
 

  

 

Comunicat de presă 
 

Zilele comunei Miroslava vor avea loc pe 14 și 15 septembrie 

 

 

În perioada 14-15 septembrie 2019, la Miroslava va avea loc cea de a VII-a ediție a Zilelor 

Comunei Miroslava. Pe parcursul celor două zile de sărbătoare, pe scena amplasată în centrul 

comunei, vor urca artiști pentru toate gusturile și se vor desfășura activități sportive și culturale 

pentru toate vârstele. 

Oferta culturală a evenimentului va fi una variată, de la spectacole de muzică populară susținute de 

cunoscută interpretă Laura Lavric, Ansamblul Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte”  al 

Consiliului Județean Iași sau Fanfara de la Cozmești la spectacole de muzică ușoară susținute de 

Speak sau Anișoara Puică, la artiști locali, discotecă în aer liber şi spectacole de teatru.  

„Organizăm Zilele Comunei Miroslava 2019 în primul rând pentru cetățenii comunei noastre. 

Prin programul propus le oferim un moment de bucurie și destindere. Așteptăm participanți și 

din comunele învecinate, și, de ce nu, din municipiul Iași. Dorim să precizăm că nu se va cheltui 

niciun leu din bugetul local pentru acest eveniment, deoarece din bugetul comunei vom susține 

proiectele și investițiile primăriei: extinderea sistemului de apă și apă uzată, modernizarea 

drumurilor de interes local, realizarea de spații de joacă pentru copii, extindere rețele electice, 

dezvoltarea parcului industrial din Miroslava, etc. Evenimentul va fi susținut din sponsorizări. 

Vă așteptăm cu drag la Miroslava!”, a declarat Dan Niță – primarul comunei Miroslava. 



 

  

 

Programul detaliat al celor două zile va fi următorul: 

 

Sâmbătă 14 Septembrie 

12:00-14:00 Concurs „Cupa Miroslavei la Șah” –  la Şcoala „Colonel Constantin Langa” 

14:00-17:00 Muzică DJ 

Deschiderea zonei food 

17.00-18:00 - Jocuri/concursuri copii pe spațiul verde 

18:00-19.00 - Meci de handbal demonstrativ 

19.00-20:00 - Recital tinere talente Miroslava 

 18:00-19:00 - Ansamblu Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al CJ Iași 

 20:30-21:00 - Teatru de improvizație, Trupa Idiot 

 21.00-21.45 - concert de muzică ușoară SPEAK 

 21:45-00:00 - Discotecă în aer liber 

 

Duminică 15 Septembrie 

15:00-16:00  Premiere Cupluri 50 ani căsătorie 

15:00-17:00  Program artistic cu elevii școlilor din comună 



 

  

17:00-17:30  Premiere elevi câștigători la concursuri 

17.30-18.15- Activități mascote gigant pe scenă 

 18.15-19.30 -  Recital tinere talente Miroslava 

 19.30-20:15 - Fanfara Cozmești 

20:15-21:00 - concert muzică ușoară ANIȘOARA PUICĂ 

21:00-21.45 - concert muzică populară LAURA LAVRIC 

21:45       Foc de artificii 

22:00 – 00:00 Discotecă în aer liber 


