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ANCHETĂ

Afacerea Agrofam Holding a fost protejată de Consiliul Județean
Ialomița

Afacerile cu terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Județean ialomița
au efect de bumerang. La un an de la suspendarea din funcție a lui Silvian Ciupercă pentru
afacerea «Green Harvest», un nou scandal este pe cale să izbucnească. Declicul acestui nou
scandal îl reprezintă decizia Consiliului Județean Ialomița de a transfera din domeniul privat al
județului în domeniul public o suprafață de 3300 de hectare. Terenurile au fost exploatate de către
firma Green Harvest, favorizată de fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, potrivit DNA,
dar și de una dintre firmele lui Ștefan Poienaru, un client mai vechi al ziarului nostru, dedulcit de
zeci de ani la fondurile... [citește_tot_articolul]
1 Martie 2016, 18:15 (1373 vizualizări - 7 comentarii )
Taguri: Feteșt i Ștefan Poienaru Agrofam Holding insolvență teren Consiliul Județean Ialomița

neplată redevență
 

EVENIMENT
Fiscul a pus sechestru pe
bunurile firmelor lui Poienaru

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Ialomița a pus sechestru pe bunurile a două
dintre firmele din cadrul grupului Agrofam. Este
vorba despre societățile Agrofam Holding și
Agrofam Prod, societăți prin intermediul cărora
administratorul Ștefan Poienaru ar fi prejudiciat
bugetul de stat și al Uniunii Europene cu peste
16 milioane de lei. Titlurile executorii impuse de
Fisc survin ca urmare a unei decizii a Agenției
pentru Plăți și Intervenție în Agricultură București
și Călărași. Pentru ca bunurile să nu fie scoase la
vînzare, Ștefan Poienaru a declarat insolvența
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Secțiunea Mica Publicitate a
fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!
20 Aprilie 2016, 08:15

«Școala Altfel» la Muzeul
Județean Ialomița
În zilele de 18 și 19 aprilie 2016., în baza
protocolului încheiat între Direcția de
Investigații Criminale din cadrul
Inspectoratului General al Poliției
Române, Fundația Collegium XXI, și Școala
Gimnazială ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 16:35 
(105 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Muzeul Județean Ialomița Școala
Altfel

ISU Ialomița: Simulare de
accident rutier pe A2
Joi, 21 aprilie 2016, începînd cu orele
10,00, urmează să se desfășoare un
amplu exercițiu cu forțe și mijloace în
teren pentru gestionarea situațiilor de
urgență produse de un accident rutier cu
victime ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 15:20 
(180 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: ISU Ialomița simulare accident
rutier autostrada A2

DSVSA Ialomița: Vaccinare
antirabică aeriană a vulpilor
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vînzare, Ștefan Poienaru a declarat insolvența
societăților.

Poienaru a intrat  în insolvență...
[citește_tot_articolul]
9 Februarie 2016, 10:40 (557 vizualizări - 0
comentarii )

Taguri: Feteșt i Ștefan Poienaru firme în
insolvență AJFP Ialomița sechestru

 

EVENIMENT
ANIF Ialomița, păgubită cu 500
mii de lei

Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria
Fetești, în colaborare cu Poliția efectuează
cercetări într-un dosar privind presupuse fapte
de furt din patrimoniul statului. Concret, organele
judiciare au fost sesizate de reprezentanții
Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Ialomița cu privire la faptul că mai multe tuburi
de beton ce aparțin instituției au fost furate.
Respectivele tuburi se aflau la o stație de irigații,
amplasată pe un teren din zona localității

Stelnica. Potrivit surselor judiciare și autorităților locale, principalii suspecți invocă faptul că
acțiunea nu a fost săvîrșită cu intenție, totul o fiind o eroare. În tot acest scandal este implicată și
una dintre firmele care... [citește_tot_articolul]
6 Octombrie 2015, 18:30 (1558 vizualizări - 0 comentarii )

Taguri: Stelnica ANIF Ialomița Agrofam Holding Ștefan Poienaru dosar penal
 

EVENIMENT
Ialomița: Poienaru-Agrofam,
alături de fiica sa, trimiși în
judecată de DNA

Undeva în luna ianuarie a anului 2012 demaram
o serie de articole ce îl vizau pe Ștefan Poienaru-
Agrofam, latifundiarul prezent în Forbes cu o
avere de peste 16 milioane de euro. Articolele
noastre demonstrau, mai mult sau mai puțin
plastic, o suită de ilegalități ce ar fi fost comise
de milionarul Poienaru într-o perioadă relativ

antirabică aeriană a vulpilor
Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Ialomița informează
locuitorii județului că, în perioada
18.04.201-5.05.2016, în funcție de
condițiile meteorologice, se va desfășura
campania ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 14:10 
(82 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: DSVSA Ialomița  campanie de
vaccinare antirabică

Ialomița: 3 accidente soldate
cu un mort și cinci răniț i
La acest sfîrșit de săptămînă, pe șoselele
ialomițene s-au produs 3 accidente
rutiere, soldate cu decesul unei persoane
și rănirea a altor cinci.
Primul dintre acestea s-a produs vineri,
15 aprilie ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 13:10 
(166 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița accident

DSVSA Ialomița: Acțiuni de
control în t îrguri
DSVSA Ialomița vă informează că, în
perioada 1-14 aprilie 2016, conform Notei
de Serviciu ANSVSA nr. 6183/21.03.2016,
au fost efectuate controale în tîrgurile
autorizate/neautorizate din județ
împreună ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 12:40 
(101 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: DSVSA Ialomița  control târg

Poliț ia Rutieră Ialomița:
Amenzi de peste 90000 de
lei, 20 permise reținute
La acest sfîrșit de săptămînă, 15-17
aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au
continuat acțiunile desfășurate pentru
prevenirea evenimentelor rutiere, precum
și pentru conștientizarea conducătorilor
...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 11:50 
(130 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Poliția Rutieră Ialomița control
amendă

«Ziua Porților Deschise» la IPJ
Ialomița
În cadrul Programului «Școala Altfel: Să
știi mai multe, să fii mai bun!», polițiștii
ialomițeni organizează miercuri și joi, 20
și 21 aprilie a.c., în intervalul orar 10,00-
12,00, «Ziua Porților Deschise
...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 10:10 
(95 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: IPJ Ialomița Ziua Porților Deschise
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de milionarul Poienaru într-o perioadă relativ
scurtă. Printre altele, atrăgeam atenția asupra
încasării necuvenite de către firmele controlate
de Poienaru a unor subvenții, precum și de
încasarea frauduloasă de fonduri europene. Mai
departe, a fost necesară o perioadă de mai bine
de 3 ani de la publicarea articolelor în cauză
pentru a se constata că, în mare, cele reproduse
de noi la momentul respectiv au un suport...
[citește_tot_articolul]
24 Septembrie 2015, 17:20 (1614 vizualizări - 1
comentariu )

Taguri: Ialomița Ștefan Poienaru Maria-
Ecaterina Văleanu-Traicu trimis în judecată

dosar DNA
 

EVENIMENT

Anchetă DNA la Agrofam
Latifundiarul Ștefan Poienaru și fiica sa au fost puși sub control
judiciar

În urma perchezițiilor desfășurate la Fetești, procurorii Anticorupție au decis să-l cerceteze sub
control judiciar pe latifundiarul Ștefan Poienaru. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, Poienaru
are 4 capete de acuzare. În același dosar este urmărită penal și Maria Ecaterina Traicu Văleanu,
fiica acestuia.

Au fraudat  bugetul Uniunii Europene 
În cazul lui Ștefan Poienaru, procurorii DNA au reținut comiterea infracțiunilor de «complicitate la
infracț iunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori
declaraț ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat  obț inerea pe
nedrept  de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele ei... [citește_tot_articolul]
11 Februarie 2015, 14:59 (3648 vizualizări - 4 comentarii )

Taguri: Feteșt i Agrofam Ștefan Poienaru anchetă DNA control judiciar
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Taguri: IPJ Ialomița Ziua Porților Deschise

Ialomița: Accident cu patru
victime
Duminică, în jurul orei 15,15, două
autoturisme au fost implicate într-un
accident rutier, pe DJ203B, între
localitățile Manasia și Gîrbovi. În urma
impactului, patru persoane aflate în unul
dintre autoturisme
...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 08:55 
(114 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița accident

Fetești: I-a luat foc mașina
pe Autostrada Soarelui
În urma unor scurgeri de combustibil la
compartimentul motor, un autoturism ce
se deplasa pe Autostrada București-
Constanța a fost cuprins de flăcări.
Evenimentul a fost anunțat la 112 în după-
amiaza zilei ...[citește_toată_știrea]
19 Aprilie 2016, 07:25 
(141 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu

AJOFM Ialomița: Bursa
Generală a Locurilor de Munc
ă
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Ialomița a organizat joi,
14 aprilie 2016, ora 9,00, «Bursa
Generală a Locurilor de Muncă»,
eveniment ce a avut loc la Slobozia-
Centrul Cultural UNESCO
...[citește_toată_știrea]
15 Aprilie 2016, 09:40 
(327 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: AJOFM Ialomița bursa generală a
locurilor de muncă
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Organele de control confirmă
Ștefan Poienaru, suspect de «evaziune fiscală» și «fapte de
corupție»

Latifundiarul Ștefan Poienaru a intrat din nou în atenția organelor de anchetă. O serie de sesizări
venite din partea Agenției Județene a Finanțelor Publice Ialomița, precum și a Direcției de Luptă
Antifraudă confirmă faptul că, prin ilegalitățile comise prin intermediul firmelor sale, Ștefan
Poienaru s-a «pricopsit» cu noi dosare penale. În acest sens, instituțiile amintite îl suspectează pe
cel mai mare agricultor al Bărăganului de «evaziune fiscală» și «fapte de corupție». Cercetările în
aceste noi cauze care-l vizează pe fermier sînt în diferite stadii.

Tranzacț ii fict ive cu motorină subvenț ionată... [citește_tot_articolul]
20 Noiembrie 2014, 08:20 (4287 vizualizări - 4 comentarii )

Taguri: Ialomița Balta Ialomiței Ștefan Poienaru evaziune fiscală
 

ANCHETĂ

DLAF confirmă ilegalităț ile de la AGROFAM
Moșierul Poienaru a primit sprijin financiar ILEGAL pentru 1000 de
hectare

După 20 de ani de tranziție în vestul sălbatic din Balta Ialomiței, latifundiarul Poienaru dă semne
de oboseală. Imperiul agricol construit de domnia sa, legal sau mai puțin legal, este pe cale de a
se dezintegra. Cu peste 10 milioane de euro datorii la stat și peste 100 de procese pe rol, Ștefan
Poienaru își privește neputincios afacerea, aflată acum în pragul dezastrului. Ultima lovitură (după
știința noastră, cel puțin) a fost aplicată în această primăvară de către Departamentul pentru
Luptă Antifraudă, care a confirmat faptul că SC Agrofam Holding SRL «a obținut sprijin financiar
ilegal». În aceste condiții, singura soluție pentru salvarea societății de la faliment o reprezintă
vînzarea acesteia... [citește_tot_articolul]
1 Septembrie 2014, 07:05 (4765 vizualizări - 6 comentarii )

Taguri: Feteșt i Agrofam Ștefan Poienaru Departamentul de Luptă Antifraudă ilegal
 

EVENIMENT
De la amendă penală, la închisoare cu
suspendare

Săptămîna «Școala Altfel», la
ISU Ialomița și Jandarmerie
Programul «Să știi mai multe, să fii mai
bun!» se desfășoară anul acesta în
perioada 18-22 aprilie și constă în
derularea, la nivelul fiecărei unități de
învățămînt, într-o săptămână din al doilea
semestru ...[citește_toată_știrea]
15 Aprilie 2016, 08:50 
(352 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: ISU Ialomița Școala Altfel

Polaris va continua prestarea
serviciului de salubrizare în
Slobozia pe o perioadă de 30
de zile
Ca urmare a comunicatului de presă
transmis în data de 13.04.2016, prin
care s-a menționat că serviciul de
salubrizare va fi sistat datorită
suspendării contractului de depozitare a
deșeurilor ...[citește_toată_știrea]
15 Aprilie 2016, 07:40 
(256 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: SC Polaris M Holding SRL serviciul

de salubrizare Slobozia

Percheziț ii în Cartierul 500
din Slobozia: Proxenet, căzut
în plasa procurorilor
Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lîngă Judecătoria Slobozia, împreună cu
polițiștii din oraș, au desfășurat miercuri,
13 aprilie 2016, percheziții domiciliare în
Cartierul 500. În plasa organelor
...[citește_toată_știrea]
13 Aprilie 2016, 13:30 
(576 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Slobozia proxenetism percheziție

anunț angajare
AGROMAS GRUP
firmă specializată în comerțul
cu pesticide și semințe
angajează

economist/contabil
Condiții specifice
-studii superioare în domeniul economic,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă
-vechime în specialitatea studiilor
de minim 3 ani
-cunoștințe de operare PC:
Windows, Microsoft Office,
Internet Explorer
-capacitate de analiză și sinteză
-permis de conducere

Gunzenhausen, DE
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suspendare
Curtea de Apel București l-a
condamnat DEFINITIV pe Ștefan
Poienaru

Decizie fără precedent a instanțelor din
România în ceea ce-l privește pe Ștefan
Poienaru. Implicat în peste 100 de cauze civile și
penale, atît în nume propriu, cît și prin societățile
pe care le deține, latifundiarul a fost condamnat
de Curtea de Apel București la un an de
închisoare cu suspendare. Magistrații din
București susțin faptul că Poienaru se face
vinovat de «nerespectarea hotărîrilor
judecătorești»!

Barieră împotriva just iț iei
Concret, este vorba despre o sentință emisă în
anul 2010 de către aceeași Curte de Apel
București, instanță căreia reclamanta SC
Agrozootehnica... [citește_tot_articolul]
14 Iulie 2014, 05:20 (3496 vizualizări - 2
comentarii )

Taguri: Feteșt i Agrofam Holding Ștefan
Poienaru condamnare

 

EVENIMENT

Printr-o hotărîre irevocabilă a Înaltei Curț i de Casaț ie și Just iț ie
Poienaru-Agrofam a pierdut terenurile din Balta Ialomiței

După 20 de ani de control absolut asupra Bălții Ialomiței, Agrofam Holding, controlată de
latifundiarul Ștefan Poienaru, rămîne fără cele 8500 de hectare de teren din extravilanul localității
Stelnica. Potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Agrofam rămîne doar cu o
concesiune de «150 de hectare de teren și suprafața de teren aferentă zonei de protecție pentru
lucrările de amenajări funciare». Hotărîrea Înaltei Curți de Casație și Justiție pune astfel capăt,
irevocabil, «războiului» dintre A&S Internațional și Agrofam Holding...

Ulciorul Agrofam nu merge de multe ori la apă... [citește_tot_articolul]
16 Ianuarie 2013, 15:33 (5536 vizualizări - 2 comentarii )

Taguri: Feteșt i Balta Ialomiței Ștefan Poienaru proces Înalta Curte de Casație și Just iț ie
 

-permis de conducere
Responsabilități
-întocmire registru casă
-verificare și înregistrare deconturi,
extrase de cont
-întocmire și transmitere rapoarte
-evidență contabilă primară
-introducerea tuturor documentelor
în softul de contabilitate
(facturi, bancă, casă, deconturi, etc)

șofer autocamion
Cerințe
-experiență minimum 2 ani
-posesor permis conducere categ. C+E
-posesor atestat transport
mărfuri generale
-fără antecedente penale
-seriozitate și responsabilitate
-aviz medical și psihologic valabil
-experiență în transport de mărfuri
-transport intern și EXTERN
-atestat transport mărfuri periculoase

agent vînzări (zona Călărași)
Cerințe
-studii superioare-USAMV București
-permis de conducere categ. B
-experiență în vînzări, minim 3 ani

CV pot fi trimise la adresa de e.mail
agromasgrup@gmail.com
13 Aprilie 2016, 13:20

Ialomița: Fără permise la
volan și conducînd vehicule
neînmatriculate
Luni, 11 aprilie a.c., polițiștii rutieri au
depistat o tînără, de 20 de ani, din orașul
Țăndărei, în timp ce conducea un
autoturism pe raza localității de domiciliu,
deși nu poseda permis de conducere
...[citește_toată_știrea]
13 Aprilie 2016, 12:55 
(227 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița fără permis mașină
neînmatriculată

anunț angajare
SC Bere Băuturi București SA
angajează

-contabil analist financiar
pentru punctul de lucru ȚĂNDĂREI
Condițiile angajării sînt:
-experiență în domeniu, minim 5 ani
-cunoașterea centrilor de cost
și a gestiunii
-prezență agreabilă, spirit de echipă

-operator facturare
pentru Punctul de lucru ȚĂNDĂREI
Condițiile angajării sînt:
-cunoștințe operare PC:
Word, Excell, Outlook
-cunoștințe facturare
-experiența constituie avantaj

Persoanele interesate
pot depune CV
la adresa de e-mail
office.ialomita@bere-băuturi.ro
iar pentru detalii suplimentare
apelați tel. 0751/078.718
13 Aprilie 2016, 12:45

Urziceni: A furat din magazin
Polițiștii din Urziceni au fost sesizați luni,
11 aprilie a.c., de angajata unei societăți
comerciale din localitate, cu privire la
faptul că o persoană a sustras bunuri din
magazin. În urma verificărilor
...[citește_toată_știrea]
13 Aprilie 2016, 08:05 
(310 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni furt

anunț angajare
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EVENIMENT
Just iț ia s-a îmbătat  din nou și și-a spart
capul. A făcut  chef cu Poliț ia!
Neînceperea urmăririi penale
pentru Ștefan Poienaru

De la vremea cînd scriam despre Justiția,
ialomițeană desigur, care s-a-mbătat și și-a
spart capul, procurorul Cătălin Cristian Hristescu
a devenit prim adjunct. Nu mai spunem de ce
justiția era criță că iar zice prim adjunctul nostru
că-l cercetează ăia de la CSM cum și-a spart
capul... Revenind, din poziția deținută, dl prim
adjunct Cătălin s-a luat la trîntă cu evazioniștii,

cu Justiția stînd ghemuită la pieptu-i de procuror protector. De-atîta protecție, probabil, a devenit și
atît de irascibilă. Căci, ea, Justiția se irită la culme cînd dl prim adjunct este apostrofat că
interpretează articole după ureche, precum lăutarii... Și, abrupt, să purcedem în a desluși ițele
unei Ordonanțe emisă... [citește_tot_articolul]
3 Octombrie 2012, 14:57 (9563 vizualizări - 5 comentarii )

Taguri: Feteșt i Agrofam Ștefan Poienaru neînceperea urmăririi penale Cătălin Hristescu
 

EVENIMENT
Ștefan Poienaru, încolț it
Agenția Domeniilor Statului
execută silit Agrofam

În general, oamenii vor să pară altfel decît sînt.
Ștefan Poienaru, milionarul doctor în agricultură
(în euro sau dolari?) face parte din categoria
celor care tot încearcă, de ani buni, să fie altfel.
Dar cînd, de fapt, ești evazionist și țepar cu acte
în regulă e cam greu să te dai «lebădă». Adică,
imaculat și doctor în agricultură, personaj de
roman, șamd. Despre Poienaru tot scriem. La fel
și serviciile. Au umplut sărăcuțele de ele pagini

întregi de inginerii financiar-agrare și le-au remis tuturor instituțiilor de control. Anchetatorii, cei mai
mulți dintre ei, s-au făcut că nu observă, unii au fost chiori de-a binelea, alții chiar au înțeles cu
cine au de-a face... Și, astfel, Poienaru și... [citește_tot_articolul]
17 Iulie 2012, 18:48 (8834 vizualizări - 7 comentarii )
Taguri: Feteșt i Ștefan Poienaru Agrofam Holding Agenția Domeniilor Statului executare silită

 

ANCHETĂ
Ștefan, file de roman
Poienaru-Agrofam i-a plătit
«traficul de influență» fostului
ministru al Agriculturii, Stelian
Fuia. Cumpărînd pesticide de la
firmele «patronate» de Fuia!

Subiectul terenurilor din Balta Ialomiței, ale
fostelor IAS-uri Stelnica, Bordușani, Vlădeni,
Făcăeni suscită în continuare un real interes din
partea cititorilor noștri. Cu atît mai mult cu cît, cel
puțin în ceea ce privește terenurile agricole ale
fostului IAS Stelnica, Ștefan Poienaru-Agrofam,
Vitifam, etc, este direct implicat. Și cum știm că
atunci cînd vorbim de Poienaru în general
discutăm despre evaziune, inginerii agrico-
economice și implicații politice e de la sine
înțeles că abordăm astfel de teme.
În urmă cu ceva timp, vă promiteam o revenire
asupra subiectului Ștefan Poienaru. În
deschiderea a ceea ce va urma, vă prezentăm o
relație deosebită a milionarului (în euro sau
dolari... [citește_tot_articolul]
6 Iunie 2012, 14:08 (12756 vizualizări - 5
comentarii )
Taguri: Ștefan Poienaru Agrofam Com Vit ifam

Stelian Fuia trafic de influență

anunț angajare
angajăm
-zugravi, București,
2000 lei salariu brut,
cazare asigurată
-agenți vînzări, București,
cazare asigurată
Relații la telefon
0722/533.541
13 Aprilie 2016, 07:30

anunț angajare
societate comercială
angajează
electricieni
cu experiență
pentru lucru în zona FETEȘTI
Relații la telefon
0740/621.199
e-mail gigel.goga@cadteam.ro
13 Aprilie 2016, 07:10

Bătrînă dispărută din Alexeni,
găsită într-un canal de irigații
O amplă intervenție de căutare-salvare a
fost desfășurată în după-amiaza zilei de
duminică, 10 aprilie a.c, pe raza
localităților Alexeni-Broșteni-Gîrbovi, după
ce o femeie în vîrstă de 80 de ani, din
...[citește_toată_știrea]
12 Aprilie 2016, 10:25 
(297 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Alexeni bătrână dispărută

Jilavele: «Rapsozii la ei acasă
»
Printre preocupările permanente ale
Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
se numără și organizarea anuală a unei
manifestări legate de inima și sufletul
țăranului ...[citește_toată_știrea]
12 Aprilie 2016, 08:50 
(334 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Jilavele rapsozii la ei acasă

Fetești: A intrat cu mașina în
pom
Luni dimineață, 11 aprilie 2016, în jurul orei
3,30, Poliția a fost sesizată cu privire la
faptul că pe raza municipiului Fetești s-a
produs un accident rutier, soldat cu
rănirea a două persoane. Astfel
...[citește_toată_știrea]
12 Aprilie 2016, 08:05 
(304 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești accident

APIA: Au început plățile la
subvențiile pe suprafață
Respectînd calendarul stabilit și
obiectivele asumate, Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA)
informează că în data de 7 aprilie 2016 a
început autorizarea, iar din data de 8
aprilie ...[citește_toată_știrea]
12 Aprilie 2016, 07:15 
(615 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA Ialomița  subvenția pe
suprafață

Controale ale DSVSA Ialomița
În scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor
alimentare în perioada imediat
următoare, cînd se înregistrează în mod
tradițional o creștere a consumului de
produse alimentare specifice Sărbătorilor
Pascale ...[citește_toată_știrea]
8 Aprilie 2016, 13:15 
(536 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: DSVSA Ialomița  control amendă

Slobozia: Se redeschide
«Salonul de Primăvară»
Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din
România-filiala Ialomița redeschid
«Salonul de Primăvară». Evenimentul se
va desfășura la Galeriile «Arcadia» din
cadrul Centrului Cultural UNESCO «Ionel
...[citește_toată_știrea]
8 Aprilie 2016, 12:40 
(247 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia Salonul de primăvară
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EVENIMENT

20 de ani de la înființare și zeci de dosare penale
Sechestru asigurator pe bunurile lui Ștefan Poienaru-Grupul
Agrofam

Grupul de firme patronat de Ștefan Poienaru (milionar în euro sau dolari?) aniversează 20 de ani
de la înființare. Agrofam, Agrofam Com, Vitifam, etc sau Grupul de firme Agrofam se poate lăuda
cu o activitate destul de înfloritoare în județele Ialomița și Călărași. Printre alte «obiective» atinse
de Poienaru, Grupul se poate «lăuda» și cu cele cîteva zeci de dosare penale... Așadar, bilanțul
personajului nostru de roman (milionar în euro sau dolari?) nu pare chiar roz. După ani de zile în
care autoritățile s-au făcut că plouă cînd neregulile Agrofam inundau Balta Ialomiței, actual
Poienaru, la 20 de ani de la înființarea Grupului Agrofam, pare a avea probleme...
Așa cum ziarul nostru a dezvăluit... [citește_tot_articolul]
15 Mai 2012, 17:29 (10882 vizualizări - 7 comentarii )

Taguri: Ștefan Poienaru Agrofam dosare penale sechestru asigurator subvenție ilegală
 

EVENIMENT

Agrofam a pierdut  subvenț ii de 300000 euro!
Piromanul Poienaru incendiază culturile de anghinare

După modelul domnitorului moldav al cărui nume, din păcate, îl poartă, Ștefan Poienaru,
incendiază culturile în calea reprezentanților firmei DENRO. Spre deosebire de Ștefan cel Mare
însă, latifundiarul de la Fetești, doctor în agricultură și inginerii financiare agricole, autor de cărți și
Mecena al televiziunii locale, este obligat acum să dea cu subsemnatul la Serviciul de Investigare
a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomița. Mai întîi pentru a explica de ce a cultivat terenurile altui
proprietar, iar apoi cum a încălcat prevederile UE referitoare la declararea suprafețelor cultivate
sau tratatul de bune practici agricole...

Anghinarea care produce bani europeni Pentru... [citește_tot_articolul]
1 Martie 2012, 10:07 (13224 vizualizări - 0 comentarii )

Taguri: Ștefan Poienaru Agrofam Com evaziune fiscală subvenție incendiere anghinare
 

Taguri: Slobozia Salonul de primăvară

«Ziua Mondială a Sănătății»,
sărbătorită la Mărculești
Miercuri, 6 aprilie a.c., reprezentanții
Protopoiatului Slobozia, împreună cu
Școala Gimnazială Mărculești, au marcat
«Ziua Mondială a Sănătății». În cadrul
manifestării, peste 20 de copii din cadrul
unității ...[citește_toată_știrea]
8 Aprilie 2016, 11:25 
(229 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Mărculești Ziua Mondială a
Sănătății

AJOFM Ialomița: Peste 300
locuri de muncă
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Ialomița a făcut publică
lista locurilor de muncă disponibile în
această perioadă. Oferta cuprinde peste
300 locuri de muncă, în domenii de
activitate precum ...[citește_toată_știrea]
8 Aprilie 2016, 10:15 
(575 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: AJOFM Ialomița locuri de muncă

Episcopia Sloboziei și
Călărașilor: Campania
«Donează sînge! Salvează o
viață!»
Cu binecuvîntarea Preasfințitului Părinte
Vincențiu, Episcopul Sloboziei și
Călărașilor, Protopopiatul Slobozia în
parteneriat cu Centrul Județean de
Transfuzie Ialomița continuă Campania
«Donează sînge ...[citește_toată_știrea]
7 Aprilie 2016, 11:40 
(187 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Episcopia Sloboziei și Călărașilor

campanie donare de sânge

Slobozia: Dublă prezentare
de carte regală în prezența
ASR Principele Radu al
României
Curtea Veche Publishing și Biblioteca
Județeană «Ștefan Bănulescu» Ialomița vă
invită luni, 11 aprilie 2016, începând cu
orele 17,30, la o dublă prezentare de
carte regală, în prezența Alteței Sale
Regale ...[citește_toată_știrea]
7 Aprilie 2016, 10:45 
(323 vizualizări - 1 comentariu)
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ANCHETĂ
Agrofam&Vit ifam, demonstraț ii de
ilegalităț i împreună cu Agenț ia Domeniilor
Statului
Ștefan Poienaru, milionarul în
euro îmbogățit de stat (III)

Agenț ia Domeniilor Statului favorizează
Vit ifam...
Cazul ADS-Agrofam a cimentat relația deosebită
a lui Ștefan Poienaru, milionarul (în euro sau
dolari?), și angajați ai statului, respectiv ai
Agenției Domeniilor Statului. A fost momentul
cînd funcționarii ADS au demonstrat că este
posibil să te joci cu bunurile statului, erijîndu-se în
judecători și schimbînd legi după bunul plac.
Ceea ce va urma însă va constitui, probabil, un
capitol de seamă în analele ilegalităților comise
de slujbașii Agenției...
Să demarăm dezvăluirile. Poienaru-Vitifam a
început (re)tatonările cu Agenția Domeniilor
Statului pe la sfîrșitul anului 2010, cînd firma sa a
inițiat o serie de sesizări... [citește_tot_articolul]
27 Februarie 2012, 08:16 (13964 vizualizări - 0
comentarii )
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ANCHETĂ
Agrofam&Vit ifam, demonstraț ii de
ilegalităț i împreună cu Agenț ia Domeniilor
Statului
Ștefan Poienaru, milionarul în
euro îmbogățit de stat (II)

În numărul trecut al ziarului nostru vă arătam
cum unul dintre milionarii (în euro sau dolari?) ai
Ialomiței, respectiv Ștefan Poienaru, a reușit
ceea ce mulți încearcă, dar prea puțini reușesc:
să se îmbogățească. Cît de corect, rămîne să
stabilească organele de anchetă. Cu toate că,
după cum îl știm, Poienaru va reuși în continuare
să se strecoare. Chiar dacă asta va presupune,
printre altele, pierderea libertății unora care l-au
sprijinit. Așadar, să revenim la ceea ce vă
promiteam numărul precedent: detalii
halucinante ale Raportului Corpului de Control al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
referitor la o verificare demarată la Agenția
Domeniilor Statului. O instituție despre...
[citește_tot_articolul]
17 Februarie 2012, 09:32 (13474 vizualizări - 7
comentarii )
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ANCHETĂ
Agrofam&Vit ifam, demonstraț ii de
ilegalităț i împreună cu Agenț ia Domeniilor
Statului
Ștefan Poienaru, milionarul în
euro îmbogățit de stat

Despre Ștefan Poienaru-Agrofam s-au scris
pînă și cărți. Bine, e un fel de autobiografie plătită
despre care agricultorul nostru nu se aștepta să
fie un bestseller. Revenind, nu ne interesează
aceste amănunte și cu atît mai puțin istorii cu
Poienaru schimbîndu-și numele, nici cum sau de
ce Virgil Măgureanu îl «iubea» într-atît pe
agricultorul number one al județului sau, mai
mărunte, de ce-și dădea Poienaru salariații în
șomaj prin 2002 și-i angaja pe altă Agrofam
(adică, altă firmă). Astea sînt povești intrate în
negura timpurilor. Ceea ce vom dezgropa noi
acuma este o extraordinară afacere de succes a
lui Ștefan Poienaru. Afacere care, de ceva timp,
l-a propulsat în topurile milionarilor în...
[citește_tot_articolul]

Suporter în Mergem la baraj
Jac în PNL caută o soluț ie de
avarie pentru Urziceni
Gina în Ana Maria Neagu,
coordonator cu un viitor frumos
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ULTIMA ORĂ
Agronomul Ștefan Poienaru, erou de roman

Sîmbăta trecută, 11 decembrie, la Fetești a fost lansată cartea «Ștefan»,
roman scris de către Gheorghe Preda ce prezintă viața omului de afaceri
Ștefan Poienaru, administratorul Agrofam Holding Fetești... [citește toată știrea]
20 Decembrie 2010, 07:22 (9756 vizualizări - 2 comentarii )
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EVENIMENT

Vin de «Viață Lungă» la AGROFAM GRUP
Ultimul mohican al vinului ialomițean

În urmă cu 20 de ani, cînd a venit Revoluția, podgoriile combinatului viticol de la Fetești se
întindeau pe 2000 de hectare, iar strugurii de masă produși aici erau renumiți în întreg lagărul
socialist, din Polonia și pînă în capitala mamei Rusii. Acum, pe locul unde altădată se întindeau viile
nu vezi decît scaieți și pîrloagă, sutele de agajați s-au risipit în cele 4 vînturi, iar din «uzina de făcut
vin» n-a mai rămas decît o podgorie cochetă de 60 de hectare și... un om. Se numește Tudor
Pleșca, are 80 de ani și, potrivit reprezentanților SC Agrofam Grup, lui i se datorează rețetarul
celui mai rîvnit vin din Ialomița: vinul de viață lungă.

Podgoria lui Poienaru
Cîndva... [citește_tot_articolul]
13 Iunie 2010, 08:08 (18733 vizualizări - 3 comentarii )
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