
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i
sus]ine înv`]area limbilor str`ine,
educa]ia prin [i pentru cultur`, fiind
promotorul unui eveniment unic la
nivel na]ional - sesiunea de conferin]e
[i ateliere pe teme de interculturalitate,
plurilingvism [i metode moderne de
predare-înv`]are-evaluare la limba
francez`, intitulat` sugestiv Partager
pour s’enrichir. 

La cea de-a VIII-a edi]ie - care
are loc în ziua de 16 aprilie la Colegiul
Na]ional „C. Negruzzi” particip` 200
de profesori de limba francez` din
toate jude]ele ]`rii. Evenimentul este
ini]iat de inspectorul de limba francez`,
prof. Sabina Manea, [i organizat în

colaborare cu Asocia]ia Român` a
Profesorilor de Limba Francez` (A.R.P.F.),
Colegiul Na]ional „C. Negruzzi”, Centrul
Interna]ional de Limbi Moderne de la
Graz, Institutul Francez [i Delega]ia
Wallonie-Bruxelles.

Catherine KERBRAT-ORECCHIONI,
cercet`toare la Universitatea din Lyon,
François MULLER, cercet`tor în cadrul
Ministerului Educa]iei Na]ionale din
Fran]a, Jean-François DE PIETRO [i
Ildikó LÖRINCZ, exper]i ai Centrului
European pentru Limbi Moderne de
la Graz vor sus]ine conferin]e [i ateliere
vizând competen]ele profesorului modern,
ini]ierea [i derularea proiectelor
plurilingvistice, competen]ele lingvistice

ale elevilor [i crearea unor conexiuni
între limbile pe care ace[tia le cunosc.
Dep`[ind cu mult grani]ele didacticii
limbii franceze, discursurile care vor
fi în centrul aten]iei la edi]ia din 2016
reprezint`, de fapt, pentru to]i profesorii
participan]i o modalitate eficient` [i
modern` de formare [i de actualizare
a cuno[tin]elor, ]inând cont de temele
abordate, dar [i de posibilitatea de a
comunica - sub forma unor sesiuni
de întreb`ri [i r`spunsuri - cu vorbitorii
nativi invita]i. 

Din dorin]a de a construi un univers
francofon complet, într-o împletire a
artelor, la edi]ia din acest an to]i
profesorii vor primi din partea
organizatorilor, odat` cu mapele de
participare, CD-uri cu muzic` clasic`
[i volume ale unor cunoscu]i autori
francezi. 

Valoarea evenimentului a crescut
în fiecare an, invita]ii din Fran]a [i
Belgia care au conferen]iat la edi]iile
anterioare la Ia[i fiind nume sonore
la nivel interna]ional- Jean-Pierre CUQ,
pre[edintele Federa]iei Interna]ionale
a Profesorilor de Limba Francez`, Luc
COLLÈS, Emmanuelle RASSART, Richard
LESCURE sau Claire BOURGUIGNON
- profesori universitari, Michel BOIRON,
Isabelle MORIEUX sau Adeline GAUDEL,
formatori cunoscu]i [i aprecia]i pentru
inova]ia didactic` [i pentru promovarea
unor metode moderne de lucru la
clas`.

Inspectoratul {colar Jude]ean
continu` s` deschid` por]i spre cunoa[tere,

cultur` [i comunicare pentru profesorii
din toate jude]ele ]`rii, dovedind
receptivitate fa]` de valorile
multiculturalismului prin ini]ierea [i
organizarea sesiunii interna]ionale de
conferin]e Partager pour s’enrichir,
dar [i preocupare pentru calitatea
educa]iei în spiritul valorilor unui
înv`]`mânt modern, polivalent [i orientat

spre cunoa[tere, competen]` [i
receptivitate cultural`. 

Coordonatori - prof. dr. Camelia
Gavril`, prof. Sabina Manea

Echipa de proiect: prof. dr. Irina
Cosovanu, prof. Nicoleta Idricianu-Manolea,
prof. Anca Bucuci, prof. Anca Gavril,
prof. Simona Nenov, prof. Ionela Ma]oschi
facebook.com/PartagerPourSenrichir/

Conferin]e în limba francez`, la Ia[i
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www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Clipe de co[mar pentru un tân`r din Ia[i, transportat de
urgen]` la spital, \n urma unui incident petrecut \n locuin]a sa.
Un echipaj medical [i unul de poli]ie s-au deplasat \n dup`-amiaza
zilei de 7 aprilie la un apartament situat \n zona Bularga, dup`
ce un apel la num`rul de urgen]` 112 avea s` anun]e c` un tân`r
a fost lovit [i \njunghiat de propriul prieten [i coleg de apartament.
De asemenea, la fa]a locului au intervenit [i masca]ii, pentru a
putea intra \n locuin]`. Apartamentul \nchiriat de cei doi tineri
\n zona Bularga pentru a locui [i acolo unde s-a petrecut incidentul
apar]ine primarului din Eforie Sud, Ioan Ovidiu Br`iloiu. Potrivit
primelor declara]ii furnizate oamenilor legii, conflictul dintre cei
doi tineri a pornit de la ni[te probleme mai vechi pe care [i le-
au amintit [i unul dintre ei a decis c` este momentul s` le
rezolve. Cearta celor doi studen]i a \nceput dup` ce au consumat
o cantitate foarte mare de alcool [i [i-au dat seama c` \n urm`
cu mai mul]i ani, au \mp`r]it aceea[i fat` [i c` nici unul \n cele
din urm`, nu a reu[it s` r`mân` \n rela]ii bune cu acea tân`r`.
„Deodat` am auzit «Ajutor, ajutor, m` omoar` criminalul, m`
omoar` criminalul». Am dat telefon la poli]ie [i am anun]at. Am
a[teptat s` vin` poli]ia s` intre sus. Cred c` era colegul lui, stau
\n chirie. Cred c` \ntre ei s-au b`tut, am v`zut c` e t`iat [i sunt
urme de sânge. Ei stau de mult aici, e \nchiriat, c` proprietarul
e plecat, e primar la Eforie Sud [i stau de mult. Se ]inea de
balcon, voia s` sar`“, povestesc vecinii din scar`. Speriat foarte
tare de situa]ia creat` [i pentru c` nu dorea s` p`]easc` ceva
r`u, unul dintre tineri, Ionu], a \ncercat s` se arunce de la balconul
locuin]ei situate la etajul trei al imobilului, doar pentru a putea
sc`pa de loviturile agresorului. Pentru a se ap`ra, agresorul a

declarat c` l-a lovit pe colegul s`u deoarece acesta ar fi \ncercat
s` \l omoare [i era singura posibilitate de a se ap`ra. „Conflictul
celor doi a fost spontan [i a ap`rut pe baza consumului excesiv
de alcool [i de faptul c` [i-au amintit de anii trecu]i, c` au avut
sentimente pentru aceea[i fat`. |n urma incidentelor petrecute,
tân`rul agresat a fost transportat de urgen]` la spital, iar cel`lalt
a fost condus de poli]i[ti la Sec]ia 5 de Poli]ie, pentru cercet`ri.
|n cauz` s-a \ntocmit dosar penal pentru loviri sau alte violen]e,
\ns` cercet`rile continu` pentru a se stabili cu exactitate ce s-a
\ntâmplat“, a precizat Anca V\jiac, purt`torul de cuvânt al
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. 

Diana SOPONARU 

Una dintre cele mai moderne prim`rii din ]ar` a fost
construit` la Le]cani. Construc]ia a fost \nceput` \n urm` cu
doi ani [i va fi inaugurat` sâmb`ta aceasta. Chiar dac` o astfel
de construc]ie este evaluat` \n jurul sumei de un milion de
euro, primarul comunei Le]cani, Stelian Turcu, a reu[it s` o
aduc` \n pragul finaliz`rii cu o sum` \njum`t`]it`. „ Ne-am
dorit s` finaliz`m lucr`rile \n cât mai pu]in timp. Eu cred c`
este cea mai modern` prim`rie din ]ar`, din zona rural`, m`
refer. Sâmb`t` o vom inaugura, iar de s`pt`mâna viitoare ne
vom muta \n noul sediu. Am reu[it s` ridic`m aceast` cl`dire
cu suma de aproximativ 400 de mii de euro, chiar dac` ini]ial
se estimase c` trebuia s` cheltuim peste un milion de euro“,
a declarat Stelian Turcu, primarul comunei Le]cani. 

Cl`direa este de-a dreptul impresionant`, construit` \ntr-un
stil modern [i utilat` „ca la carte“. Dup` cum spune primarul,
de s`pt`mâna viitoare, \ntreaga activitate se va desf`[ura \n
noua loca]ie. Pe viitor, edilul spune c` are \n plan demolarea
fostului sediu, \ns` are de dus lupte cu cei din opozi]ie. Pân`
sâmb`t`, muncitorii trebuie s` finalizele lucr`rile pentru inaugurare.
Deja [i-au anun]at prezen]a mai mul]i preo]i [i nume marcante.
„V` invit`m sâmb`t`, la orele 13:00, la inaugurarea noului sediu.
Am invitat mai mul]i preo]i care vor oficia o slujb`“, a completat
primarul. Despre noul sediu al prim`riei nu se pot spune decât
cuvinte frumoase. Camerele destinate birourilor sunt spa]ioase,
mobilate cu obiecte de calitate [i dotate modern. De asemenea,
a fost construit` [i o sal` de [edin]e, mai multe toalete [i
camere pentru fiecare departament \n parte.

Drago[ SAVIN

Asta da prim\rie! 
La Ia[i va fi inaugurat\
una dintre cele 
mai moderne 
prim\rii din ]ar\

Prim`ria din Le]cani ar putea câ[tiga titlul de
cea mai modern` prim`rie din ]ar`

Locuin]a din Ia[i a unui primar,
luat\ cu asalt de poli]i[ti [i
masca]i! Unul dintre locatari 
s-a ales cu dosar penal


