale de colaborare
cu o serie întreagã de entitãþi care oferã consultanþã specializatã mediului de afaceri.

Parcul susþine internaþionalizarea afacerilor ºi obþinerea
de finanþãri europene

În prezent, parcul este membru în Consorþiul Regional de inovare, membru în consiliul director al Asociaþiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, ªtiinþifice ºi a Incubatoarelor de Afaceri din România
(APITSIAR) ºi se implicã în
calitate de membru activ al
structurilor de conducere în activitatea clus-

terelor ImagoMol ºi ICONIC. Participarea la
evenimentele organizate de Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii reprezintã, de asemenea, o
sursã de informare permanentã în vederea
perfecþionãrii activitãþii parcului.
Relaþiile pe care Tehnopolis le are cu
autoritãþile locale, cu Agenþia de Dezvoltare Regionalã-Nord Est, cu camerele de
comerþ ºi industrie, cu mediul universitar,
fac posibilã transmiterea informaþiilor de la
aceºtia cãtre mediul de business, dar ºi
obþinerea de feedback, menirea parcului
ºtiinþific fiind astfel îndeplinitã.
Parcul susþine internaþionalizarea afacerilor ºi obþinerea de finanþãri europene, dar
cum ar putea face acest lucru mai bine decât
implicându-se activ în astfel de proiecte.
Participarea încã din anul 2008 la
proiectul European „ENTERPRISE EUROPE NETWORK” (EEN), presupune o intensã activitate tehnico-ºtiinþificã, în sensul
gãsirii de oferte ºi solicitãri de tehnologie,
implicãrii în activitatea firmelor, sau/ºi a
inventatorilor ºi sprijinirii acestora printrun ajutor ce vizeazã prelucrarea cererii,
sau a ofertei, introducerea în baza de date
a proiectului, distribuirea în cele peste 60
de þãri în care sunt centre EEN, asigurarea
elementelor de siguranþã, apelarea la centrele similare din þãrile preferate de firme
ºi inventatori ºi implicarea în gãsirea unor
parteneriate tehnologice.
De asemenea, începând cu 2015, a
obþinut o finanþare 100% nerambursabilã
pentru proiectul „ERBSN 4 H2020” Eastern
Romania Business Support Network assist
SMEs involved in Horizont 2020”, care îºi
propune sã implementeze douã servicii de
inovare, având în echipa sa 3 experþi de
inovare cu expertizã europeanã.

ªapte servicii publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor

Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Iaºi a fost înfiinþatã, în conformitate cu prevederile OG 84/2001 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor, prin Hotãrârea Consiliului Judeþean Iaºi nr. 195/ 21.12.2004, ca
serviciu public de interes judeþean cu
personalitate juridicã, prin reorganizarea
serviciului de stare civilã din aparatul propriu al Consiliului Judeþean Iaºi ºi a formaþiunii teritoriale de evidenþã informatizatã a persoanei.
Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a
Persoanelor Iaºi este subordonatã metodologic Direcþiei pentru Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea Bazelor de
Date, iar funcþional ºi financiar Consiliului Judeþean Iaºi. La rândul sãu, instituþiei îi sunt subordonate exclusiv metodologic cele 7 servicii publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor
organizate în judeþ în localitãþile Iaºi,
Paºcani, Hârlãu, Târgu Frumos, Rãducãneni, Scânteia ºi Þibãneºti, precum ºi
ofiþerii de stare civilã din cadrul tuturor
primãriilor din judeþ.

Program de lucru cu publicul
Luni – joi: 7.30 – 16.00
Vineri: 7.30 – 13.30
Program de audienþe
Director Executiv – vineri 9-12
ªef Serviciu Evidenþa Persoanelor –
vineri 9-12
ªef Serviciul de Stare Civilã – vineri
9-12
Audienþele se desfãºoarã la sediul
din ªoseaua Bucium nr. 80.

Arondarea localitãþilor din
judeþul Iaºi la Serviciile
publice comunitare locale
de evidenþã a persoanelor

Direcþia Localã de Evidenþã a Per soanelor Iaºi (tel. 0332-803.160,
tel./fax.0332-803.163): Andrieºeni, Aroneanu, Bârnova, Bivolari, Bosia, Ciurea,
Golãieºti, Holboca, Horleºti, Iaºi, Leþcani, Miroslava, Mogoºeºti, Movileni,
Popricani, Probota, Rediu, Roºcani,
Schitu Duca, Tomeºti, Trifeºti, Þigãnaºi,
Þuþora, Valea Lupului, Victoria, Voineºti
ºi Vlãdeni.

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor Paºcani (
tel./fax. 0232-763.402): Ciohorãni,
Cristeºti, Hãlãuceºti, Hãrmãneºti, Heleºteni, Lespezi, Mirceºti, Mirosloveºti,
Mogoºeºti Siret, Moþca, Paºcani,

Rãchiteni, Ruginoasa, Sireþel, Stolniceni Prãjescu, Tãtãruºi, Todireºti, Valea
Seacã ºi Vânãtori.
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Hârlãu ( tel./fax.
0232-720.347): Belceºti, Cepleniþa,

Coarnele Caprei, Cotnari, Deleni, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Gropniþa, Hârlãu, Plugari, Româneºti, Scobinþi ºi
ªipote.
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Târgu Frumos
(tel./fax. 0232-766.506): Alexandru
Ioan Cuza, Balº, Bãlþaþi, Brãeºti, Butea,
Costeºti, Cucuteni, Dumeºti, Ion Neculce, Lungani, Mãdârjac, Oþeleni, Podu
Iloaiei, Popeºti, Sineºti, Strunga ºi Târgu Frumos.
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Rãducãneni
(tel./fax. 0232-292.818): Ciorteºti,
Comarna, Costuleni, Cozmeºti, Dolheºti,
Gorban, Grozeºti, Moºna, Prisãcani ºi
Rãducãneni.
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Scânteia (tel.
0232- 229.287): Dobrovãþ, Drãguºeni,
Grajduri, Mironeasa, Scânteia ºi ªcheia;
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Þibãneºti
(tel./fax./ 0232-326.901): Þibãneºti, Ipatele, Dagâþa, Tansa ºi Þibana.
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Hotãrâri aprobate în ºedinþa
ordinarã a Consiliului Judeþean
din data de 21 noiembrie 2018
HOTÃRÂREA nr. 380

privind preþurile medii ale principalelor produse agricole din judeþul Iaºi,
pentru anul fiscal 2019
Art.1. Se aprobã preþurile medii ale
principalelor produse agricole din judeþul Iaºi, pentru anul fiscal 2019, conform
Anexei, parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotãrâri
intra in vigoare incepand cu data de
01.01.2019.
Art.3. Prevederile prezentei hotãrâri
vor fi duse la îndeplinire de cãtre Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
a Judeþului Iaºi, prin unitãþile fiscale din
subordine.

HOTÃRÂREA nr. 381

privind aprobarea preþului mediu la
masa verde de pe pajiºti din judeþul Iaºi,
pentru recolta anului 2019
Art.1 . Se aprobã preþul mediu la
masa verde de pe pajiºti din judeþul
Iaºi, pentru recolta anului 2019,
în valoare de 0,060
lei/kg.
Art.2. Prevederile
prezentei hotãrâri intrã
în vigoare începând
cu data 01.01.2019.
Art.3. Prevederile
prezentei hotãrâri vor fi
duse la îndeplinire de
cãtre Direcþia Generalã
Regionalã a Finanþelor
Publice a Judeþului Iaºi,
prin unitãþile fiscale din
subordine.

HOTÃRÂREA
nr. 388

privind aprobarea parteneriatului
între Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi ºi Aso ciaþia Caminante din Franþa în vederea
realizãrii proiectului „CHARME”
Art.1. Se aprobã parteneriatul dintre
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Iaºi ºi Asociaþia
Caminante din Franþa în vederea realizãrii proiectului “CHARME”, beneficiar
Centrul de Pregãtire pentru Viaþã Independentã Revis – Hîrlãu, finanþat prin
Programul Erasmus+, acþiunea cheie 2
– Parteneriate strategice – Cooperare
pentru inovare ºi schimb de bune practici, în calitate de partener la activitãþile
proiectului CHARME (acronim pentru
Culturã, Handicap, Artã, Rencontres
(întâlniri) ºi Mobilitate Europeanã), alãturi de alþi 5 parteneri, din alte 4 þãri –
Belgia, Croaþia, Belgia ºi Italia, cu
perioada de derulare 01.10.2018 –
31.08.2020.

HOTÃRÂREA nr. 394

privind acordarea unui mandat spe cial reprezentantului Judeþului Iaºi în A dunarea Generalã a Asociaþiei Regionale
a Serviciilor de Apã Canal Iaºi – ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creanga — judeþul Neamþ la
Asociaþia Regionalã a Serviciilor de Apã
Canal Iaºi — ARSACIS ºi aprobarea Ac telor Adiþionale nr. 25 ºi nr. 26 la Actul
Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Art.l. Se acordã mandat special
reprezentantului Judeþului Iaºi în Adunarea Generalã a Asociaþiei Regionale a
Serviciilor Apã Canal Iaºi — ARSACIS sã
aprobe în Adunarea Generalã a Asociaþiei
Regionale a Serviciilor de Apã Canal Iaºi
– ARSACIS, în numele ºi pe seama
Judeþului Iaºi, aderarea Comunei Ion
Creangã, judeþul Neamþ, la Asociaþia
Regionalã a Serviciilor de Apã Canal Iaºi
— ARSACIS, precum ºi modificarea ºi

completarea Actului Constitutiv ºi
Statutului Asociaþiei Regionale a
Serviciilor de Apã Canal Iaºi —
ARSACIS, conform Actului Adiþional nr. 25 respectiv 26.
Art.2. Se acordã mandat special
Asociaþiei Regionale a Serviciilor Apã
Canal Iaºi — ARSACIS, cu sediul în Iaºi,
str. Mihai Costãchescu nr. 6, înscrisã în
Registrul Asociaþiilor ºi Fundaþiilor de la
Grefa Judecãtoriei Iaºi cu nr. 7/A/
24.01.2008 prin reprezentantul sau legal,

preºedintele Asociaþiei, domnul Victor
Chirilã, sã semneze, în numele ºi pe seama Judeþului Iaºi, Actul Adiþional nr. 25 la
Actul Constitutiv ºi Actul Aditional nr. 26 la
Statutul ARSACIS.

HOTÃRÂREA nr. 417

privind acordarea în folosinþã gratuitã a suprafeþei de 450 mp teren, domeniu
public al Judeþului Iaºi, situat în Iaºi, str.
Vasile Lupu nr.62, administrat de Spita lul Clinic de Urgenþã pentru Copii „Sf.

Maria” Iaºi, cãtre Fundaþia pentru Copii
Ronald McDonald
Art.1. Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã a suprafeþei de 450 mp
teren din domeniul public al Judeþului
Iaºi situat în Iaºi, str. Vasile Lupu nr.62,
administrat de Spitalul Clinic de Urgenþã
pentru Copii „Sf. Maria” Iaºi, cãtre Fundaþia pentru Copii Ronald McDonald în
vederea construirii unei Case Roland
McDonald, pentru o perioadã de 49 ani.
Art.2. Fundaþia pentru Copii Ronald
McDonald va suporta toate cheltuielile
legate de obþinerea autorizaþiei de construire, construirea clãdirii ºi mobilarea
acesteia, iar ulterior asigurarea cheltuielilor de operare.

HOTÃRÂREA nr. 419
privind preluarea în administrarea
Consiliului Judeþean Iaºi a terenului aferent construirii unei Sãli Polivalente
Art.1. Se aprobã preluarea în administrarea Consiliului Judeþean Iaºi a
suprafeþei de 6,7335 ha teren în intravilan sat Brãtuleni, conform PUG extins al
comunei Miroslava, situat în T16, numãr
cadastral 85725, UAT Miroslava în vederea construirii unei Sãli Polivalente.
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Alertã de viroze. Ce trebuie
sã ºtiþi pentru a vã proteja
Numãrul afecþiunilor
respiratorii acute este în
creºtere la Iaºi,
înregistrându-se, sãptãmânal,
zeci de internãri din cauza
severitãþii clinice ºi a complicaþiilor. Numai la Spitalul de
Boli Infecþioase s-au înregistrat, în acest an, 124 viroze,
80 pneumonii, 75 traheobronºite, cifrele fiind cu mult mai
mari faþã de anii precedenþi.

Î

n aceastã perioadã cu temperaturi
foarte scãzute, Direcþia de Sãnãtate
Publicã Iaºi recomandã populaþiei sã
respecte sfatul medicilor specific sezonului rece, regulile de igienã ºi de asemenea sã se vaccineze antigripal. Statul
în frig poate cauza hipotermie, degerãturi, dar ºi probleme legate de starea psihicã, precum somnolenþa, pierderile de
memorie sau dificultãþile de vorbire.
Specialiºtii atrag atenþia cã, pe vreme friguroasã, se pierde pânã la 50% din
cãldura corpului prin extremitãþi.
Vã prezentãm câteva reguli de bazã
ce trebuie respectate în aceastã perioadã:
1. Sã se evite deplasãrile în spaþii
deschise ºi expunerea la frig. În cazul în
care este necesarã deplasarea, se recomandã folosirea mijloacelor de protecþie
adecvate: cãciuli, mãnuºi etc. Sã se acorde o atenþie specialã copiilor – evita-

rea situaþiilor în care aceºtia sunt lãsaþi
sã aºtepte în interiorul autovehiculelor
parcate, evitarea transporturilor pe distanþe lungi în vehicule fãrã posibilitãþi de
climatizare ºi neechipate corespunzãtor.
2. Sã se consume alimente bogate în
proteine ºi grãsimi nesaturate, fructe, legume
ºi lichide, cu excepþia bãuturilor alcoolice.
3. Persoanele vârstnice, în special
cele cu afecþiuni cardiace ºi respiratorii,
este bine sã evite deplasãrile ºi frecventarea locurilor aglomerate care creeazã premisele decompensãrii în condiþii de temperaturi scãzute.

strã!
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În dialog c
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”.

Radu Ionuþ Croitoru (Iaºi) – „Aº dori
sã ºtiu de ce nu funcþioneazã instituþiile
de culturã ieºene de sãrbãtori. Este
perioada în care ºi copiii sunt în vacanþã
ºi cred cã teatrele, filarmonica sau cinematografele ar trebui sã aibã un altfel de
program, mai deschis cãtre public”.
Rãspuns: Domnule Croitoru, instituþiile culturale ieºene funcþioneazã în program normal de sãrbãtori. Filarmonica,
de exemplu, mai precis Corul academic
„Gavriil Musicescu” – dirijor Doru Morariu, va avea un Concert de colinde
vineri, 14 decembrie, la ora 19, la Casa
de Culturã a Studenþilor. Apoi, Orchestra
simfonicã (dirijor Adrian Morar) ºi Corul
academic „Gavriil Musicescu” (dirijor

Adrian Morar), cu participarea Corului
de copii Angeli, condus de Mirela Palamariu, vor avea Concertul de Crãciun
vineri, 21 decembrie, de la ora 19, ºi
sâmbãtã, 22 decembrie, de la aceeaºi
orã, pe scena Casei de Culturã a Studenþilor. Cã tot aminteaþi de copii, ei vor
putea merge liniºtiþi la spectacole, deoarece Teatrul pentru Copii ºi Tineret
Luceafãrul, din Iaºi, are programate, în
toatã aceastã perioadã, piese de teatru:
16 decembrie – ora 10, „Hansel ºi Gretel”; 16 ºi 23 decembrie, ora 10, piesa
„L-am visat pe Moº Crãciun”, pe 6
ianuarie 2019, de la ora 10, „Fata babei
ºi fata moºneagului”, iar de la ora 11,30
– „D’ale lui Pãcalã”.

4. Încãlzirea locuinþelor ºi a spaþiilor
închise de locuit trebuie sã fie corespunzãtoare. Trebuie evitatã utilizarea instalaþiilor improvizate care pot duce la intoxicaþii cu monoxid de carbon. Este necesarã asigurarea unei bune aerisiri a locuinþelor, cel puþin o datã pe zi, ºi atenþie la
supraîncãlzirea atmosferei din locuinþã
pentru cã ºocul termic este mai mare
atunci când se iese afarã.
5. Este importantã evitarea expunerii
prelungite a mâinilor ºi a picioarelor la
temperaturi scãzute, pentru a se feri de
degerãturi. De asemenea, trebuie evitate,

pe cât posibil, deplasãrile pe porþiunile
acoperite cu gheaþã.
De asemenea, Direcþia de Sãnãtate
Publicã Iaºi recomandã populaþiei ca în
urmãtoarea perioadã cu temperaturi scãzute sã respecte urmãtoarele reguli de
prevenire a îmbolnãvirilor prin gripã ºi
viroze:
- evitarea aglomerãrilor umane.
- evitarea, pe cât posibil, a contactului cu persoanele bolnave.
- spãlarea mâinilor tot timpul, mai
ales dupã suflarea nasului ºi venirea în
contact cu persoane bolnave.

- omul bolnav se izoleazã de restul
familiei într-o camerã corespunzãtoare din
punct de vedere igienic (luminoasã, aerisitã,
suficient de încãlzitã 24 – 26 grade Celsius).
- bolnavul va folosi batiste igienice
în caz de tuse sau strãnut
- aerisirea încãperilor sau a birourilor
cu menþinerea unei temperaturi de 18-20
grade C.
- menþinerea la domiciliu a copiilor
bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii
în comunitate.
- evitarea vizitãrii bolnavilor sau suspecþilor de gripã.

Mariana Cumpãtaºu (Cotnari) –
„Am citit undeva cã Iaºul a cumpãrat
motociclete SMURD, atât de necesare
pe ºoselele din judeþ, unde se produc tot
mai multe accidente în ultima perioadã.
Dar nimeni nu a mai spus nimic despre
ce se întâmplã cu aceste motociclete ºi
nici dacã vor mai fi cumpãrate altele”.
Rãspuns: Iaºul este cel de-al cincilea oraº din þarã care a fost dotat cu
motociclete SMURD, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã al Judeþului primind, în varã, douã
astfel de vehicule. Multe
vieþi au fost salvate, în tot
acest timp, la Iaºi. Vehiculele au inclusiv defibrilator, oxigen, trusã de resuscitare, bandaje. Cum
dispecerizarea este asiguratã de dispeceratul
integrat ISU SMURD, SAJ,
ca ºi pentru celelalte echipaje
ale ambulanþei sau ale
SMURD-ului,
zilnic
motocicletele acestea participã
la acþiuni de
salvare. Datã fiind utilitatea acestora, ºi Consiliul Jude-

þean ºi-a exprimat intenþia de a achiziþiona o motocicletã pentru intervenþii medicale ºi un autovehicul de intervenþie
rapidã, gen ATV, care sã permitã intervenþia cadrelor medicale ºi în condiþii
greu accesibile.
Dumitru Adãscãliþei (Iaºi) – „Iaºul a
organizat luna trecutã un concurs de

caligrafie... Mã intereseazã detalii de la
competiþia aceasta ºi, cel mai important,
câºtigãtorii!”
Rãspuns: Muzeul Naþional al Literaturii Române Iaºi a organizat, de 1 Decembrie, evenimentul de premiere a
câºtigãtorilor din cadrul concursului
Caligrafii tematice. La concurs au participat 218 concurenþi, iar juriul a fost format din Lavinia Bejenariu, medic psihiatru (preºedinte), Corina Irimiþã Mocanu,
muzeograf ºi Cãtãlin-Mihai ªtefan, educator muzeal (membri din partea
MNLR Iaºi). Marele Premiu a fost
câºtigat de Nicoleta Petriºor din
Iaºi. Premiile I au fost distribuite
astfel: la Secþiunea I (10-19
ani), premiul I a ajuns la ªtefan
Chirvase – Colegiul Naþional
„Spiru Haret” Tecuci, la Secþiunea a II-a (20-40 de ani) –
Mihaela Istrate, Ploieºti, la Secþiunea a III-a (peste 40 de ani) –
Valericã-Costel Mancu, Buzãu.
Provocarea concursului a constat în
copierea caligraficã, pe foi A3, A4 sau
A5, liniate sau veline, pe o singurã parte, a unor fragmente, la alegere, din
bibliografia datã (literatura de rãzboi a
lui Mihail Sadoveanu).
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Mâine anul se-noieºte...
Sãrbãtorile de Iarnã sunt
aºteptate cu nerãbdare ºi celebrate cu enormã bucurie peste
tot în lume, dar nicãieri nu
sunt parcã mai frumoase ca în
aceastã parte a þãrii, unde
oamenii le transformã mereu
într-o amintire de neuitat.

Î

n Moldova, tradiþiile sunt ºi acum vii,
zona aceasta aflându-se printre puþinele regiuni ale þãrii care pãstreazã cu
sfinþenie valorile tradiþionale ºi chiar le
promoveazã. Aici, copiii sunt învãþaþi din
pruncie ce înseamnã postul, colindul,
Crãciunul, Anul Nou – într-un cuvânt,
Sãrbãtorile de iarnã. Iar izul sãrbãtorilor
se simte încã din noiembrie, în ziua de
Lãsatul Secului, atunci când gospodarii
îºi reunesc familia, organizeazã ultima
„masã de dulce”, urmând ca de a doua zi
sã intre în Postul Naºterii Domnului.
Startul evenimentelor ºi tradiþiilor este
dat în ziua de 5 decembrie a fiecãrui an,
când fiecare copil îºi lustruieºte plin de
speranþã ghetuþele, aºteptând ca Moº
Nicolae sã îi aducã un cadou cât de mic.
Din aceastã zi ºi pânã la Anul Nou, culminând cu 25 decembrie, când se sãrbãtoreºte Naºterea Domnului, gospodãriile românilor se transformã în adevãrate furnicare.
Tradiþiile ºi datinile din zona de nordest a României sunt printre cele mai frumoase ºi emoþionante obiceiuri pe care
þara noastrã le are, deoarece neamul
moldovenesc pune foarte mult accent pe
tradiþii, obiceiuri, origini.
În Moldova, colindatul este mai mult
decât o simplã tradiþie. În preajma Crãciunului, fiecare localitate freamãtã de
pregãtiri. Respectând obiceiurile strãbune, tinerii ºi nu numai îºi organizeazã
programul pe care îl au de
prezentat în faþa sãtenilor.
Colindele mai vechi sunt
rostite de ei cu drag, ele au
rolul de a împrospãta parcursul Naºterii Domnului, a
magilor. Altele fac urãri de
bine gazdelor. Pentru acest
moment de bucurie, tinerii
sunt rãsplãtiþi cu mere, nuci,
cozonac sau colãcei.

Toba, caltaboºii, cârnaþii afumaþi, sãrmãluþele, piftia sunt doar câteva dintre bucatele caracteristice ce se regãsesc pe mesele
de Crãciun din satele din zona Moldovei. De
pe masa tradiþionalã nu lipsesc celebrele
„poale-n brâu“, plãcinte specific moldoveneºti, cozonacul sau vinul roºu. În unele sate
se desface, în prima zi de Crãciun, putina cu
brânzã pãstratã încã din toamnã.
Urãturile ºi colindele de rit agrar
sunt prezente ºi în aceste timpuri când,
în ultima zi din an, copiii merg cu uratul,
iar tinerii formeazã diferite cete de mascaþi pentru a întâmpina un nou început.
Se remarcã, în special, jocul caprei, al
ursului, dar ºi cel al cãiuþilor. Este importantã ºi prezenþa mascaþilor, a irozilor, dar
ºi a personajelor biblice.
Pluguºorul este un obicei general,
practicat de români cu prilejul Anului Nou.
Obicei agrar, cu adânci rãdãcini în spiritualitatea româneascã, pluguºorul este o
colindã; o colindã agrarã declamatã, cu
elemente teatrale, având ca subiect munca depusã pentru obþinerea pâinii.
Pluguºorul se recitã din casã-n casã
în ajunul Anului Nou, pânã dimineaþa urmãtoare. Este practicat de copii sau adolescenþi, deºi, mai demult, îl practicau
doar bãrbaþii. Obiceiul este legat de începutul primãverii, când se sãrbãtorea, odinioarã, Anul Nou. Odatã cu stabilirea datei
acestuia la 1 ianuarie, se presupune cã a
migrat ºi obiceiul. Ca rãsplatã, colindãtorilor li se dãdeau colaci, fructe, bani, cârnaþi.
Obiceiurile de Iarnã din Moldova se
încheie odatã cu primele zile ale Anului
Nou, când cetele de copii pornesc din
nou pe strãzile oraºelor „cu semãnatul”,
aºa cum spun moldovenii. Semãnãtorii
rostesc versuri tradiþionale ºi acelaºi
timp aruncã cu boabe de orez, ca simbol
al prosperitãþii ºi bogãþiei.

Pluguºor cu felinar, din zona Heci – Lespezi, Iaºi
Ahoo, aho,
De când seara s-a înserat!
Pluguºor ca al nostru
N-a mai umblat prin sat,
Aºa, mândru, luminat,
Cu grindeiul pricopsit
De buni meºteri fãurit!
De feciorul catargiului
Scos din fundul pãmântului!
Cu pila îl pilea,
Cu ciocanu-l ciocãnea,
El tot mai mândru s-nchina!
Mânaþi mãi!
Hãi! Hãi!
ªi-a plecat la câmp bogat
Unde-i bine de arat,
De arat ºi semãnat,
În lungiº ºi-n curmeziº
Cât cu ochii sã cuprinzi,
Grâu de varã, cu negarã
Deie Domnul sã rãsarã
Pânã-n seara!
Grâu mãrunt,
Fãrã nãut,
A dat Domnul, s-a fãcut
Cum n-am mai vãzut
demult!
Mânaþi mã!
Hãi! Hãi!
Iar jupânul gazdã
Se duse la lunã,
La sãptãmânã,
Sã vadã grâul de-i frumos!
Era-n spic ca vrabia,
În pai, ca trestia!
Badea din ºa s-a aplecat,
Trei spice în palmã a frecat,
La vrãbii le-a arãtat,
Vrãbiile s-au minunat
Cã grâu-i bun de secerat!
La nevastã rãspicat
Cã grâu-i bun de secerat!
Apoi a fãcut seceri noi,
Pentru secerãri ca voi!
ªi-altele mai mãrunþele
Cu mâner de floricele,

Cum îi place mândrei mele!
Cu miros de busuioc,
Þineþi-o flãcãi pe loc
ªi strigaþi, sã m-odihnesc
Sufletul mi-l prãpãdesc!
Ia sunaþi din zurgãlãi!
Hãi! Hãi!
Iar în dalba semãnãturã,
Le fãcu atâta gurã!
Nevestele se suflecau,
Fetele nãvalã-n grâu dãdeau!
Bãtrânele de ºale se-ndoiau,
Moºnegii din ochi fãceau!
Iarã hoaþa cea de moarã,
Când vãzu atâta carã
Încãrcate cu povarã,
Puse coada pe spinare
ªi plecã în lunca mare!
Luncã mare, frunzã n-are.
ªi când picã, se despicã!
Mai mândrã, copchila mea!
Mânaþi mãi!
Hãi! Hãi!
Iar morarul meºter bun
Stã cu luleaua-n dinþi
Noi ne prãpãdim de râs!
- Stai moricã, nu te duce,
Cã þi-om da fãinã dulce!
ª-am plecat la moarã,
La Cândeºti,
La moara cu trei fereºti!
Acolo, un morar cam nãtãrãu
Stricã, drege rãu,
Trage morii una-n ºele
ª-o aºazã pe mãsele!
Mânaþi mãi!
Hãi! Hãi!
Trage morii una-n splinã
ªi-o dãdu pe fãinã!
Apoi, dupã mãcinat,
Acasã s-au înturnat.
ªi-au chemat pe toþi
ª-o sutã de bãtrâne
Care ºtiu rostul la pâne!
Mânecile-o suflecat,
De colaci s-o apucat!

Au fãcut colac mare, rotat.
L-au pus în cuiul
De mai jos
Pentru cei care urã frumos!
Iarã dumneavoastrã
De nu vã place,
Sã-l rupeþi în douã
ªi sã ni-l daþi nouã!
Mânaþi mãi!
Hãi! Hãi!
De urat am mai ura,
Dar nu suntem de ici colea!
Suntem de la Heci
Unde gãluºtele-s reci!
Vã urãm s-aveþi
Galbeni pe masã
Câte draniþe pe casã!
În fereºti, flori domneºti!
La icoane, busuioc!
La mijloc, parã de foc!
Copii frumoºi în casã!
Pâine pe masã,
Belºug în ocol,
Spor pe ogor!
La toþi bucurie,
Mulþi ani sã fie!
Mânaþi mãi!
Hãi! Hãi!
(text din volumul „Obiceiuri de iarnã ºi
jocuri cu mãºti din Moldova”, editat de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Iaºi, cu
sprijinul Consiliului Judeþean Iaºi)

