
ACTUALITATEA IE{EAN|4A LLuunnii,,  1133  mmaaii 22001133 ZIARUL DE IA{I

Proiect `n 60 de [coli din
Regiunea Nord-Est

Funda]ia Filocalia implementeaz\ `n 60
de [coli din regiunea Nord-Est un proiect
educa]ional ce constituie o premier\
na]ional\. ~n parteneriat cu Ministerul
Educa]iei [i cu sprijin financiar din partea
Funda]iei Rom=no-Americane, funda]ia
ie[ean\ deruleaz\, pe parcursul a trei ani [i
jum\tate, proiectul „Reading to Learn -
Citesc pentru a înv\]a!“. Este primul din
Rom=nia care abordeaz\ problematica
competen]elor de litera]ie ale elevilor ca
principal\ cauz\ a rezultatelor slabe ale
acestora la testele na]ionale [i
interna]ionale. „Litera]ia înseamn\ cinci
lucruri: lectura textului, în]elegerea
mesajului, realizarea conexiunilor,
formularea unui punct de vedere [i
exprimarea acestuia în scris sau oral.
Plasarea României pe ultimele locuri la
testele interna]ionale [i rezultatele foarte
slabe ale elevilor no[tri la examenele
na]ionale confirm\ lipsa competen]elor de
litera]ie. Acesta este motivul pentru care
consider\m c\ «Reading to Learn» este un
proiect ce poate schimba sistemul
educa]ional românesc“, a declarat Liliana
Romaniuc, manager al proiectului. Acesta
beneficiaz\ de expertiza [i experien]a unor
consultan]i din Germania, SUA [i Norvegia.
~n perioada urm\toare, pentru lansarea
oficial\ a proiectului vor veni la Ia[i prof.dr.
Christine Garbe, de la Universitatea din
Köln, [i prof. William G. Brozo, de la
„George Mason University“ din Virginia,
SUA. ~n cadrul proiectului, vor fi forma]i
peste 500 de profesori de la toate
disciplinele [i se va realiza o cercetare
privind nivelul competen]elor de litera]ie
ale elevilor. Alte obiective ale proiectului
sunt traducerea primei c\r]i de litera]ie `n
rom=n\ sau organizarea mai mulor
seminarii locale [i regionale pe tema
litera]iei. (L.O.)

Meci de fotbal `ntre studen]ii
economi[ti [i profesori

Studen]i [i profesori de la Facultatea de
Economie [i Administrarea Afacerilor
(FEAA) se vor confrunta pe terenul de
fotbal, cu scopul de a veni `n sprijinul unei
feti]e diagnosticate cu hipoacuzie
neurosenzorial\ bilateral\ congenital\.
Meciul caritabil va avea loc joi, `ncep=nd cu
ora 17, la Sala Polivalent\, fiind organizat de
Asocia]ia AsdMARK, din care fac parte
absolven]i ai specializ\rii Marketing de la
FEAA. Evenimentul, intitulat SuPORTing, a
ajuns la a V-a edi]ie, iar banii care se vor
str=nge din v=nzarea biletelor vor fi dona]i
pentru achizi]ionarea a dou\ proteze
auditive. Biletele au fost puse `n v=nzare cu
5 lei [i pot fi cump\rate de la standul dedicat
evenimentului, aflat la parterul corpului B al
Universit\]ii „Al.I. Cuza“. „SuPORTing
dore[te s\ fie un sprijin real al familiei
D\r\[teanu, astfel încât micu]a Maia s\
aib\ în asocia]ia noastr\, în sus]in\torii
evenimentului [i în cei care vor participa,
un real sprijin financiar, care s\ o ajute s\
aud\. SuPORTing [i-a propus acum mul]i
ani s\ îmbun\t\]easc\ cât de cât unele
aspecte sociale [i a avut succes, a[a c\
sper\m ca, prin edi]ia acestui an, s\ reu[im
s\ o ajut\m pe Maia s\-[i achizi]ioneze
aparatul auditiv de care are nevoie pentru
a nu mai fi confuz\, pentru a în]elege mai
bine ceea ce i se spune [i pentru a reu[i s\
pronun]e cuvintele corect“, a precizat Anca
Balaban, responsabil promovare `n cadrul
Asocia]iei AsdMARK. Costurile protezelor
auditive necesare feti]ei de 7 ani ajung la
1000 de euro. Micu]a provine dintr-o familie
modest\, care `[i asigur\ existen]a din pensia
tat\lui (1063 lei) [i din pensia de handicap a
mamei (293 de lei). Maia are dou\ surori
gemene, `n v=rst\ de numai un an. „În 2008,
cu ajutorul unor dona]ii, feti]a a primit
ni[te proteze auditive, dar acestea trebuie
înlocuite la 4-5 ani. Un aparat s-a stricat,
iar cel\lalt nu mai d\ randamentul necesar,
fata fiind foarte confuz\. Locuie[te în Ia[i,
la o distan]\ de 50 km de unde se afl\
p\rin]ii ei, ceea ce `ngreuneaz\ cu at=t mai
mult situa]ia. Dragostea adev\rat\ este o
limb\ pe care surzii o pot auzi [i orbii o pot
vedea. Haide]i s\-i oferim pu]in\ dragoste
Maiei [i s\ o ajut\m s\-[i recapete auzul!“,
`ndeamn\ reprezentan]ii Asocia]iei
AsdMARK. (Loredana OPREA)

ppee  ssccuurrtt

Statisticile realizate de Direc]ia
Regim Permise de Conducere [i
~nmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV) plaseaz\ jude]ul Ia[i pe
locul 9 dup\ promovabilitatea la
prima examinare pe anul 2012.
Peste 25.000 de ie[eni s-au `nscris
anul trecut la cele aproximativ 90
de [coli autorizate din Ia[i pentru a
ob]ine permisul auto, `ns\ numai
49,87% au fost declara]i admi[i.
Motivele insuccesului unor
candida]i sunt multiple, de la
incapacitatea sau lipsa de interes
de care dau dovad\, la lipsa de
experien]\ a instructorilor sau
duritatea examinatorilor, cum
multora le place s\ acuze. 
„Ziarul de Ia[i“ a realizat un top al
[colilor [i al instructorilor din Ia[i
dup\ rezultatele ob]inute anul
trecut de [colile de [oferi la prima
examinare, conform datelor
DRPCIV. 

{apte [coli 
au peste o mie de candida]i

Dac\ folosim drept criteriu de departajare
num\rul de elevi prezen]i la examen, [coala
„Automobilistul“ este cap de list\ cu 1817 can-
dida]i, urmat\ de „Auton\stase“ cu 1809 elevi
[i  „Viovas“ cu 1539 elevi. Peste 1000 de can-
dida]i au mai avut [colile „Dalcom Auto“
(1384), „Top Driving School“ (1373), „Drive
Safe MCP“ (1248) [i „Giv Complex“ (1007).
Un alt criteriu de departajare demn de luat `n
calcul este procentajul candida]ilor admi[i la
prima examinare, situa]ie `n care clasamentul
va fi ocupat de cu totul alte nume. Motivul este
unul c=t se poate de simplu [i, `n acela[i timp,
nu chiar relevant pentru situa]ia de fapt. Exist\
[coli ca „Auto Dunava“, „Chimar Auto Com-
pany“ sau „Dinu Auto SSD“ care au avut c=te
un singur candidat. Acesta a fost declarat
admis, prin urmare procentaj maxim. Totu[i,
dac\ urm\rim procentele [colilor la care au
urmat cursul cei mai mul]i elevi, clasamentul
sufer\ unele modific\ri. Pe primul loc se
situeaz\ [coala „Viovas“ cu 63,58% candida]i
admi[i, „Top Drivind School“ cu 58,49%,
„Automobilistul S“ cu 57,07%, „Drive Safe
MCP“ cu 48,56%, „Giv Complex“ cu 47,57%,
„Auton\stase“ cu 46,93% [i „Dalcom Auto“ cu
39,81%. Patronul [colii de [oferi „Automo-
bilistul S“, deschis\ `n urm\ cu 20 de ani,
sus]ine c\ principalul motiv pentru care este
c\utat de ie[enii ner\bd\tori s\ ob]in\ permis
de conducere este seriozitatea. „Cifrele aces-
tea ne-au caracterizat cam tot timpul, pentru
c\ preocuparea noastr\ este s\ respect\m
legisla]ia [i oamenii care vin la noi s\ `nve]e
s\ conduc\. Oricum, nu cred c\ este relevant
procentajul, c=t num\rul de candida]i care
reu[esc s\ ob]in\ permisul“, a declarat

instructorul Gheorghe Scoban, patronul „Au-
tomobilistul S“. 

{colile care au f\cut 
cei mai mul]i [oferi

Statisticile nu arat\ concret num\rul de
[oferi „sco[i la strad\“ de fiecare [coal\ pe par-
cursul anului trecut, deoarece unii au ob]inut
permisul dup\ mai multe `ncerc\ri, `ns\
num\rul candida]ilor declara]i admi[i la prima
examinare arat\ o alt\ situa]ie `n clasamentul
[colilor. Totu[i, potrivit acestor date, „Auto-
mobilistul S“ a f\cut anul trecut 1.037 [oferi,
fiind prima `n clasament, urmat\ mai apoi de
„Viovas“ cu 1004, „Auton\stase“ cu 849, „Top
Driving School“ cu 803, „Drive Safe MCP“ cu
803, „Dalcom Auto“ cu 551 [i „Giv Complex“
cu 479. „Nu prea ne intereseaz\ procentajul,
ci s\ avem servicii de calitate, ma[ini [i
instructori. Dac\ clien]ii sunt mul]umi]i te
recomand\ [i prietenilor [i asta se `nt=mpl\
des. Totu[i, eu observ o sc\dere anual\ la cat-
egoria B, de prin 2011 a `nceput s\ scad\
num\rul doritorilor. Firmele angajeaz\ tot
mai pu]ini oameni pe ma[ini, acum fie vin
oameni din str\in\tate cu bani, fie copii de 18
ani care sunt recompensa]i de p\rin]i c\ au
terminat liceul“, ne-a spus Viorel Stoleriu,
patronul Viovas. 

Instructori cu peste 
300 de candida]i pe an

Dac\ `n alegerea unei [coli de [oferi pot
ap\rea unele semne de `ntrebare, o sarcin\
mult mai grea pentru candida]i este c\p\tarea
`ncrederii `ntr-un instructor. Potrivit datelor
DRPCIV, din cei aproximativ 380 de instruc-
tori auto ie[eni, cel mai solicitat anul trecut a
fost Teodor Corbu de la „Automobilistul S“, el
av=nd de preg\tit pentru prima examinare 584
de elevi. Din ace[tia, 426 au promovat prima
examinare, respectiv 72,95%. Pe locul secund
se situeaz\ Dumitru Melinte de la [coala
„Viovas“ cu 497 de candida]i, din care 389
(78,27%) au fost declara]i admi[i. Podiumul
este completat de Marius Spiridon de la
„Drive Safe MCP“ cu 333 de elevi, din care
235 (75,57%) admi[i. De[i au avut un num\r
aproximativ egal de elevi, trei instructori de la
„Dalcom Auto“ au ob]inut procente de pro-
movabilitate sub 50. Astfel, Constantin
Daniel Iftimie a avut 427 de elevi din care 162
(37,94%) au fost admi[i, D\nu] Amarandei a
[colit 429 de candida]i din care 161 (37,53%)
au fost admi[i, iar Mugurel Apetrii a avut 385
de elevi din care au fost admi[i 163 (42,34%).
Un calcul simplu ar ar\ta c\, cel pu]in `n cazul
lui Teodor Corbu, instructorul a muncit anul
trecut c=te zece ore pe zi pentru a-i [coli pe
ace[ti candida]i, un efort aproape inuman. ~n
acest caz, care este explica]ia? „Trebuie f\cut\
o diferen]\. Ace[ti instructori sunt respons-
abili de categoriile pentru profesioni[ti, unde
nu mai este a[a mult\ b\taie de cap,
candida]ii av=nd deja un permis `n buzunar.
Instructorului nu-i r\m=ne dec=t s\-l aco-
modeze cu noile dimensiuni ale autovehicu-
lui. ~ntr-adev\r, ca timp, ar fi peste puterile
umane s\ `nve]i singur at=]ia elevi. Problema
este simpl\: noi suntem mai mul]i care facem
ore [i cu elevi de categoriile C [i D, avem
voie, dar pe fi[a de [colarizare este trecut

domnul Corbu [i din acest motiv apar acele
cifre“, ne-a explicat [eful [colii de [oferi
Automobilistul. 

Cei mai „duri“ examinatori

Anul 2012 a `nsemnat pentru jude]ul Ia[i o
cre[tere a procentului de promovabilitate,
potrivit [efului Serviciului Public Comunitar
Permise de Conducere [i ~nmatriculare a
Vehiculelor Ia[i. „Anul trecut s-a `nregistrat
[i u[oar\ cre[tere a procentului de promo-
vabilitate la nivelul jude]ului Ia[i, [i ne refe-
rim aici la toate examenele practice sus]inute
pe parcursul `ntregului an la toate categori-
ile. Aceast\ cre[tere se datoreaz\ `n exclusi-
vitate preg\tirii mai bune a elevilor de c\tre
instructori, nu pentru c\ ar fi devenit exami-
natorii mai bl=nzi. Este singura explica]ie [i
cea logic\. Examinatorii au r\mas aceia[i,
iar metodologia nu a suferit modific\ri.
Totu[i, trebuie s\ admit c\ era loc [i de mai
bine“, a precizat Tudor Minea, [eful
SPCPCIM. 

De-a lungul timpului, printre candida]ii la
ob]inerea permisului de conducere au circulat
tot felul mituri `n privin]a modului de verifi-
care a competen]elor din partea examinato-
rilor. Cu toate acestea, [eful DRPCIV Ia[i
spune c\ nu trebuie ]inut cont de niciun cri-
teriu `n ceea ce-i prive[te pe examinatori, ci
doar pe candida]ii la ob]inerea permisului
auto. „~n cazul nostru, al examinatorilor,
procentul nu are deloc importan]\. Noi sun-
tem pl\ti]i ca s\ fim corec]i atunci c=nd
scriem pe fi[a unui candidat «Admis» sau
«Respins». ~n plus, dac\ un candidat trece
pe culoarea ro[ie a semaforului sau f\r\ s\

]in\ cont de semnul «STOP», putem s\-i
d\m permisul?“, ne-a explicat Tudor Minea.
Anul trecut, cei nou\ poli]i[ti examinatori au
avut, `n medie, c=te 15 candida]i zilnic, la ca-
tegoria B, [i opt candida]i la profesioni[ti.
Dac\ lu=m `n calcul procentul candida]ilor
admi[i raportat la num\rul de elevi pe care l-a
avut fiecare examinator `n parte, cel mai
„bl=nd“ evaluator pare s\ fi fost chiar [eful
DRPCIV, Tudor Minea, care a scris
„ADMIS“ pe 43% din dosarele care i-au tre-
cut prin m=ini. Acesta este urmat la capitolul
„bl=nde]e“ de Viorel Ciubotariu cu 40,6% [i
Florin Filip cu 40%. 

La polul opus, cel mai „drastic“ examinator
a fost Ioan Avram cu 33,3% dosare admise,
urmat de Vasile Zacornea cu 35,8% [i Ciprian
Ciobanu cu 36%. Mijlocul clasamentului este
completat de Remus Iftimie cu 36,6%, Ioan
Manole cu 39% [i Gheorghe Frij cu 39,5%.
(Paul B|LHUC)

Topurile [colilor de [oferi
{coala de [oferi

Num\r 
cadida]i 
prezen\i

Num\r 
candida]i 

admi[i

admi[i 
%

Num\r 
candida]i 
respin[i 

respin[i 
%

AUTOMOBILISTUL S SRL 1817 1037 57,072 780 42,9279

AUTONASTASE SRL 1809 849 46,932 960 53,068

VIOVAS SRL 1579 1004 63,585 575 36,4155

DALCOM AUTO SRL 1384 551 39,812 833 60,1879

TOP DRIVING SCHOOL SRL 1373 803 58,485 570 41,5149

DRIVE SAFE MCP SRL 1248 606 48,558 642 51,4423

GIV COMPLEX SRL 1007 479 47,567 528 52,433

WEST LIMITED COMPANY 888 424 47,748 464 52,2523

DOMPRODTRANS SRL 814 292 35,872 522 64,1278

SOFERUL AMATOR SRL 737 391 53,053 346 46,9471

Top realizat in functie de numarul de candidati 

Examinator Procent admi[i
Tudor Minea 43%

Viorel Ciubotariu 40,6%

Florin Filip 40%

Remus Iftimie 36,6%

Ioan Manole 39%

Gheorghe Frij 39,5%

Ciprian Ciobanu 36%.

Vasile Zacornea 35,8%

Ioan Avram 33,3%

Instructor {coala de [oferi
Num\r 

cadida]i 
prezen]i

Num\r 
candida]i 

admi[i
admi[i %

Num\r 
candida]i 
respin[i 

respin[i 
%

ROMEO CHELARU ANTODANI TRANS SRL 123 101 82 22 18

DUMITRU MELINTE VIOVAS SRL 497 389 78 108 22

RAINI FILIP VIOVAS SRL 131 100 76 31 24

GHEORGHE DINU AUTO JORDACHE SRL 214 163 76 51 24

AURELIAN COJOCARIU AUTO PRO MOTOR SRL 106 80 75 26 25

TEODOR CORBU AUTOMOBILISTUL S SRL 584 426 73 158 27

MARIUS VASILICA SPIRIDON DRIVE SAFE MCP SRL 333 235 71 98 29

IONUT VASILE SOPTELEA BEST MEDIA SRL 144 92 64 52 36

GHEORGHE SCOBAN AUTOMOBILISTUL S SRL 237 151 64 86 36

CONSTANTIN NICA SOFERUL VIP SRL 107 68 64 39 36

Top 10 examinatori dupa procentul de admisi. S-au luat `n calcul numai cei cu cel putin 100 de candidati anul trecut

u care sunt [colile de [oferi cu cei mai mul]i candida]i,
dar [i cele cu procentajele cele mai bune de admi[i 

u instructorii cei mai c\uta]i, dar [i cei care au cele mai
mari rate de promovare la examen u un clasament al

examinatorilor `n func]ie de promovabilitate

Principele Nicolae se va `nt=lni
ast\zi, `n jurul orei 14, cu elevi [i pro-
fesori ai Colegiului „Costache Ne-
gruzzi“. „Consilierul Casei Regale
ne-a transmis c\ dore[te s\ viziteze
colegiul nostru, s\ aib\ o discu]ie cu
elevi [i profesori. Domnia Sa va vizita
colegiul - se vor vizita s\li de clas\,
amfiteatrul, cancelaria - [i va avea un
dialog cu elevi [i profesori de istorie
despre `nsemn\tatea regalit\]ii pentru
poporul rom=n [i despre rolul re-
galit\]ii `n contextul actual din Ro-
m=nia. ~n anii preceden]i, ne-au mai
vizitat membri ai familiei regale, iar

principele Radu Duda este absolvent
al colegiului. Este foarte important c\
primim aceast\ vizit\ [i c\ elevii [i
profesorii care vor participa vor avea
ocazia s\ `nt=lneasc\ un membru al
familiei regale [i s\ poarte discu]ii cu
Domnia Sa“, a subliniat Mihaela
}ura, director adjunct al colegiului. 

Nepotul regelui Mihai este prezent
la Ia[i `n calitate de invitat de onoare al
Galei Premiilor UNITER, eveniment
de anvergur\ ce va avea loc `n aceast\
sear\, de la ora 21, `n Sala Mare a Tea-
trului „Vasile Alecsandri“. (L.O.)

Spectacolul „Zeul m\celului“,
regizat de Cristian Hadji-Culea,
managerul Na]ionalului ie[ean, a
fost prezentat s=mb\t\ publicului din
Bra[ov. Reprezenta]ia a fost oferit\
la Centrul Cultural Reduta de c\tre
actorii Haruna Condurache, Oana
Sandu, C\lin Chiril\ [i Constantin
Pu[ca[u, `n cadrul manifest\rii
„S\pt\m=na Comediei“. Piesa, lan-
sat\ `n premier\ la Teatrul „V.
Alecsandri“ `n martie 2010, este
semnat\ de Yasmina Reza, una din-
tre cele mai de succes scriitoare con-
temporane din Fran]a, [i nu numai.

Autoarea a scris „Le Dieu du car-
nage“ `n 2008, av=nd ca surs\ de
inspira]ie un incident `n care a fost
implicat un prieten de-al fiului s\u.
„Când fiul meu avea 13-14 ani, pri-
etenul s\u cel mai bun a avut o
alterca]ie cu alt b\iat, iar în urma
acesteia [i-a spart c=]iva din]i.
Câteva zile mai târziu, când m-am
întâlnit pe strad\ cu mama pri-
etenului fiului meu, mi-am expri-
mat îngrijorarea, am întrebat-o
dac\ a fost nevoie de opera]ie. Iar
replica ei a fost: «Po]i s\-]i imag-
inezi? P\rin]ii b\iatului acela nici

m\car nu mi-au dat un telefon»“,
declara Yasmina Reza `ntr-un inter-
viu acordat cotidianului „The Guar-
dian“. „Le Dieu du carnage“ a intrat
în repertoriul a numeroase teatre [i a
ob]inut importante distinc]ii inter-
na]ionale, printre care: Premiul
„Laurence Olivier“, pentru cea mai
bun\ comedie, în Anglia, [i Premiul
„Tony“, pentru cea mai bun\ pies\,
în SUA. ~n 2011, piesa a fost
ecranizat\ de c\tre Roman Polanski,
filmul av=ndu-i `n distribu]ie pe
Kate Winslet, Christoph Waltz, John
C Reilly [i Jodie Foster. (L.O.)

Principele Nicolae, la Negruzzi „Zeul m\celului“, prezentat la Bra[ov


