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Sezonul parteneriatelor
transfrontaliere
Poziţia geografică şi proximitatea în raport cu
municipiul Iaşi, unul dintre marile oraşe
situate la limita estică a Uniunii Europene, fac
din comuna Miroslava un candidat excelent la
finanţări europene pe proiecte
transfrontaliere. Şi când vorbim de finanţări
ne referim la fonduri importante care ar
putea uşura efortul bugetar al comunei îndeo-
sebi pe proiecte de infrastructură, aducţiunea
de apă, canalizarea şi asfaltarea drumurilor
fiind prioritatea de bază a administraţiei loca-
le din Miroslava. Tocmai pentru a nu risipi
această oportunitate, Consiliul Local
Miroslava împreună cu aparatul tehnic al
Primăriei au demarat un program de înfrăţiri
cu localităţi din stânga Prutului, din
Republica Moldova şi chiar din Ucraina. Pe
linia acestui program de înfrăţiri se înscrie şi
vizita unei delegaţii oficiale a Primăriei
Miroslava în satul Corneşti (Republica
Moldova), încheiată cu semnarea şi parafarea
unei Înţelegeri de colaborare  între cele două
părţi. În ce constă această înţelegere, care
sunt avantajele ei şi ce s-a mai discutat la
Corneşti? Aflaţi amănunte în pagina 2).

Copăceii de pe
marginea
drumului au fost
vandalizaţi

Conform cărţii tehnice, această
centrală va produce 1 Mwatt/h
iar energia va fi distribuită către
obiective de interes comunitar

Pe un amplasament de 5 hectare din vatra
satului Ciurbeşti, urmează a se instala o
centrală fotovoltaică modernă, care va
furniza energie electrică de circa 1 Mwatt/h.
Studiul pentru demararea acestui proiect a
fost realizat în 2010 iar Ministerul
Economiei a pus la dispoziţie suma de 5
milioane euro.  “Acum, suntem în faza în
care Ministerul Economiei a aprobat
finanţarea cu cele 5 milioane euro, dar a pus
nişte condiţii de reactualizare a
documentaţiei, cea din 2010 fiind depăşită.
Fiind vorba de o investiţie importantă,
specialiştii noştri lucrează la această
documentaţie şi sperăm că vom demara
lucrările propriu-zise până la sfârşitul
acestui an”, a declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava. Conform informaţiilor

puse la dispoziţie de acesta, energia
electrică produsă de centrala fotovoltaică va
fi utilizată pentru iluminatul public, la
Primărie, şcoli, grădiniţe, dispensare, Poliţie
şi orice alte obiective locale de interes
public. (M.A.)

Primăria comunei Miroslava atenţionează agenţii economici care îşi desfăşoară
activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei să îşi reînnoiască avizele
de funcţionare, altfel riscă amenzi usturătoare. Detalii suplimentare se pot obţine
la Serviciul de Mediu al Primăriei Miroslava, inspector Corina Darabană.

Centrală fotovoltaică la Ciurbeşti

Nici bine nu au fost plantaţi pe marginea
drumului, că o parte dintre puieţii puşi pe
cheltuiala Primăriei Miroslava au fost rupţi de
nişte persoane necunoscute. Locurile unde
aceştia au fost rupţi sunt la strada principală,
în dreptul firmei Apopi & Blumen şi spre
Liceul Agricol. “În faţa unor asemenea
comportamente, care denotă lipsa celor 7 ani
de acasă, nici nu mai ai ce spune. Atât aş vrea
totuşi să le reamintesc celor care vandalizează
patrimoniul Primăriei că avem montate came-
re de luat vederi în diverse locuri, inclusiv în
zona unde au fost rupţi copăceii, că pot fi

identificaţi uşor şi că odată depistaţi vor fi
puşi să platească nişte amenzi usturătoare”, a
declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei
Miroslava. Poliţia locală continuă cercetările
pentru depistarea făptaşilor.

Având în vedere numărul tot mai mare de autoturisme parcate
neregulamentar în stradă şi pericolul potenţial de accidente pe
care acestea îl reprezintă, Primăria comunei Miroslava a decis
înfiinţarea unui serviciu de ridicat maşini. Serviciul va fi prestat
de o firmă care va încheia un contract de parteneriat cu Primăria
Miroslava iar posesorii cărora le va fi ridicată maşina vor avea
de plătit, pe lângă amenda pentru parcare neregulamentară, o
taxă pentru depozitare. (amănunte în pagina 3)

MesagerulGRATUIT

Atenţie, se ridică maşini!

Avizele de funcţionare trebuie reînnoite
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Colaborare transfrontalieră: Miroslava
- Corneşti (Republica Moldova)
(continuare din pagina 1)

În urmă cu două săptămâni,
o delegaţie a comunei
Miroslava s-a deplasat în satul
Corneşti, raionul Ungheni,
Republica Moldo-va pentru a
pune bazele unei colaborări
transfrontaliere, pe termen lung,
între cele două localităţi din
dreapta şi din stânga Prutului.
Delegaţia de la Miroslava a fost
condusă de primarul Dan Niţă şi
din ea au mai făcut parte vice-
primarul Vasile Bulbaşa, consi-
lieri locali şi specialişti din apa-
ratul de specialitate al Primăriei
Miroslava. Depla-sarea a fost
una scurtă, de o zi, dar suficien-
tă pentru cele două părţi pentru
a pune bazele unei înţelegeri pe
hârtie, semnate de primarii
celor două localităţi. Gazda
întâlnirii a fost Iurie Ţurcanu,
primarul localităţii Corneşti.

Discuţiile nu s-au întins foar-
te mult şi s-au finalizat cu un
protocol de colaborare, valabil
pentru o perioadă de 5 ani, cu
posibilitate de prelungire pentru
încă doi ani, care cuprinde
următoarele domenii de intres
reciproc:

• elaborarea şi implementa-
rea de proiecte comune, cu
finanţare europeană;

• dezvoltarea cadrului econo-
mic general şi a mediului de
afaceri;

• modernizarea infrastructu-
rii rutiere şi de mediu;

• dezvoltarea durabilă a agri-
culturii;

• valorificarea potenţialului
turistic al celor două localităţi;

• dezvoltarea infrastructurii
şi a serviciilor din domeniile:
învăţământ, asistenţă socială,
cultură, sănătate, sanitar-veteri-

nar;
• dezvoltarea întreprinderilor

mici şi mijlocii;
• organizarea de târguri şi

expoziţii, cu produse agro-ali-
mentare, industriale, meşteşu-
găreşti etc.;

• extinderea şi modernizarea
căilor de transport;

• colaborare în domeniul
protecţiei mediului înconjură-
tor;

• întocmirea de strategii
comune pentru dezvoltarea
turismului cultural, agro-rural şi
de afaceri pentru promovarea
valorilor comune;

• contacte în domeniul învă-
ţământului;

• facilitarea schimburilor cul-
turale prin colaborare între aso-
ciaţii culturale, ansambluri
artistice, biblioteci şi alte insti-
tuţii culturale, în scopul realiză-
rii unor manifestări comune, la
care să participe locuitori din
comuna Miroslava, România şi
din Corneşti, Republica
Moldova;

• manifestări comune ale
specialiştilor din domeniul

sănătăţii;
• activităţi comune în dome-

niul sanitar-veterinar;
stabilirea unor relaţii de par-

teneriat între organizaţii negu-
vernamentale, în vederea orga-
nizării şi desfăşurării comune
de conferinţe, expoziţii, foru-
muri, târguri.

“Sperăm ca prin intermediul
acestei Înţelegeri pe care o
avem cu colegii noştri din
Republica Moldova să accesăm
mai uşor nişte fonduri europe-
ne, absolut necesare ambelor
părţi mai ales dacă vorbim de
infrastructură, adică drumuri,
apă, canal şi utilităţi. Sigur,
punem un accent deosebit şi pe
schimbul de experienţă în
domeniul administraţiei publice
locale”, a declarat la întoarcerea
din Republica Moldova, prima-
rul Iaşului, Dan Niţă.

O înţelegere asemănătoare a
fost semnată între administraţia
comunei Miroslava şi primăria
satului Galjbiivka, regiuna
Viniţa, Ucraina. (F.A.)

Etnobotanice, la Valea
Adâncă

Poliția Locală a comunei Miroslava
în colaborare cu Poliția Rurală, în
timpul derulării unei acțiuni comune la
Valea Adâncă, a depistat un grup de
tineri care consumau etnobotanice.
Asupra acestora au fost depistate 13
pliculețe cu droguri ușoare, care au
fost confiscate iar tinerilor Buinceanu
Valentin și Chiriac Alin li se fac acum
formele pentru trimiterea în judecată.

Gunoaie aruncate la 
Valea Ursului

În timpul unui control de rutină
efectuat împreună cu inspectorul de
mediu al Primăriei comunei
Miroslava, Poliția Locală a depistat

mai multe persoane certate cu bunul
simț, care au primit amenzi
contravenționale pentru aruncarea de
gunoaie în diverse locații. Bădărău
Florin și Bădărău Ciprian, din Voinești
au fost surprinși când descărcau gunoi
dintr-o dubă, la Valea Ursului, în mar-
ginea Pădurii Uricani. Au fost
sancționați, fiecare, cu câte 400 lei
amendă, conform HCK 47/2009. La
fel, a fost amendat cu 400 lei Andrei
Dorin, din Miroslava, pentru că și-a
golit vidanja, tot la Valea Ursului, pe
domeniul public (deasupra iazului,
unde era stâna).

Amenzi pentru scandaluri la
beţie şi bătăi

Solicitată să intervină pentru apla-
narea unor scandaluri prin baruri sau
discoteci, Poliția Locală a comunei

Miroslava a avut de aplicat mai multe
amenzi unor persoane turbulente, după
cum urmează:

- Năstase Costică și Gavril
Constantin, din Vorovești, s-au ales cu
câte o amendă de 400 lei fiecare,
pentru tulburarea ordinii și liniștei
publice, pe fondul consumului exage-
rat de băuturi alcoolice în barul AF
Ungureanu, din localitate.

- Crișu Mihai și Craus Ionuț
Emanuel, din Uricani, au fost de
asemenea amendați cu câte 400 lei fie-
care (la Legea 61/1991, pentru
tulburarea ordinei și liniștei publice).
După ce consumaseră băuturi
alcoolice în stația de autobuz, aceștia
au început să provoace scandal și să se
ia aiurea de oameni. 

- Tot pentru scandal la băutură a
fost amendat și Jitariu Dan Costel, din
Aleea Tudor Neculai (Valea Adâncă).
Amenda aplicată a fost de 200 lei.
(P.C.)

Date de la starea civilă

Căsătorii
În perioada, 21 aprilie – 21 mai, la Serviciul de Stare Civilă al
Primăriei comunei Miroslava au fost consemnate următoarele
căsătorii:
• Moga Vladimir, cu Odajiu Ianna
• Trofin Vasilică, cu Mazilu Cătălina Claudia
• Aghioghiesei Adrian Iulian, cu Libit Diana Raluca
• Ungureanu Ionuţ Cătălin, cu Dumitru Luminiţa
• Bălan Andrei, cu Mihai Dana Maria
• Aborsoaie Mihai Constantin, cu Irimia Lucica

Decese
În perioada, 21 aprilie – 21 mai, la Serviciul de Stare Civilă al
Primăriei comunei Miroslava au fost consemnate următoarele
decese:

Acelaşi Serviciu de Stare Civilă anunţă cetăţenii că taxa de
divorţ pe cale amiabilă a fost majorată de la 50 lei la 500 lei.
Conform prevederilor legii, persoanele care doresc să divor-
ţeze pe cale amiabilă şi nu au copii sau neînţelegeri legate de
partaj, pot face acest lucru la notar sau la Starea Civilă.

Poliția Locală, în acțiune

• Suciu Valeria (66 ani)
• Lupu Elena (83 ani)

• Bosca Minodora (79 ani)
• Deliu Aglaia (92 ani)

Normative ale 
Consiliului Local
La ultima şedinţă de Consiliu Local au fost adop-
tate următoarele normative:
• Hotărâre privind completarea şi însuşirea
domeniului public al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind completarea şi însuşirea
domeniului privat al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului local;
• Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional
nr.7, la actul constitutiv şi Actul Adiţional nr.8 la
Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de
Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
• Hotărâre privind aprobarea modificărilor la
contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare;
• Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
atribuire a contractului de delegare de gestiune a
serviciului public de salubrizare a comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea studiului de oportu-
nitate in vederea introducerii în intravilan a unui
teren în suprafaţă de 17.401 mp în T37, benefi-
ciar Costin Grigore – Uricani;
• Hotărâre privind aprobarea completării nomen-
clatorului stradal al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea concesiunării unui
teren în suprafaţă de 120 mp, în vederea ampla-
sării unui chioşc pentru concesionarea produse-
lor de panificaţie;
• Hotărâre privind participarea Consiliului Local
al comunei Miroslava la constituirea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunală şi a crescătorilor de
animale;
• Hotărâre privind aprobarea Programului şi a
obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunală şi a crescătorilor de animale;
• Hotărâre privind aprobarea creditelor de anga-
jament pentru acţiuni multianuale, perioada 2013
– 2105, pentru proiectul “Centrală fotovoltaică
de producere a energiei electrice din conversia
energiei solare în localitatea Miroslava, jud.
Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici pentru construire stadion;
• Hotărâre privind completarea programului
anual de achiziţii;
• Hotărâre privind aprobarea concesionării unui
teren în suprafaţă de 100 mp, în vederea ampla-
sării unui chioşc pentru comercializarea produse-
lor de panificaţie;
• Hotărâre privind aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul
“Infrastructura în spaţiul rural – satul românesc”;
• Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de Funcţii pentru anul 2013;
• Hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cola-
borare între comuna Miroslava şi localitatea
Galjbiivka, raionul Yampil, regiunea Viniţa,
Ucraina.
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Atenţie, se ridică maşini!
(continuare din pagina 1)

Practic, problema înfiin-
ţării acestui serviciu s-a
impus de la sine, pentru că
pe timp de iarnă, din cauza
autovehiculelor parcate în
drum nu se putea face des-
zăpezirea iar pe timp de
vară nu se poate face cură-
ţenie pe căile de acces. Cel
mai mare argument însă
rămâne pericolul ridicat de
accidente.

“Am hotărât să supun
dezbaterii Consiliului
Local, la şedinţa de la sfâr-
şitul lunii mai, acest aspect
pentru că din cauza maşini-
lor parcate aiurea pe trotuar
oamenii sunt nevoiţi să
meargă pe stradă şi sunt
supuşi permanent riscului
de accidente, mai ales
noaptea. Luna trecută, pe
drumul de la Valea Adâncă,
a fost lovit mortal un copil.
Deci lucrurile nu mai pot
continua aşa”, a declarat

Dan Niţă, primarul comu-
nei Miroslava.

Cel mai probabil adăpos-
tul pentru autoturismele
ridicate va fi amenajat în
spatele Primăriei Vechi. La
ora actuală, în Miroslava
sunt circa 50 km de drum
asfaltat şi în multe locuri
posesorii de autoturisme
preferă să-şi lase maşina în

stradă, în loc să  o parcheze
în curte. Chiar dacă în unele
locuri nu există pericol de
accidente, aceste autoturis-
me împiedică serviciul de
gospodărie comunală să
măture sau cureţe străzile
de mizerie. Ţinând cont de
acest aspect, Primăria
comunei Miroslava reamin-
teşte posesorilor de autotu-

risme să-şi amenajeze spa-
ţiu de parcare în propria
curte. “Acest lucru a fost
discutat deja în Consiliul
Local şi am convenit să nu
mai acordăm autorizaţie de
construcţie decât dacă res-
pectivii proprietari îşi ame-
najează o parcare pentru
două maşini”, a mai spus
primarul Dan Niţă. (P.C.)

Având în vedere cantitatea
mare de precipitații din ulti-
mele zile, Primăria Miroslava
atenționează cetățenii a căror
proprietate se învecinează cu
drumul asfaltat, să curețe
gunoaiele, mâlul și vegetația
din rigole, pentru a se preve-
nei distrugerea asfaltului de
către apele pluviale.
Nerespectarea acestei îndato-
riri, prevăzute de lege, atrage
după sine amenzi usturătoare.
„Din cauza mizeriei și a
vegetației adunate în rigole,

apa pluvială a dat pe dinafară
și deja au început să apară
găuri în asfalt pe drumurile
spre Balciu și Valea Adâncă în
dreptul  străzii Drenurilor. Ba,
mai mult, există oameni
inconștienți care aruncă mize-
rie, moloz sau depozitează
materiale de construcție în
aceste șanțuri, uitând că și ei
au nevoie de stradă. Nu vor să
înțeleagă că aceste șanțuri
sunt făcute cu un rost anume”,
a remarcat viceprimarul
Vasile Bulbașa. (P.C.) 

Primăria Miroslava a
pregătit şi un set de
măsuri coercitive
împotriva celor care
hrănesc câini fără
stăpân

Câinii comunitari,
această problemă care nu
se mai termină, vor face
obiectul unor noi dezbateri
în Consiliul Local de la
sfârşitul lunii mai, când se
va stabili concret un set de
măsuri pentru prevenirea
înmulţirii acestora şi pre-
luarea animalelor fără stă-
pân de către un serviciu de
ecarisaj care va funcţiona
pe lângă Primăria Miros-
lava. 

“Pentru acest serviciu,
care va colabora direct cu
Salubris, am pus deja la
dispoziţie o Dacie papuc în
care angajaţii vor prelua
animalele pentru a le trans-
porta la padoc. Din câte

am discutat cu cei de la
Salubris, înţeleg că până în
toamnă padocul de la
Tomeşti va fi gata şi atunci
toţi câinii din Miroslava
vor fi duşi acolo”, a decla-
rat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Potrivit proiectului de
hotărâre privind câinii
comunitari, administraţia
locală mai are în vedere şi
aplicarea unor măsuri
coercitive împotriva per-
soanelor care hrănesc câini
fără stăpân, sau a posesori-
lor care nu-şi vaccinează
animalele, conform legii,
sau nu le sterilizează.
“Costurile pentru prinde-
rea şi sterilizarea unui
câine fără stăpân sunt mari
(250 lei/animal) dar legea
ne obligă să luăm măsuri,
aşa că nu avem ce face”, a
mai spus primarul Dan
Niţă. (F.A.)

Până în toamnă, câinii
comunitari din Miroslava
vor fi mutaţi la Tomeşti

Primăria comunei Miroslava - Organigrama 2013
La ultima şedinţă de

Consiliu Local, a fost
aprobată completarea
nomenclatorului stradal,
după cum urmează:

• Valea Ursului – str.
Sabin Bălaşa
• Brătuleni – str.
Legăturii
• Horpaz – str. Nicolae
Tonitza
• Valea Adâncă:
- str. Bogdan Petriceicu-
Haşdeu
- str. Nicolae Iorga
- str. Liviu Rebreanu
- str. Ion Luca Caragiale
- str. Camil Petrescu
- str.George Călinescu
- str. Marin Sorescu
- str. Ion Heliade
Rădulescu
- str. Ion Slavici

- str. Gala Galaction
- str. Barbu Ştefănescu
Delavrancea
- str. Mircea Eliade
- str. Eugen Ionescu
- str. Garabet Ibrăileanu
- str. Panait Istrate
- str. Eugen Lovinescu
- str. Dimitrie
Bolintineanu
- str. Ioan Budai Deleanu
- str. Văii
• Balciu:
- str. Vasile Pogor
- str. Alexandru Odobescu
• Voroveşti – str. Nichita
Stănescu
• Miroslava – str. Ion
Agârbiceanu
• Găureni:
- str. Theodor Paladi
- str. Nicolae Grigorescu
- str. Constantin Brâncuşi
- str. Ştefan Luchian

Străzi noi în Miroslava

Mențineți rigolele 
curate!



Feteasca neagră este un
soi de vin roşu cunoscut
încă din vremea dacilor. Se
presupune că locul de ori-
gine al acestui soi este pe
valea râului Prut, în jurul
localităţii Uricani din jude-
ţul Iaşi. S-au găsit seminţe
de fetească neagră cu o
vechime de peste 2000 de
ani şi se spune că acest soi
a fost cultivat exclusiv în
arealul românesc. 

Astăzi Feteasca neagră
se cultivă cu succes în
principal în Moldova şi în
Muntenia. Cele mai reuşite
vinuri din acest soi provin
însă din centrele viticole
Urlaţi-Ceptura, Tohani din

podgoria Dealu Mare,
unde vinurile obţinute sunt
de tip DOCC (adica vinuri
cu denumire de origine
controlată şi trepte de cali-
tate). 

Strugurii aparţinând
acestui soi au ciorchine de
formă conică, cu boabele
aşezate des pe ciorchine.
Bobul e sferic, cu pieliţa
groasă, de culoare negru
violaceu. 

Vinul obţinut din stru-
gurii aparţinând soiului
Fetească Neagră este de
culoare rubinie, miros
fructat predominând aro-
mele de prune uscate.
Feteasca neagră se vinifică

de obicei în sec sau demi-
sec, iar gustul este catife-
lat, fructat, cu arome de
prune uscate şi mure, în
funcţie de perioada de
învechire poate căpăta
uşoare arome de vanilie.
Feteasca neagră poate fi
consumată şi la puţin timp
după îmbuteliere, dar trece
cu succes şi proba timpu-
lui, fiind un vin care se
pretează învechirii. 

Cât priveşte asortarea
acestui vin cu mâncarea:
un soi românesc se potri-
veste cu preparate culinare
româneşti . Feteasca
neagra face casa bună şi cu
o friptură din carne de porc
sau miel, raţă pe varză
roşie şi chiar şi un peşte
mai gras. Cel mai bine îşi
scoate în evidenţă aromele
atunci când este servit ală-
turi de combinaţia carne-
fructe: piept de curcan
umplut cu prune uscate şi
nuci sau miel cu sos de
fructe de pădure. Acest vin
poate fi folosit cu succes la
gătit. Îl puteţi folosi pentru
marinate sau sosuri. 
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Despre laudele aduse de
Păstorel vinului de Cotnari
se ştiu destule (mai mult sau
mai puţin fondate). Dar
relativ puţină lume cunoaşte
faptul că, în mod constant,
Al. O. Teodoreanu a plasat
vinul de Uricani pe primul
loc în preferinţele sale. E
drept, nişte preferinţe cam
nostalgice, pentru că este
vorba doar despre vinurile
făcute înaintea primului răz-
boi mondial. Însă ordinea
rămâne clară pentru orice
iubitor al scrierilor sale gas-
tronomice: întâi Uricani,
mai apoi Cotnari. Şi trebuie
spus că avea în sprijinul
acestei preferinţe şi nişte
aliaţi de seamă:

„Francezii, care sunt fără
discuţie cei mai avizaţi
cunoscători şi care au cele
mai bune vinuri din lume, i-
au confirmat şi (de ce n-aş
spune-o?) în dauna
Cotnarului, virtuţile fără
egal”

Povesteşte Păstorel, în
textul Vinuri de altădată.
Uricanii (apărut în Adevărul
Literar şi Artistic, 1 octom-
brie 1933), despre o masă la
Hippolyte Mârzescu, în tim-
pul refugiului de la Iaşi
(1917-1918). O masă la
care a fost prezent şi drama-
turgul Robert des Flers, care
şi-a călcat obiceiul de a bea

un singur pahar de vin la
masă (avea gută) şi a băut
patru! Auzind despre una ca
asta, necredinciosul
Teodoreanu l-a şi întrebat
cu prima ocazie pe des Flers
dacă a băut vreodată şi ce
părere are despre vinul de
Uricani. La care a primit un
răspuns fără echivoc: „Il est
comparable a nos meilleurs
crus!” („e comparabil cu
cele mai bune vinuri ale
noastre!”)

Dar despre ce vin era
vorba? Aparent, e simplu:
aproape dispăruta, astăzi,
podgorie de la Uricani era
celebră pentru a sa Fetească
Neagră (care de altfel, se
spune, aici ar fi şi apărut).
„Acesta este vinul care a
generat şi-a dus renumele
Uricaniului de-a lungul
secolelor” (Valeriu D. Cotea
et al., Podgoriile şi vinurile
României, 2000, p. 136).

Desigur însă că, lucru
frecvent în România acelor
vremi (că mai mereu la
francezii de ieri şi de azi),
vinurile erau şi la noi înde-
obşte cupaje. Iar cupajul
tradiţional din zona Uricani
era compus din Fetească
Neagră plus Băbească
Neagră (zisă şi Crăcană sau
Rară Neagră).

Da, Băbească, acel vin
aproape întotdeauna des-

considerat şi vinificat cum
dă Dumnezeu (sau mai
exact voinţa proprietarului).
Când o găseşti, te poţi
aştepta la orice, de la ver-
siunile gen poşircuţă de
băut cu butoiul până la cele
machiate intens, care-o fac
pe biata Băbească să-şi dea
aere de Cabernet Sauvignon
vânjos (dar nu prea poate,
săraca…).

Revenind însă la Uricani,
soiurile mai erau vinificate
şi separat (probabil şi în
funcţie de an sau de podgo-
rean). Exact precum vinul la
care face referire Păstorel în
textul citat mai sus. Numai

că, surpriză, nu era vorba
despre Feteasca Neagră!

„Acel despre care scriu
eu provenea din Crăcană şi
luase fiinţă înainte de filo-
xeră. Era decolorat de
vechime, de-un roz crepus-
cular şi, vorba cronicarului,
iscusit miros făcea”

Care va să zică din
Băbească… Să mă mai
întreb oare, absolut retoric
şi inutil, de ce desconside-
răm, sau chiar ne batem joc
de acest valoros soi româ-
nesc prefiloxeric? Mai bine
nu, poate altădată…

Costăchel

Păstorel Teodoreanu şi feteasca de Uricani
Despre laudele aduse de Păstorel
vinului de Cotnari se ştiu destule
(mai mult sau mai puţin fondate).

Alexandru O. Teodoreanu
(1894 - 1964), cunoscut şi
sub pseudonimul Păstorel,
a fost un avocat şi scriitor
român, cunoscut epigra-
mist, mare cunoscător şi
degustător de vinuri şi
coniacuri, membru de
seamă al boemei ieşene şi
bucureştene.
A rămas în literatura
română prin epigramele
sale.
În caz că numele
Teodoreanu sună cunos-
cut, ... a fost fratele scrii-
torului Ionel Teodoreanu
(1897 - 1954) (La
Medeleni 1924 - 1928,
Uliţa copilăriei, În casa
bunicilor, Bal mascat,
Golia)

Iată câteva versuri scrise
de Alexandru O.
Teodoreanu cu diverse
ocazii...

Aici doarme Păstorel,
Băiat bun şi suflet fin,
Dacă treceţi pe la el,
Nu-l treziţi, că cere vin!

Versuri scrise când era
internat în Dealul
Filaretului, la un sanatoriu
situat pe Şoseaua Viilor
(în Bucureşti). Posibil să fi
fost ultima lui epigramă. A
murit după câteva zile:

Culmea ironiilor
Şi râsul copiilor
Să pun punct beţiilor
Pe Şoseaua Viilor!

În clasa a V-a de liceu, li
s-a dat la teză, de către
profesorul de limba româ-
nă, Fântânaru, să scrie
despre epigramă. Şi cum
Fântânaru savurase de
multe ori vinul de Cotnari,
Păstorel a scris doar atât în
teză:

Dacă apa din fântână
S-ar preface-n vin Cotnar
Aş lăsa limba română
Şi m-aş face Fântânar.

Când le-a adus tezele,
Fântânaru, ajungând la
teza lui Păstorel, nu în
sens peiorativ, ci admira-
tiv, i-a spus:
"Măgarule, unu la purtare
şi zece pentru epigramă!"

Dacă despre Cotnari, cititorii din Iaşi,
din ţară şi din Europa chiar cunosc deja des-
tule informaţii, datorită promovării sale
profesioniste, despre vinul roşu de Uricani
cunosc doar specialiştii în viticultură şi
oenologie, între care academicianul Valeriu
Cotea, deţine de departe locul de frunte.

Fără intenţia de a plictisi cititorul, facem
doar câteva precizări: vinul roşu de Uricani
se produce din strugurii proveniţi din
Podgoria Uricani, cu centrul în fosta comu-
nă Uricani, desfiinţată abuziv în anul 1968,
azi sat al comunei Miroslava, situat la doar
câţiva mii de metri de S.C. „Antibiotice".
Viile din zonă sunt amintite, în istorie, la
anul 1588, iar vinul roşu provenea, în canti-
tăţi modeste, din „Via cea Mare", situată pe
dealul Uricani.

Astăzi, vinul este produs de S.C. „Vinia"
Iaşi, în trei sortimente - Fetească Neagră,
Cabernet şi Merlot, însă ieşenii nu-l pot
găsi cu uşurinţă în magazine, probabil dato-
rită preţului. Rar se găseşte şi în restauran-
te. Nici magazinul „Metro" nu are în rafturi
un asemenea vin, deşi se află aşezat în cen-
trul arealului de cultură şi în hotarul
Uricanilor.

În afara indicatorului rutier „Uricani - 2
km" de pe DE 583, lânga S.C.
„Antibiotice", trecătorul, turistul european

nu ştie că respiră aroma viilor de Uricani şi
ca trece pe lângă rezervaţia floristică „Valea
lui David" şi „Pădurea de Stejar Roşu
Uricani".

De unde să afle, dacă nimeni nu-l infor-
mează? Autorităţile administrative ieşene
sunt în căutare de branduri pentru a fi pro-
movate în Uniunea Eropeană. Acesta nu
poate fi promovat? Şi cine ar trebui să fie
primul interesat, dacă nu Primăria comuna-
lă pe teritoriul căreia se află Podgoria
Uricani?

Mihai Constantinescu, secretarul
Asociaţiei Culturale „Fiii Satului Uricani"

Cine promovează un brand
naţional: vinul roşu de Uricani?Feteasca neagră
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Clădirea, nou
renovată, va mai
adăposti un Centru
Social şi o Bibliotecă

Prilej de mare sărbătoa-
re pentru localnicii care au
aşteptat cu nerăbdare acest
eveniment, sfinţirea noului
prăznicar din cimitirul
Uricani s-a bucurat de
însăşi prezenţa Înalt
Presfinţitului Teofan,
Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei. Vremea a fost
extraordinar de frumoasă,
aşa că slujba de sfinţire s-a

ţinut afară, un impresio-
nant sobor de preoţi, apar-
ţinând parohiilor din
comuna Miroslava, into-
nând psalmi şi cântece
religioase. “Mulţumim
autorităţior locale, locuito-
rilor şi binevoitorilor din
Uricani că prin jertfa lor
au putut oferi parohiei de
aici un spaţiu suplimentar
de desfătare duhovniceas-
că! Fie numele Domnului
binecuvântat de acum şi
până în veac”, a strigat IPS
Teofan, adresându-se ale-
sei adunări, prezentă la
eveniment, după care a

început să împartă diplo-
me şi înalte distincţii bise-
riceşti unor contribuabili
importanţi precum: Ioan
Nani (director general la
SC Antibiotice SA), Ionel
Apostol (director general
la SC Salubris SA),
Morariu Cezar (întreprin-
zător privat), soţilor Ioan
şi Laura Velişcu (întreprin-
zători privaţi) şi primaru-
lui comunei Miroslava,
Dan Niţă. Profund impre-
sionat de prezenţa distin-
selor feţe bisericeşti, dar şi
de prezenţa masivă a
locuitorilor din Uricani la

slujba de sfinţire, părintele
paroh Vasile Cristian a
mulţumit Domnului pentru
şansa de a vedea acest
obiectiv realizat. “De-
acum, că avem nu doar un
prăznicar obişnuit, ci şi o
locaţie în care am amena-
jat o bibliotecă şi un birou
de asistenţă socială şi
mansarda în care vom
putea primi pelerini, nu
mai am decât un singur
lucru de terminat: biserica!
Şi aşa cum am scos-o la
capăt până acum, sper să
reuşim şi pe mai departe”,
a spus mulţimii prezente la
adunare părintele Vasile
Cristian. Slujba de sfinţire
s-a încheiat cu o agapă fră-
ţească, la care amfitrion a
fost Înalt Prea Sfinţia Sa
Teofan, mitropolitul
Moldovei şi Bucuvinei.
Vinul, roşu şi alb, a fost
excelent, fiind producţia
locală a unor creştini din
Uricani iar sarmalele au
depăşit toate aşteptările
noastre! (F.A.)

IPS Teofan a sfinţit Prăznicarul de la Uricani

Satul Uricani aparţine comu-
nei Miroslava, jud. Iaşi, fiind
situat la 4 km de centrul comu-
nei, de 8 km de oraşul Iaşi şi de
3km de DE 585 Iaşi – Tg.
Frumos. Uricanii, atestat docu-
mentar la 1456 a aparţinut ca sat
şi moşie protopopului Iaşului
Ioil, apoi domnitorului
Moldovei Miron Barnovschi,
fiind donat Mănăstirii Solca,
jud. Suceava, la 25 iunie 1623.
Se pare, însă, că satul nu a ajuns
în proprietatea călugărilor sol-
cani şi la 5 februarie 1626, satul
şi moşia au fost donate
Mănăstirii Sf. Sava din Iaşi,
după care au fost, pe rând, pro-
prietatea familiilor princiare sau
boiereşti Ghica, Sturdza,
Cantacuzino, Palade.

După anul 1833, satul
Uricani a aparţinut de Ţinutul
Cârligătura, cu reşedinţa la Tg.

Frumos, iar după al Doilea
Război Mondial, satul a aparţi-
nut de raionul Iaşi, apoi de ora-
şul Iaşi, din fosta regiune Iaşi,
iar din 1968 şi până în prezent
de comuna Miroslava, jud. Iaşi.

Într-un important document
„Bibliografia localităţilor şi
monumentelor feudale din
România” se menţionează ca şi
an al construirii Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”
Uricani 1745, biserica fiind
construită din bârne de lemn şi
lut. Tot în acest document găsim
menţiunea că Biserica
Adormirea Uricani era filie a
Parohiei Voroveşti, realitate ce a
durat până în anul 1993 când
cele două biserici au fost sepa-
rate şi a luat fiinţă Parohia
Uricani, de sine stătătoare din
punct de vedere juridic.

După 1745, biserica a fost

reconstruită între anii 1826-
1865 rezultând o clădire din
bârne de lemn şi cărămidă
manuală prinsă cu nisip şi câlţi
şi căptuşită cu tablă pe exterior,
iar clopotniţa scundă din lemn
şi scândură vopsită alipită de
biserică servea şi de pronaos. La
interior biserica nu a avut pictu-
ră, pereţii fiind zugrăviţi cu var.

Au urmat alte reparaţii în
anii 1878, 1906, 1918, 1928,
1953, 1966.

În anul 1977 datorită stării
precare în care se afla biserica, a
fost conturată ideea ca pereţii
vechi din lemn şi chirpici să fie
înlocuiţi. La 4 iulie 1977
Mitropolia Moldovei şi Sucevei
a aprobat planul de lucrări,
devizul general fiind de 18.000
lei, o parte din sumă fiind sub-
venţionată de Mitropolie.

Lucrările supravegheate de

pr. Paroh Sîrghie Vasile au înce-
put la 22 mai 1979 şi au luat
sfârşit la 14 august 1979, totul
fiind coordonat de maistrul con-
structor Apostol Mihai
(Mircea), care era şi cântăreţul
bisericii.

În 1993 a fost construită o
nouă clopotniţă, în forma şi
dimensiunile de astăzi, iar prid-
vorul a fost extins cu 2 m spre
vest, mărindu-se astfel spaţiul,
de lucrari ocupându-se
Plămădeală Neculai, epitropul
bisericii, banii necesari fiind
donaţi de credincioşii din sat.

Lăcaşul bisericii are formă
de navă dreptunghiulară şi
semicerc la altar, orientată pe
direcţia Est-Vest, cu uşa princi-
pală de intrare pe peretele dins-
pre sud. Pe aceeaşi latură se află
şi uşa de intrare în altar, folosită
numai de slujitori. Spaţiul inte-
rior, în total 126 metri pătraţi,
este împărţit conform regulilor
ortodoxiei: altar, naos, pronaos

şi pridvor. Din pronaos se urcă
într-un mic balcon din scândură
şi de aici în clopotniţă. Tavanul
are formă de semiboltă, cu
excepţia pridvorului, unde este
drept, fixat pe doi stâlpi de
beton. Pe jos este turnată şapă
din ciment, totul acoperit cu
covoare. La interior nu este pic-
tură, pereţii fiind văruiţi şi
împodobiţi cu icoane.
Acoperişul este în trei ape, iar al
clopotniţei în patru, prevăzut cu
o mică turlă, cu obloane pe trei
din cele patru laturi. Învelişul
acoperişului este din tablă zin-
cată, iar la cele două extremităţi,
pe direcţia Est-Vest, se află câte
o cruce de inox. Încălzirea inte-
riorului pe timpul iernii este asi-
gurată de două sobe de teracotă,
pe lemne.

În anul 1981, la iniţiativa
parohului, Consiliul parohial a
aprobat achiziţionarea unei noi
catapetesme, pe care o admirăm
şi astăzi. Scheletul este din lemn

de stejar şi de nuc, sculptat cu
elemente florale, fiind executat
de meşterul Dumitru Manea din
comuna Humuleşti-Neamţ.
Icoanele catapetesmei sunt pic-
tate în ulei cu foiţă aurită, pictu-
ra fiind realizată de pictorul
Ioan Preotul din Iaşi în anul
1981.

Noi intervenţii asupra loca-
şului de cult au fost făcute înce-
pând cu anul 2008, după ieşirea
la pensie a pr. Sîrghie Vasile şi
numirea pe postul de paroh a pr.
Cristian Vasile. Au fost schim-
bate la interior acoperămintele
pentru Sf. Masă şi pentru icoa-
ne, a fost văruit, a fost făcut un
proscomidiar din lemn de stejar
sculptat, au fost schimbate gea-
murile de metal cu geamuri de
termopan şi a fost instalat un
nou sistem de sonorizare atât
pentru interior, cât şi pentru
exterior, mobilier nou; banii
necesari fiind donaţi de credin-
cioşii din sat.

Istoricul Parohiei Uricani
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Interviu cu Florin
Frunză, consilier
local (PPDD)

Florin Frunză este preşe-
dintele PPDD Miroslava şi
unul dintre cei doi consilieri
locali pe care acest partid îi
are în structura Consiliului
Local Miroslava. E născut în
zodia Vărsătorului (pe 26
ianuarie 1975) şi e genul de
om care tace şi face. Are o
firmă de construcţii şi o crâş-
mă în Mădârjac. Împreuna cu
soţia – Irina, învăţătoare la
Şcoala “col. Constantin
Langa” – cu care e căsătorit
de 8 ani, are o fetiţă de 4 ani
şi jumătate, Malvina. Acest
îngeraş blond e dealtfel prin-
cipalul motiv pentru care a
hotărât să se stabilească, în
urmă cu doi ani, în
Miroslava, în zona concesiu-
nilor.

Reporter: Se vede că sun-
teţi constructor, aveţi o casă
foarte frumoasă!

F.F.: Mulţumesc pentru
aprecieri. Am făcut-o ca pen-
tru mine. E drept, m-a si cos-
tat ceva bani si e cam mare
pentru ce mi-am propus ini-
ţial, dar de-acum nu mai con-
tează. Sunt mulţumit cu ea
aşa cum e...

Rep.: De ce nu aţi făcut-o
mai mică din prima?

F.F.: Intenţia mea a fost să
preiau concesiunea să fac
casa şi mai apoi să o vând,
dar între timp au căzut preţu-
rile la locuinţe iar noi, gân-
dindu-ne la Malvina şi viito-
rul ei, am hotărât să ne
mutăm aici, în această casă,
la Miroslava.

Rep.: De ce neapărat la
Miroslava şi nu în altă
parte?

F.F.: Păi, în primul rând, e
şi şcoala unde lucrează soţia,
la doi paşi, apoi trebuie să vă
spun că-mi place foarte mult
zona. Nu aş da casa de aici
pentru o casă la Bucium, să
zicem...

Rep.: Văd că aveţi şemi-
neu... Pe unde am mai
umblat, nu prea am văzut
case cu şemineu. Funcţio-
nează?

F.F.: Bineînţeles! Nu
numai că funcţionează, dar i-
am amenajat şi un bazin cu
apă, care să preia căldura de
la şemineu şi să o distribuie
în calorifere. Aşa că iarna pot
avea căldură în casă, atât pe
lemn, cât şi pe gaz metan. E
o instalaţie de care sunt foar-
te mulţumit.

Rep.: Cum mai merg con-

strucţiile acum?
F.F.: Nu prea merg, pentru

că nu sunt bani. Găseşti des-
tul de greu lucrări.

Rep.: Vă înţelegeţi bine
cu vecinii?

F.F.: Da, nu am avut pro-
bleme şi profit de ocazie pen-
tru a le mulţumi alegătorilor
din zona concesiunilor din
Miroslava pentru sprijinul
acordat în campanie. Chiar
dacă nu sunt de prin partea
locului şi abia m-am mutat
aici, m-au sprijinit fără rezer-
ve iar acest lucru m-a impre-
sionat plăcut. Sunt nişte
oameni de treabă.

„Am mai fost 12 ani,
consilier local la
Madârjac”

Rep.: Sunteţi la primul
mandat de consilier local în
Consiliul Local Miroslava...

F.F.: Aşa e, dar să nu vă
imaginaţi că nu ştiu cu ce se
mănâncă treburile în admi-
nistraţia publică locală, pen-
tru că am mai fost consilier
local, trei mandate, adică 12
ani, la Mădârjac.

Rep.: Uite, nu ştiam asta!
Şi de ce nu aţi rămas acolo?

F.F.: V-am spus, pentru
viitorul fetiţei ne-am gândit
că e mai bine să ne mutăm
aici... Toate sunt mai aproape
de noi şi Iaşul şi şcoala şi afa-
cerile...

Rep.: În Mădârjac aţi
renunţat la tot?

F.F.: A, nu! Mai am acolo
o crâşmă şi un magazinaş cu
de toate, care merg şi ele, nu
foarte grozav, cum mi-aş
dori, dar n-am ce face, că aşa-

i zona. La Mădârjac oamenii
sunt săraci, foarte mulţi pen-
sionari cu venituri modeste,
nu prea ai la ce să te aştepţi de
acolo. Cum s-ar zice, nici nu
pierd, dar nici nu câştig...

“Dorinel Maftei şi
Viorel Tunza m-au
ajutat foarte mult”

Rep.: Am înţeles cum s-a
făcut de v-aţi mutat în
Miroslava. Dar, cum de aţi
intrat în Consiliul Local?

F.F.: Când m-am mutat
încoace, am apucat să-l
cunosc pe Viorel Tunza cu
care între timp m-am şi
împrietenit. Apoi, prin el, l-
am cunoscut pe Dorinel
Maftei. Ei au fost cei care mi-
au propus să candidez şi
împreună cu ei am candidat.
În urma alegerilor locale,
PPDD a obţinut două manda-
te de consilieri locali, care au
fost atribuite lui Viorel Tunza
şi Dorinel Maftei, dar cum
Maftei a hotărât să se retragă
de pe listă, mandatul lui mi-a
revenit mie, eu fiind al treilea
de pe listă.

Rep.: Dar de ce s-a retras
Maftei?

F.F.: Din câte am apucat
să-l cunosc, el nu prea e
genul care să vorbească în
public şi nici nu-i place să se
bage în seamă. Eu i-am res-
pectat decizia iar faptul că am
preluat ştafeta de la el nu
incomodează pe niciunul din-
tre noi. În fond, toate inter-
venţiile pe care le avem în
Consiliul Local în calitate de
membri ai PPDD le facem
după ce ne-am consultat în

prealabil. Practic, prin veni-
rea mea în locul lui Maftei nu
s-a schimbat nimic.

Rep.: Cine e preşedinte la
PPDD Miroslava?

F.F.: Eu.
Rep.: Aveţi sediu?
F.F.: Încă nu. Chiar vor-

beam cu colegii de un sediu şi
pentru noi, ca să avem unde
ne aduna membrii şi simpati-
zanţii. Nu am găsit încă o
locaţie, dar a rămas să vorbim
cu conducerea Primăriei să
vedem ce ne poate pune la
dispoziţie, conform legii.
Abia pe urmă vom trece la
amenajări. Oricum, cred că
până în toamnă vom rezolva
şi problema asta.

“Trai civilizat, asta
îmi doresc!”

Rep.: Cam care ar fi
obiectivele PPDD, la
Miroslava?

F.F.: Fiind vorba de admi-
nistraţie locală şi nu de politi-
că la modul general, priorită-
ţile noastre sunt aceleaşi cu
priorităţile comunei, adică să
facem în aşa fel încât să asi-
gurăm locuitorilor un trai
civilizat, cu acces la utilităţi şi
tot ce implică un trai confor-
tabil: adică apă, canal, gaz,
drumuri asfaltate, iluminat
public etc.

Rep.: Şi le aveţi?
F.F.: Slavă Domnului, cel

puţin eu, care stau în zona
concesiunilor, chiar nu am la
ce ma plânge, că am chiar de
toate! Şi după cum evoluează
lucrurile am motive serioase
să cred că până la sfărşitul
acestui mandat să aibă acces
la toate astea locuitorii din

toate satele comunei.
Rep.: Să înţeleg că nu

prea aveţi ce-i reproşa pri-
marului Niţă...

F.F.: Ar fi păcat să spun
altfel. Omul şi-a făcut treaba
iar acest lucru se vede. La fel
ca el, pot spune că toţi consi-
lierii locali, indiferent de par-
tidul din care provin, s-au
bătut pentru comună şi rezul-
tatele se văd.

Rep.: Totuşi, o critică
acolo, trebuie să fie ceva care
nu merge bine în sat. Sunteţi
constructor, aveţi o altă per-
cepţie a lucrurilor...

F.F.: Deocamdată, eu zic
că mergem pe drumul cel
bun, având în vedere bugetul
comunei şi resursele de care
dispunem.

“E nevoie de o piaţă
agroalimentară în
Miroslava şi un parc
pentru copii”

Rep.: Dumneavoastră,
personal, ca şi consilier
local, ce credeţi că ar mai tre-
bui făcut în Miroslava?

F.F.: Mă gândeam că ar
merge să amenajăm undeva o
mică piaţă agro-alimentară,
ca să aibă unde-şi vinde pro-
ducătorii locali zarzavaturile
şi ce mai au ei. Clienţi cred că
vor găsi destui, pentru că zona
concesiunilor se va extinde,
populaţia se va înmulţi, deci
şi cererea de asemenea produ-
se va creşte. Nu ar mai trebui
să mergem în pieţele din Iaşi
ca să facem cumpărăturile zil-
nice.

Rep.: Altceva?
F.F.: Bine, aici poate sunt

eu subiectiv, pentru că am
fetiţa mică, dar cred că un
parc cu locuri de joacă pentru
copii, cu alei şi băncuţe pen-
tru părinţi sau bunici, iarăşi, ar
fi binevenit...

Rep.: Ce-aţi zice de un
ştrand, dacă tot vorbeam de
agrement?

F.F.: Sigur, de ce nu? Nişte
bazinaşe acolo unde să se
bălăcească lumea şi mai ales
copiii, ar fi binevenite. Şi-aşa,
la Iaşi nu prea ai unde merge
să te răcoreşti de arşiţa verii...

Rep.: Unde v-aţi gândit că
s-ar putea amenaja acel
parc?

F.F.: Asta nu pot să vă răs-
pund, că ţine de competenţa
întregului Consiliu Local şi
de Primărie. Oricum, din câte
am înţeles, e foarte probabil
ca acel parc să se facă în zona
unde se vor ridica blocurile
noi, pe tăpşanul ăsta de peste
drum de şcoală.

“Primăria a făcut tot
ce se putea face pen-
tru micii întreprinză-
tori”

Rep.: În calitate de repre-
zentant al PPDD, v-aţi gân-
dit la nişte măsuri anume
prin care Primăria Miros-
lava să încurajeze investito-
rii privaţi?

F.F.: Cred că din acest
punct de vedere Primăria
Miroslava chiar a făcut tot ce
putea face, pentru că taxele şi
impozitele percepute aici
sunt la nivelul minim permis
de lege. Altele, ce să mai
facă?

“Susţin înfiinţarea
unui parc industrial
în Miroslava, dar nu
fără a obţine ceva la
schimb!”

Rep.: Poftim, să dea o
suprafaţă de teren pentru
amenajarea unui parc
industrial, de exemplu!

F.F.: Discuţia asta s-a mai
făcut şi aţi văzut ce a ieşit!
Terenul pe care voia să-l
preia Consiliul Judeţean de la
noi nu poate fi înstrăinat, pen-
tru că nu permite legea acest
lucru. Din acest motiv
Prefectura a oprit întocmirea
actelor şi m-aş fi mirat dacă
făcea altfel. În ce mă priveşte,
pot să vă spun că nu am
nimic împotrivă să facem un
parc industrial, dar parcă prea
a cerut Adomniţei tot ce
puteam da, fără a ne oferi
nimic sigur în schimb.
Părerea mea e că ar trebui să
începem cu o suprafaţă mai
mică, de 10 hectare să zicem,
să vedem cum se mişcă
lucrurile şi abia mai apoi,
dacă acest parc industrial
aduce într-adevăr foloase
comunei, să-l extindem. Aşa
cum a propus Adomniţei prea
ne aruncam în necunoscut.

Rep.: Alte proiecte de vii-
tor?

F.F.: Deocamdată atât.
Dac-o mai apărea ceva o să
vă anunţ...

Rep.: Mulţumesc pentru
interviu!

F.F.: Mulţumesc şi eu! Şi
le mai mulţumesc încă o dată
lui Dorinel Maftei şi Viorel
Tunza că m-au sprijinit! La
fel, le mulţumesc cetăţenilor
din concesiuni pentru încre-
derea acordată!

A consemant 
Florin Antohi

„Toţi consilierii locali, indiferent de
partidul din care provin, s-au bătut
pentru comună şi rezultatele se văd”



Dată de mare semnificaţie
în calendarul creştin orto-
dox, ziua de 21 mai, a sfinţi-
lor împăraţi Constantin şi
Elena, este în acelaşi timp şi
prilej de sărbătorire a amfi-
trionului Şcolii Gimnaziale
„Colonel Constantin Langa”
din Miroslava. 

Cu multă bucurie în
suflet, elevii, cadrele didacti-
ce şi părinţii – mai mult ca
spectatori – s-au antrenat în
activităţi sportive şi cultural
artistice de o înaltă ţinută
estetică şi spirituală. Şcoala,
cu slujitorii ei, a fost cinstită
prin cântec, dans şi voie
bună.

Manifestări sportive,
expoziţie de 
icoane pe sticlă şi
comemorare

Deschiderea festivă a dat
startul activităţilor organiza-
te, prin mesajul adresat sluji-
torilor şcolii precum şi
comunităţii locale, de către
prof. Maria Ursu, directoarea
şcolii. Apoi au urmat serbări-
le propriu-zise. Moza-icul
cultural, artistic şi sportiv s-a
desfăşurat în incinta şcolii, în
curtea şcolii şi în împrejuri-
mile acesteia. Pe scena din
curtea şcolii s-au prezentat,
în cadrul momentelor artisti-

ce, adevăraţi actori din rân-
dul elevilor, antrenaţi şi susţi-
nuţi de cadrele didactice. Pe
holul şcolii s-a organizat o
frumoasă expoziţie de icoane
pe sticlă, realizate de elevii
claselor I-IV din şcoala noas-
tră în parteneriat cu Palatul
copiilor Iaşi şi o colecţie de
obiecte vechi iar la cimitirul
Eternitatea a fost comemorat
patronul şcolii – colonelul
Constantin Langa.

Programul sportiv a
cuprins „Crosul primăverii”
– pentru clasele I-IV, cam-
pionat de fotbal şi handbal –
clasele V-VIII, organizate în
Sala de sport a comunei.

Dans modern 
şi popular

Pe scena amenajată special
pentru acest eveniment, au
răsunat acorduri muzicale din
folclorul românesc prin gru-
puri vocale folclorice şi hore
moldoveneşti tradiţionale,
antrenând şi publicul spectator.
Ritmurile moderne  au fascinat
tinerii prin „Dans modern
Funky”, „Dand bonntry”.

Şezătoarea folclorică ”De
la lume adunate….” a îmbinat
chintesenţa folclorică româ-
nească  prin vers, chiuitură,
proverbe, dans şi muzică. Cei
mici au invitat publicul la pro-

duse tradiţionale: colac, pâine
şi sare, pentru a arăta ospitali-
tatea locuitorilor din
Miroslava.

Mici scenete 
de teatru

Au mai evoluat brigăzi
artistice, carnavalul persona-
jelor din poveşti, dramatizări
după autori celebri: „Două
loturi” de I.L. Caragiale şi
adaptarea după „Povestea
peştişorului de aur”, după A.
Puşkin. Ultima dramatizare
a obţinut Premiul special la
festivalul „Hai la teatru” de
la  Teatrul Luceafărul Iaşi şi

premiul al II-lea la concursul
judeţean de teatru, desfăşu-
rat la Liceul „Dimitrie
Cantemir” Iaşi. „Asemenea
manifestări sunt pentru noi
un prilej foarte bun de a ne
mai elibera de stresul zilnic,
dar şi pentru copii o ocazie
extraordinară de a-şi pune în
valoare talentele şi aptitudi-
nile, prin activităţi extraşco-
lare. Sper că publicului i-a
plăcut ce a văzut la noi”,
spune prof. Maria Ursu,
directoarea şcolii. Da, publi-
cului i-a plăcut şi aşteptăm
cu maxim interes spectaco-
lele viitorare!

Maria Hăulică
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Zilele şcolii „Colonel Constantin Langa”

Date fiind rezultatele
obţinute în diverse competi-
ţii tematice din ţară şi stră-
inătate, se poate se spune,
fără teama de a greşi, că
preocupările ecologice ale
elevilor şcolii “Dimitrie
Anghel” din Corneşti au
căpătat o dimensiune euro-
peană. Anul trecut, în
noiembrie, elevii şcolii din
Corneşti au fost prezenţi la
concursul tematic “Şcoli
europene pentru o planetă
vie”, desfăşurat în Austria,
la Viena şi sponsorizat de
fundaţiile World Wilde Life

Fund şi Este Stiftung
Austria. La concurs au fost
prezente delegaţii de elevi
din 11 ţări, printre care şi
România, reprezentată de
Gabriel Panţîru, însoţit de
profesoara Nicoleta Poto-
rac, în calitate de îndrumă-
tor. 

“S-ar părea că proiectul
nostru a impresionat plăcut
membrii juriului pentru că a
obţinut locul 1 iar acest
lucru ne-a dat o mare satis-
facţie”, a declarat profesoa-
ra Nicoleta Potorac.

Acţiuni, prelegeri,
conferinţe şi reviste
pe teme de protejare
a mediului

Implicarea elevilor şcolii
din Corneşti pe proiecte
ecologice continuă cu
acţiuni atât directe, cum a
fost şi cea de colectare a
gunoaielor de pe dealul
Ciurbeştilor şi de pe malul
lacului Ciurbeşti, dar şi cu
acţiuni de promovare şi
conştientizare a publicului
larg asupra importanţei

menţinerii unui mediu
curat. “Pe promovare,
lucrăm acum la două pro-
iecte pe care le derulăm în
paralel. E vorba de un site
pe internet, intitulat
«Comunitatea inimilor
verzi» şi «Revista inimilor
verzi», care e o publicaţie
tipărită”, mai spune
Nicoleta Potorac.

Dar cea mai interesantă
acţiune pe care o vor derula
elevii şcolii din Corneşti
rămâne şirul de conferinţe
pe care aceştia le vor susţine
în faţa colegilor de la şcoli-
le din Miroslava, Ciurbeşti,
Corneşti, Proselnici şi Şcoa-
la “Alecu Russo” din Iaşi.
Practic, copiii vor împărţi
colegilor lor pliante cu un
ghid de bun practici, despre
cum să păstrezi mediul
curat, apoi vor răspunde la
întrebările asistenţei.

Cursuri de 
supravieţuire în
Delta Dunării

Faza finală a acestui pro-
iect se va consuma în peri-

oada 4 iunie – 8 iunie, la
Moeciu Braşov, la o Gală a
Proiectelor, la care vor fi
prezenţi 33 de participanţi
din 11 ţări. “Vom fi şi noi
prezenţi acolo şi sperăm să
obţinem, din nou, un pre-
miu”, a declarat profesoara
Nicoleta Potorac. Premiul
cel mare va consta într-o
excursie în Delta Dunării,

pentru 5 elevi, într-un cam-
ping ecologic, care e totoda-
tă şi o bază de agrement.
Acolo, copiii vor învăţa cur-
suri de supravieţuire în săl-
băticie, cum să îngrijească
animale sălbatice rănite, sau
aflate în dificultate şi multe
alte lucruri deosebit de inte-
resante. (F.A.)

Implicarea ecologică a elevilor din
Corneşti a depăşit graniţele României



Obligaţi să învingă la
Moineşti, jucătorii antre-
naţi de Cristi Ungureanu
şi Irinel Ionescu nu au
lăsat o impresie rea pe
terenul celei de-a doua
clasate, unde au început
să spere serios abia după
minutul 71, când
Porfireanu a înscris pen-
tru 2-2. Tot el redusese
din diferenţă trei minute
mai devreme, ambele
reuşite venind din pasa
antrenorului principal,
intrat pe teren în repriza
secundă, gazdele înche-
ind prima parte cu 2-0,
prin punctele lui Darie
(’16) şi Berbece (’41).
Numai că oaspeţii au
rămas imediat în inferio-
ritate numerică în minu-
tul 75, când arbitrul l-a
eliminat direct pe
Tăcuţanu (Ştiinţa) pentru
o obstrucţie în careu asu-
pra unui adversar, acelaşi
Darie punând punct spe-
ranţelor Miroslavei după
ce a transformat penalty-
ul acordat. 

Echipa Miroslavei a
terminat până la urmă în
doar nouă jucători,
Ghearasim încasând şi el
până la final un cartonaş
roşu. „Nu înţeleg de ce
băieţii au intrat timoraţi
pe teren, revenindu-şi
abia după ce li s-a alătu-
rat la pauză şi Cristi
Ungureanu. Prima elimi-
nare a dezechilibrat jocul,
iar până la final nu mai
puteam face minuni”, ne-
a spus preşedintele Ştiin-
ţei, Daniel Acatrinei,
completat de primarul

Miroslavei, Dan Niţă: „În
multe momente din repri-
za secundă ne-am ridicat
la nivelul ocupantei locu-
lui 2, iar asta spune multe
despre cum s-a lucrat pri-
măvara acesta. Ne dorim
să terminăm campionatul
cu fruntea sus, aşa cum
am stat permanent de la
începutul anului”.

Cum Petrotub Roman -
Aerostar s-a încheiat cu
scorul de 1-2, băcăuanii
şi-au asigurat în mare
parte menţinerea pentru
încă un an în Liga a III-a,
deznodământul acestei
confruntări fiind de anti-
cipat încă de acum trei
săptămâni, golurile fiind
înscrise de Pătraşcu
(’31), respectiv M. Mun-
teanu (’47 şi ’50). 

„Planurile noastre
ţin de decizia
Federaţiei Române
de Fotbal!”

Evoluţia selecţionatei
de la Miroslava nu a fost
una rea, Ştiinţa fiind
hotărâtă să adune puncte
pentru a evita retrograda-
rea. A venit apoi pauza şi
odată cu ea selecţionerul
Cristi Ungureanu a
schimbat tactica de joc,
intrând personal în teren.
Au urmat însă două car-
tonaşe roşii (unul pentru
Gherasim şi un altul pen-
tru Tăcuţanu) care au
schimbat definitiv sorţii
jocului. „În a doua repri-
ză, am făcut trei schim-
bări. Am intrat şi eu pe

teren şi am avut faze de
gol. Cred că dacă nu ne
luau Gherasim şi
Tăcuţanu cartonaşe roşii
câştigam. Aşa, am fost
puşi în inferioritate şi nu
am mai avut ce face”,
spune Cristian Ungu-
reanu. În opinia sa, arbi-
trii nu au fost fair-play cu
jucătorii de la Miroslava,
al doilea gol marcat de
echipa din Moineşti fiind
din off-side clar iar sanc-
ţionarea lui Tăcuţanu cu
roşu şi 11 m a fiind dată
cam cu prea mare uşurin-
ţă. Dar, aşa cum se întâm-
plă în fotbal, decizia arbi-
trului e lege şi meciul s-a
încheiat cu 3-2 în favoa-
rea echipei băcăuane, un
rezultat dezastruos pentru
Ştiinţa.

Există şanse pentru
Miroslava să rămână
în Liga a III-a?

Teoretic, nu prea mai
sunt. Practic, acest lucru
depinde de deciziile pe
care le va lua Federaţia.
Iar ca perspective de vii-
tor pentru echipa

Miroslavei încă nu se pot
face aprecieri. „Deocam-
dată, stăm în expectativă.
Mai avem un meci cu
Roman, joi, la ora 18, pe
stadionul din Uricani.
Sper ca atunci să mai adu-
năm nişte puncte şi aces-
tea să conteze în aprecie-
rile Federaţiei pentru că,
spre exemplu în celelalte
serii din Liga a 3-a sunt
echipe plasate pe locul 9,
cu mult mai puţine puncte
decât noi. Mie, unul, mi se
pare aiurea să retrograde-
ze o echipă cu 23 de punc-
te iar o alta, dintr-o serie
vecină, să promoveze cu
19. Cred că după meciul
cu Roman vom aduna un
total de 26 puncte”, a mai
spus Cristian Ungureanu. 

Să le urăm succes
băieţilor noştri şi, nu
uitaţi, joi, la 18, pe tere-
nul de la Uricani aştep-
tăm cât mai mulţi supor-
teri!  

Florin Antohi
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Fotbal, Liga a III-a (Seria I)

Pierzând la Moineşti, cu 3 - 2, Miroslava
ar putea să-şi ia adio de la Divizia C

Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschi-
să,  zilnic, în afara programelor competiţiona-
le sau şcolare, între orele 10 – 20. Taxele de
închiriere sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100 lei/ora
- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora
Cei care încheie contracte de închiriere pe

minim 3 luni beneficiază de o reducere de
20% din preţ iar plata se poate achita pe luna
în curs, la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără echi-
pament adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

Ştiinţa ar fi trebuit să învingă pe terenul
celei de-a doua clasate, pentru ca un even-
tual nou succes, joi, cu Petrotub Roman,
s-o ducă pe locul 9, care în mare măsură
ar fi scutit-o de grijile retrogradării

� Angajez femeie internă, din
zona Miroslava sau din orice
zonă rurală. Ofer 600
RON/lună. Tel. 0745.90.28.98
� Caut loc de muncă, menaje-

ră, vânzătoare, femeie de ser-
viciu, bucătăreasă, îngrijire
copil. Tel.: 0747-993429. 
� Caut persoană cu casă și
curte, în Miroslava, care să

fie dispusă să îngrijeasca 
zilnic, de la 9.00 la 18.00 un
bătrân cu Alzheimer. 
Pentru detalii, sunați la 
Tel.: 0744-800.767.

Cupa 1 iunie
Minifotbal Miroslava 2013

Competiția se desfășoară pe următoarele
categorii de vârstă:
- copii născuți în anul 1999 – 2000;
- copii născuți în anul 2001 – 2002;
- copii născuți în anul 2002 – 2003.

Programul competițional

Ora 8.30 – prezența la Sala de Sport Miroslava,
înscrierea, validarea și formarea grupurilor;
Ora 9.00 – startul competiției;
Ora 13.00 – festivitatea de premiere.

Notă: 
- Pentru validarea echipelor, copiii vor avea
asupra lor certificatele de naștere;
- Echipele se pot forma pe școli, sate sau străzi
și vor fi alcătuite din 5+1 participanți + rezer-
ve;

Organizatori: 
Clubul Sportiv Știința Miroslava

Primăria Miroslava


