
Diverse - Sinteza evenimentelor deosebite la care a participat conducerea 

Instituției Prefectului  între cele două ședințe de dialog social  

 

- 26 noiembrie: Ziua Universității de Arte – 158 de ani de existență 

- 26 noiembrie: Numirea oficială în funcție a comisarului-șef Costel Gîtlan ca șef al IPJ 

- 27 noiembrie: ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor, având în vedere 

apropierea sărbătorilor. Se anunță constituirea comisiilor mixte de control de sezon 

- 28 noiembrie: Vizita la Iași a E.S. Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadoarea Tunisiei în 

România 

- 28 noiembrie: Slujbă de pomenire la Mitropolie. 100 de ani de la unirea Bucovinei cu 

România 

- 28 noiembrie: Întâlnire cu Alexei Țurcan, noul consul general al Republicii Moldova la Iași 

- 29 noiembrie: Repetiție generală pentru parada militară de 1 decembrie 

- 29 noiembrie: Inaugurarea Parcului Memorial „Ciurea 1917”, în amintirea victimelor 

catastrofei feroviare din ziua de 31 decembrie 1917 

- 1 decembrie: Manifestări de Ziua Națională 

- 3 decembrie: Redeschiderea Sinagogii Mari 

- 5 decembrie: Exercițiu de înștiințare-alarmare IJSU 

- 6 decembrie: Reinaugurarea secției de jandarmi Hîrlău 

- 6 decembrie: Întâlnire cu primarii, pe patru teme: pregătirea pentru situații de urgență pe 

sezonul rece, ajutoarele pentru încălzirea locuinței, asigurarea de lemne de foc, situația 

planurilor de amenajament pastoral 

- 7 decembrie: deschiderea Zilelor UMF – aniversarea a 139 de ani de la primul curs de 

anatomie ținut la Iași 

- 7 decembrie: Seminar de lucru al Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din 

Regiunea Nord-Est 

- 10 decembrie: întâlnire pe tema circulației pietonale din Valea Lupului. Ca urmare directă, 

a doua zi au fost montate noi benzi rezonatoare la trecerile de pietoni din zonă. 

- 11 decembrie: Vizita ministrului Sănătății, Sorina Pintea, cu ocazia împlinirii a 63 de ani de 

activitate a S.C. Antibiotice Iași  

- 12 decembrie: Întâlnirea lunară a Comitetului pentru Vârstnici 

- 13 decembrie: Colegiul Prefectural  


