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AJOFM a prezentat bilan]ul unui
proiect finan]at cu fonduri UE

180 de ie[ence au fost `ncadrate `n munc\, iar
alte 40 au fost asistate pentru ini]ierea unei afaceri
de AJOFM Ia[i din mai 2011 [i p=n\ `n prezent.
Proiectul „Pia]a Muncii: oportunit\]i pentru viitor
prin [anse egale pentru femei“, finan]at în cadrul
Programului Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, lansat `n mai 2011 a
fost finalizat ieri, 27 februarie. „~n cursul acestui
proiect, numai `n jude]ul Ia[i au participat 825 de
femei `n cursuri de formare profesional\, iar peste
3.000 de doamne au primit consiliere din partea
AJOFM Ia[i. ~n urma particip\rii la cursurile
acestui proiect, 100 de femei au avansat ca pozi]ie
la locul de munc\“, a declarat Ciprian Necula,
directorul executiv adjunct al AJOFM Ia[i [i
managerul acestui proiect. ~n total, costurile acestui
proiect au ajuns la circa 3,6 milioane de euro, fiind
implementat la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est
[i Nord-Vest de AJOFM Ia[i, în parteneriat cu
Asocia]ia pentru Integrare [i Dezvoltare Comunitar\
INDECO Ia[i, AJOFM Gala]i, Funda]ia Centrul
pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici [i Mijlocii
Br\ila, AJOFM Maramure[ [i SC Clemon SRL Baia
Mare. Obiectivul general al proiectului l-a
reprezintat facilitarea accesului pe pia]a muncii a
femeilor prin calificare, recalificare sau
specializarea acestora. „Pierderea locului de
munc\ nu este un sf=r[it, un cap\t de lume, ci un
nou `nceput“, a transmis Gabriela Vasilache,
directorul executiv AJOFM Ia[i. ~n total, 15.600 de
persoane au fost informate [i con[tientizate cu
privire la egalitatea de [anse pe pia]a muncii, iar
1.605 dintre acestea au fost beneficiare a
programelor de formare profesional\ derulate `n
cadrul proiectului, au indicat oficialii AJOFM Ia[i.
(Diego CIOBOTARU)

Maideyi, din nou 
`n ghearele insolven]ei

Firma care administreaz\ cafeneaua „Maideyi“
din Ia[i a intrat `n insolven]\. Cafeneaua a devenit
cunoscut\ `n municipiu datorit\ deselor evenimente
pe care proprietarii localului le organizeaz\
s\pt\m=nal, respectiv piese de teatru, concerte sau
diverse petreceri tematice. Creditorii care au
solicitat intrarea firmei `n insolven]\ sunt
Administra]ia Jude]ean\ de Finan]e Publice Ia[i
(datorii de peste 42.000 lei potrivit site-ul anaf.ro) [i
Raiffeisen Bank, potrivit portalului instan]elor
judec\tore[ti. La primul termen din 5 februarie,
c=nd judec\torul sindic a admis cererea de
deschidere a procedurii generale a insolven]ei, a
fost numit ca administrator judiciar Capital Insol.
Potrivit datelor de la Registrul Comer]ului, firma
Maidey Group este de]inut\ de b\c\uanul Radu
Arseni (50%) [i de Lauren]iu [i Alexandra Maftei
cu c=te 25% din ac]iuni. Lauren]iu Maftei a fost
asociat [i `n cadrul firmei Maideyi Cafe, societatea
falimentat\ [i care `n prezent figureaz\ ca fiind
radiat\ la Registrul Comer]ului. Potrivit
mfinante.ro, firma a terminat anul trecut cu o cifr\
de afaceri de peste 810.000 lei [i a `nregistrat
pierderi de peste 344.000 lei, cu un num\r de 26
angaja]i. (P.B.)

Sc\p\m de impozitul diferen]iat 
[i taxa de solidaritate?

Guvernul nu va introduce în acest an nici taxa de
solidaritate pe veniturile mari [i nici cotele
diferen]iate de impozitare a persoanelor fizice,
deoarece nu dore[te s\ schimbe, în 2014, sistemul
fiscal, iar bugetul pe anul în curs este deja construit,
afirm\ premierul Victor Ponta. Întrebat dac\ va
introduce în acest an taxa de solidaritate, cu care
PNL nu era de acord, dar în condi]iile în care
liberalii s-au retras acum de la guvernare, Ponta a
spus c\ în acest an nu dore[te s\ schimbe sistemul
fiscal. „Ini]ial PNL a fost de acord (cu taxa de
solidaritate - n.r.), dup\ aceea nu a mai fost de
acord, dar s-ar putea s\ fie din nou de acord.
Important este c\ nu dorim în acest an s\
schimb\m niciun fel de sistem fiscal. Nu se cre[te
nicio tax\ peste 16%“, a spus Ponta. 
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„Am avut foate multe cereri de participare
la cursuri. Acest lucru ne-a bucurat [i ne-a
dovedit `nc\ o dat\ c\ proiectul demarat de
noi a avut un real succes“ a declarat Claudia
Grigorii, manager financiar al proiectului
„Acces la formare profesional\ continu\
pentru angaja]ii din domeniul turismului din
Regiunea Nord-Est“. Proiectul a fost demarat
de Funda]ia „Euroed“ pe 01. 04. 2012, av=nd
o perioad\ de derulare de doi ani [i caracter
POSDRU, AXA 2, DMI 2.3. Seminarul
desf\[urat ieri, „Beneficiile particip\rii
angaja]ilor la programe de formare pro-
fesional\ continu\“ a punctat finalitatea
proiectului. Cifrele arat\ c\ obiectivul general
a fost atins: promovarea [i spriinirea
accesului a peste 100 angaja]i preponderent
din domeniul turismului la programele de FPC
(formare profesional\ continu\) `n vederea
ob]inerii de c\tre ace[tia a unei calific\ri
complete. Datorit\ proiectului ini]iat de
Funda]ia „Euroed“ au putut urma cursuri de
formare profesional\ 90 de angaja]i - 30 de
osp\tari, 30 de cameriste, 15 buc\tari [i 15
recep]ioneri. La acestea se adaug\ - `n al
doilea an de implementare a proiectului - [i
validarea cuno[tin]elor dob=ndite pe alte c\i
dec=t cele formale de c\tre 50 angaja]i ai
`ntreprinderilor prin evaluarea [i certificarea
competen]elor profesionale dob=ndite pe alte
c\i dec=t cele formale pentru ocupa]iile de
recep]ioner, osp\tar [i buc\tar. Acest lucru a
fost posibil prin `nfiin]area [i autorizarea unui
Centru de Evaluare a Competen]elor `n cadrul
Funda]iei „Euroed“. „Au fost multe solicit\ri
din partea angaja]ilor din domeniul turismului
care au dorit s\ participe la cursurile gratuite
calificare / recalificare desf\[urate `n cadrul
acestui proiect. Putem sublinia c\ pentru a

face fa]\ exigen]elor actuale
din pia]a muncii, nu se
poate f\r\ formare profesio-
nal\ continu\. {i, dincolo
de rezultatele `n cifre - 90
de angaja]i din turism au
beneficiat de calificare/

recalificare, 50 de angaja]i au putut ob]ine
validarea prin evaluarea [i certificarea
competen]elor profesionale dob=ndite pe alte
c\i dec=t cele formale - mai trebuie punctat [i
un alt beneficiu - informarea managerilor
despre beneficiile particip\rii angaja]ilor la
cursurile de FPC. Bine`n]eles, trebuie remarcat
[i aspectul calit\]ii acestor cursuri: partea
teoretic\ a fost sus]inut\ de speciali[ti la
„Euroed“, iar modulele practice s-au desf\urat
la diferite firme“ a declarat profesor dr. {tefan
Colibaba, managerul proiectului. 

Certificare pentru buc\tari,
recep]ioner sau osp\tar 

Mai trebuie spus c\ la final cursan]ii au
ob]inut certificate de calificare cu recu-
noa[tere na]ional\, cursurile fiind autorizate [i
avizate de ANC (Autoritatea Na]ional\ pentru
Calific\ri). De[i proiectul este aproape de final
- se va `ncheia pe 31 martie 2014 - trebuie
precizat c\ Centrul de Evaluare a Compe-
ten]elor `n cadrul Funda]iei „Euroed“ va
continua s\ func]ioneze. „~n cadrul acestui
centru autorizat persoanele care doresc pot
ob]ine recunoa[terea competen]elor profesio-
nale dob=ndite pe alte c\i dec=t cele formale
pentru una dintre ocupa]iile: recep]ioner,
osp\tar sau buc\tar. Un angajat care lucreaz\
deja `n domeniu pe una dintre aceste meserii,
dar nu are calificare, o poate ob]ine prin
evaluare la Centrul „Euroed“. Dac\ are
cuno[tin]ele [i competen]ele necesare, `n 10
zile sau cel mult o lun\ de c=nd se `nscrie
pentru evaluare, se vor derula [i finaliza
examin\rile. Certificatele eliberate au recu-
noa[tere na]ional\ [I interna]ional\“, a
subliniat Claudia Grigorii. Cei interesa]i pot
ob]ine mai maulte de detalii acces=nd site-ul
www.certificare-turism.euroed.ro. 

„Acces la formare profesional\ continu\ pentru
angaja]ii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est“! 

Omul de afaceri ie[ean Ga-
briel Mihai Surdu (foto) va da
piept cu executorii judec\tore[ti
la sf=r[itul lunii viitoare din cau-
za unei datorii de peste 1,43 mi-
lioane euro, `n sum\ fiind incluse
[i dob=nzi [i penalit\]i. Pre[edin-
tele PDL Ia[i risc\ s\ r\m=n\ f\r\
o parte din terenurile din Vi[ani,
comuna B=rnova, din cauza unui
credit de 1.363.000 euro contrac-
tat pe 19 octombrie 2007 de la
Credit Europe Bank. Pentru recu-
perarea datoriei, executorii jude-
c\tore[ti Drago[ Iovu [i Ioan
S`rbu vor scoate la v=nzare
terenurile de]inute de Gabriel
Surdu `mpreun\ cu so]ia sa,
Viorica pe 31 martie, ora 10, la
sediul institu]iei de pe strada Sf.
Laz\r. Primul „pachet“ de par-
cele scos la v=nzare are o su-
prafa]\ de circa 12.000 mp [i are
ca pre] de pornire 479.800 lei. De
la ora 11, aceea[i executori vor
pune pe tarab\ un teren itnravilan
din satul Vi[an cu suprafa]a de
8.933 mp, cu un pre] de pornire
de 355.800 lei. Ultima licita]ie de
pe 31 martie, programat\ pentru
ora 12, are ca scop valorificarea
unui teren extravilan din Vi[an de
5000 mp, cu categoria de folo-
sin]\ „vie nobil\ VN“, pre]ul de
pornire a licita]iei fiind stabilit la
210.300 lei. ~n afar\ de aceste
dou\ licita]ii, executorii vor mai
organiza dou\ astfel de proceduri
pe 4 aprilie, de la orele 12 [i 13.
La prima licita]ie va fi scos la

v=nzare un teren intravilan de
3.495 mp din Vi[ani pentru pre]ul
ini]ial de 150.400 lei, iar la a
doua licita]ie se va vinde un teren
intravilan de 11.008 mp pentru
cel pu]in 438.600 lei. ~n total,
terenurile cu o suprafa]\ total\ de
peste 40.000 mp scoase la
v=nzare `n cele dou\ zile de
executori au un pre] de pornire de
1.634.000 lei (peste 363.000
euro), adic\ un sfert din suma pe
care o are de recuperat institu]ia
bancar\. Cel mai probabil, exe-
cutorii judec\tore[ti nu au publi-
cat `nc\ toate publica]iile de
v=nzare astfel `nc=t suma ob-
]inut\ din v=nzarea imobilelor
puse gaj s\ se apropie de valoarea
debitului. 

Potrivit declara]iei de avere
postat\ pe site-ul Prim\riei Ia[i
(n.r.- Gabriel Surdu este [i con-
silier `n cadrul CL Ia[i), el de]ine
`n B=rnova un teren intravilan de
4 ha, un alt teren de 16.800 mp,
un teren de 1538 mp [i o alt\
suprafa]\ de 7000 mp. Pe l=ng\
terenurile din Vi[ani, Surdu mai
de]ine un teren de 2,6 ha `n
intravilanul municipiului Ia[i,
unul de 2.722 mp `n extravilan,
11.000 mp de p\dure `n Suceava,
22.000 mp `n intravilanul ora-
[ului Suceava [i alte dou\ supra-
fe]e mai mici. Patronul grupului
de firme Terramold nu a putut fi
contactat ieri dup\ amiaz\ pentru
a oferi un punct de vedere, de[i a
fost contactat at=t la serviciu, c=t

[i `n mod repetat pe telefonul per-
sonal. Scoaterea la v=nzare a
terenurilor din Vi[ani este un nou
impas financiar pentru omul de
afaceri ie[ean, dup\ falimentul
firmei de betoane Terramold
Construct. Insolven]a a fost des-
chis\ la cererea nem]ilor de la
SudLeasing GmbH, de la care
Surdu a cump\rat o pomp\ de
beton montat\ pe un camion [i o
sta]ie de prelucrare a betoanelor,
`n valoare de 580.000 euro. Suma
total\ `nscris\ de creditori la
masa credal\ a `nsumat peste 9,1
milioane lei, din care aproape 5,8
milioane lei proveneau tot de la
Gabriel Surdu. (Paul B|LHUC)

{eful PDL Ia[i
este executat silit
�� omul de afaceri ie[ean Gabriel Mihai Surdu are restan]e la un
credit de 1,43 milioane euro contractat de la Credit Europe Bank

Hotel Europa devine Hamp-
ton by Hilton. Hilton Worldwide
va investi `ntr-un hotel de patru
stele `n centrul municipiul Ia[i,
aflat la c=teva minute distan]\ de
ansamblul urbanistic Palas [i de
Palatul Culturii. Acesta va fi
inaugurat `n cea de-a doua ju-
m\tate a acestui an, urm=nd a
func]iona ca a doua unitate Ham-
pton by Hilton din Rom=nia.
Prima unitate de acest gen s-a
deschis `n Cluj-Napoca anul tre-
cut. Oficialii Hilton Worldwide
au dat publicit\]ii un comunicat
prin care anun]\ c\ s-au finalizat
discu]iile cu un partener local
pentru deschiderea primului
Hotel Hilton `n municipiul Ia[i.
„Hampton by Hilton Ia[i se va
deschide pentru oaspe]ii s\i în a
doua jum\tate a lui 2014, dup\
ce cl\direa de 15 etaje a fostului
Hotel Europa va trece printr-un
proces de renovare complet\.
Hotelul va avea 123 de camere,
plus o zon\ cu design contempo-
ran, special amenajat\ pentru
micul-dejun [i bar, unde se pot
servi gust\ri [i b\uturi pe tot par-
cursul zilei. Oaspe]ii hotelului se
vor bucura de standardul de ca-
litate specific Hampton by
Hilton - 100% Satisfaction Gua-
rantee. În plus, oaspe]ii vor be-
neficia de mic dejun inclus în
pre]ul camerei. Acestea sunt ele-
mente definitorii ale acestui
brand accesibil ca pre], fiind
disponibile în hotelurile Hamp-
ton by Hilton din întreaga
lume“, au declarat în comunica-
tul de pres\ oficialii Hilton
Worldwide. 

Hotelul din Ia[i va fi cea de-a
dou\sprezecea unitate de cazare a
lan]ului Hilton din Rom=nia. ~n
prezent, Hotelul Europa apar]ine

`n continuare de societatea In-
proiect SRL, condus\ de omul de
afaceri ie[ean Gheorghe Ionescu.
Potrivit datelor de la Oficiul
Na]ional pentru Registrul Co-
mer]ului, SC Inproiect SRL are
`n continuare aceea[i ac]ionari.
Contactat telefonic de reporterii
„Ziarului de Ia[i“, proprietarul
Hotelului Europa, Gheorghe
Ionescu a confirmat indirect
tranzac]ia. „Nu pot s\ v\ dau
mai multe detalii. Ve]i primi
zilele viitoare un comunicat de
pres\ pe adresa redac]iei“, a
spus Ionescu. 

~n ultimii ani, Hotelul Europa
a `nregistrat pierderi, fiind `nchis
`n toamna anului 2013. La acea
dat\, Ionescu spunea c\ Hotelul
Europa a fost `nchis pentru a se
executa lucr\ri de renovare.
Potrivit datelor de pe site-ul
Ministerului Finan]elor Publice,
SC Inproiect SRl raporta pentru
anul 2012 o cifr\ de afaceri de 4,7
milioane lei, respectiv pierderi de
circa 4,9 milioane de lei. ~n
aceea[i perioad\, datoriile firmei
de]inute de Ionescu dep\[eau
cifra de 10 milioane de lei.
Hampton by Hilton este deja pre-
zent în România, prin Hampton
by Hilton Cluj-Napoca, inaugurat
în anul 2013. Alte propriet\]i
Hilton Worldwide în România
includ Athenee Palace Hilton din
Bucure[ti, care aniverseaz\ anul
acesta 100 de ani de la deschi-
dere, [i DoubleTree by Hilton
Bucure[ti - Pia]a Unirii, Dou-
bletree by Hilton Oradea [i Hilton
Sibiu, se mai arat\ ̀ n comunicatul
Hilton Worldwide. 

Hampton by Hilton este lider
pe segmental hotelurilor cu cos-
turi medii. (D. CIOBOTARU)

Hilton `nfinge steagul
`n inima ora[ului
�� Hotel Europa Ia[i va fi transformat 

`n Hampton by Hilton 

Prim\ria Trife[ti a definitivat un proiect
finan]at din fondurile europene prin care
s-a urm\rit promovarea zonelor turistice
din comun\. Valoarea total\ a proiectului a
fost de peste 730.000 lei, sum\ `n care este
inclus\ [i contribu]ia eligibil\ a beneficia-
rului, `n valoare de 20.000 lei. Obiectivul
general al proiectului a fost de a dezvolta
turismul la nivel regional prin promovarea
produselor turistice cu specific local. ~n
cazul comunei Trife[ti, principalele obiec-
tive promovate au fost Conacul familiei
Negruzzi, biserica unde este `nmorm=ntat
Costache Negruzzi, plaja r=ului Prut [i

rezerva]ia de c\rpini]\. „~n prezent proiec-
tul a fost implementat `n propor]ie de
90%, deoarece mai avem de finalizat
studiul de impact [i auditul. ~n cele 23 de
luni am organizat zece categorii de acti-
vit\]i const=nd `n particip\ri la t=rguri de
turism, un festival de datini, distribuire
de materiale publicitare, concerte, [ez\-
tori [i multe altele. Scopul nostru a fost
atins, dac\ ne g=ndim c\ num\rul turi[-
tilor `n comun\ s-a triplat, de la 255 `n
2012, la 874 anul trecut, c=nd eram `n
plin proiect“, a declarat primarul Ale-
xandru Iv\nuc\. (P.B.)

Ministerul Finan]elor ia în calcul posi-
bilitatea impunerii unui plafon la tran-
zac]iile cu imobile [i autovehicule pl\tite
în numerar, de 10.000 lei, ca în cazul tran-
zac]iilor între persoane fizice, sau mai ridi-
cat, de 50.000 de lei pentru bunuri imobile,
potrivit secretarului de stat Dan Manolescu.
Ministerul Finan]elor a elaborat un proiect
de ordonan]\ de urgen]\ prin care Gu-
vernul vrea s\ interzic\ plata în numerar
pentru cump\r\rile de terenuri, case [i
ma[ini, indiferent de valoarea acestora,
at=t cump\r\torul, c=t [i v=nz\torul risc=nd
o amend\ de 20% din valoarea tranzac]iei.
Aceast\ prevedere este valabil\ at=t pentru
firme, c=t [i pentru popula]ie [i cuprinde
toate tipurile de imobil, precum [i orice fel
de autovehicul, indiferent dac\ este la
prima v=nzare sau second-hand. „A fost o
propunere ca în zona tranzac]ii imobile [i
cu autovehicule s\ existe totu[i un plafon,
poate cel de 10.000 de lei care exist\ în
general pentru tranzac]ii între persoane
fizice sau poate chiar mai mari, pentru c\
sunt anumite tipuri de bunuri care au

valoare mai mare [i ar trebui s\ fie un
plafon extins poate la 50.000 pentru
bunuri imobile, nivel peste care tran-
zac]iile s\ se fac\ totu[i prin instrumente
de plat\ f\r\ numerar“, a declarat joi
Manolescu, la finalul unei dezbateri orga-
nizat\ la Ministerul Fian]elor Publice
despre proiectul care vizeaz\ plafonarea
pl\]ilor în numerar [i reducerea comi-
sioanelor interbancare la plata cu cardul la
comercian]i. 

El a ar\tat c\ la acest tip de tranzac]ii
pot exista probleme [i un astfel de plafon
ar rezolva unele inconvenien]e care pot
ap\rea în cazul unor tranzac]ii efectuate în
zona rural\. „S\ nu uit\m c\ un plafon de
50.000 de lei acoper\ valoarea a multor
hectare de teren în zona rural\“, a pre-
cizat Manolescu. 

Recent, guvernatorul BNR, Mugur
Is\rescu a comentat despre aplicarea aces-
tei m\suri spun=nd c\ limitarea pl\]ilor în
numerar, mai ales la tranzac]ii cu terenuri,
aminte[te de dictonul „drumul spre iad e
pavat cu bune inten]ii“.�

Pl\]ile în numerar pentru
autovehicule, limitate la 10.000 lei

Prim\ria Trife[ti a tocat 
730.000 de lei pe 800 de turi[ti


