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Zilele Turismului la
Miroslava - succes deplin!

Eveniment cultural de o amploare fără
precedent, menit să contribuie la promovarea
obiectivelor turistice din Miroslava, Zilele
Turismului la Miroslava au adunat un public
numeros pe amplasamentul din vecinătatea
Primăriei. Pe parcursul a patru zile, în perioada 20
– 23 iulie, pe scena amenajată au evoluat formații
artistice de prestigiu, cu interpreți de folclor precum Laura Lavric, Margareta Clipa, sau Fanfara de
la 10 Prăjini. Dar nu au lipsit nici interpreți de
muzică ușoară, precum Nico și Alex Velea.
Atmosfera a fost una incendiară, iar focurile de
artificii au încheiat apoteotic manifestarea.
“A fost un tur de forță pentru noi, pentru că
evenimentul a fost unul complex și a implicat nu
doar autoritățile locale cât mai ales publicul căruia
îi mulțumim că a știut să se bucure de sărbătoare,
fără a ne crea incidente neplăcute. În măsura în care
vom reuși să facem rost de fondurile necesare vom
repeta asemenea acțiuni”, a declarat primarul
comunei Miroslava, Dan Niță.
Amănunte, rezultate la concursuri, fotografii și
alte detalii de la această manifestare puteți urmări
în PAGINA 4.

Război total pe deșeurile
din Miroslava
* “Practic, am subvenționat preluarea
gunoiului menajer din comună. Dacă
mai continuăm așa ne ducem sigur în
faliment”, a declarat Constantin
Comănescu, acționar majoritar al SC
Predemet SA * „Prețurile foarte mari
practicate de groapa ecologică au devenit
o problemă pentru toate comunele din
jurul Iașului. Va trebui să găsim
împreună cu Consiliul Județean Iași, o
soluție la această problemă”, a remarcat
primarul Dan Niță
Problemă extrem de sensibilă, atât
financiar, cât și ca impact asupra mediului,
prelungirea contractului de furnizare servicii de salubritate cu SC Predemet SA a
produs vii dezbateri în ultima ședință de

Consiliu Local. Pe de o parte, Predemet –
reprezentat de acționarul majoritar al
firmei, Constantin Comănescu – a dat un
fel de ultimatum Primăriei Miroslava prin
care a anunțat că dacă nu se revine asupra
prețurilor pentru serviciile oferite către
populație și agenții economici va fi nevoit
să se retragă, afacerea fiind faliment curat
pentru firmă. (continuare în pagina 3)

Nu predaţi nimănui pubelele pentru gunoi menajer!
Având în vedere că mai mulţi cetăţeni au rămas fără pubele pentru gunoi menajer, după ce le-au
predat unor persoane presupuse a fi de la Predemet, dar care nu s-au legitimat, Primăria comunei
Miroslava atenţionează populaţia să nu cedeze aceste pubele nimănui, fără un acord scris din
partea Primăriei. În caz contrar, persoanele respective riscă să rămână cu paguba şi vor trebui săşi cumpere altele noi de la furnizorul local de servicii de salubritate.

Ioan Bogdan Milea este noul șef
al Poliției Locale Miroslava
* “Suntem o instituție aflată la dispoziția
cetățeanului, așa că oamenii pot apela cu
încredere la noi”
Începând de la 1 august, Poliția Locală a
comunei Miroslava are un nou șef, în persoana
domnului Ioan Bogdan Milea. Acesta s-a născut
pe 19 septembrie 1970 și locuiește în Iași. Este
căsătorit, are o fetiță de 11 ani iar ca pregătire
profesională are studii juridice la Universitatea
„Petre Andrei” și este licențiat al Academiei de
Poliție „Al.I.Cuza” din București. Din 1992 și
până în 2011 a lucrat în Vamă, unde a desfășurat
o muncă complexă, specifică acestui domeniu de
activitate. A descoperit droguri, țigări și diverse
lucruri pe care contrabandiștii au încercat să le
treacă peste graniță, contribuind la reținerea lor.
Din punctul său de vedere, meseria de vameș
este una frumoasă, care implică riscuri mari iar
faptul că a activat 20 de ani în acest domeniu
constituie un plus de experiență, care ar putea fi
util și pe noul post, acela de șef al Poliției Locale.
Principalul său obiectiv este asigurarea ordinii
și liniștei publice iar pentru aceasta va colabora
îndeaproape cu Poliția Rurală, autoritățile locale
și firmele de pază și protecție care-și desfășoară
activitatea în zonă. „Consider că desfășurând
acțiuni împreună cu Poliția Rurală, impactul psihologic asupra infractorilor sau celor certați cu

Anunţ

legea va fi mai mare. Ar putea exista unele
obiecții în această privință, dar oamenii trebuie să
înțeleagă că suntem o instituție aflată în slujba
cetățeanului. De aceea profit de ocazie pentru a le
spune cetățenilor comunei Miroslava să apeleze
cu încredere la noi, ori de câte ori este nevoie”,
spune Bogdan Milea. Ca element de noutate în
noua sa funcție, Ioan Bogdan Milea a hotărât să
pună la punct o bază de date cu infractorii și
contravenienții rezidenți în zona Miroslavei, pe
care să o poată utiliza, în caz de necesitate,
împreună cu Poliția Rurală. Mai consemnăm că
Ioan Bogdan Milea a făcut sport de performanță
și a activat, până la vârsta de 18 ani, la echipa de
fotbal Politehnica Iași. (M.A.)

Salariile pentru asistenţii personali şi îndemnizaţiile persoanelor cu handicap se
vor achita când se vor primi sume de la ultima rectificare de buget a statului.
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O NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ
Normative ale
Consiliului Local Mihai Constantinescu - Comoara pierdută

În şedinţa de Consiliu Local din 19 iulie
2013 au fost dezbătute şi aprobate următoarele normative:
- Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava;
- Hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare;
Hotărâre
privind
aprobarea
Organigramei şi a Statului Nominal de
Funcţii pentru anul 2013;
- Hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeţei de 550 mp teren, amplasat în
sat Valea Ursului;
- Hotărâre privind darea în administrare şi
exploatare a reţelei de distribuţie de alimentare cu apă potabilă 5738,9 m şi 3 cămine
apometru din sat Valea Adâncă, realizate din
fonduri proprii către Fundaţia Umanitară
Omenia şi înregistrată în domeniul public;
- Hotărâre privind încetarea contractului
de concesiune nr.6351/2011, încheiat cu SC
Helios Company SRL Iași.
Proiectul de Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei „Extindere sistem
de alimentare cu apă potabilă în localitatea
Valea Adâncă, comuna Miroslava, jud. Iaşi”
şi darea în administrare şi exploatare către
SC Apa Vital SA a fost amânat. (P.C.)

Dacă găsiţi vreun proiectil
neexplodat, sunaţi la 112!
O cantitate
impresionantă
de
proiectile
rămase neexplodate din cel
de-al doilea război mondial a
fost detonată pe
2 august într-un
poligon special
amenajat
la
Brătuleni. Muniţia neutralizată a constat în
mai multe proiectile de artilerie, 11 bombe
de aruncător de calibrul 82 mm, o mină
antitanc, una antipersonal, mai multe
focoase, dar şi o bombă de aviaţie de 100
kg. Detonarea a decurs fără incidente sau
pagube de natură ecologică. „Asemenea
evenimente nu prezintă o noutate pentru
noi, grupa de pirotehnişti a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, mai detonând aici muniţie neexplodată şi în luna
iunie”, de declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.
Primăria comunei Miroslava atenţionează persoanele care descoperă asemenea
proiectile, sau obiecte care ar putea prezenta suspiciuni de muniţie din timpul războiului, să le lase acolo unde se găsesc şi
să sune la 112. (P.C.)

Scoasă la tipar cu sprijinul
Consiliului Local Miroslava şi
al Asociației “Fiii satului
Uricani”, “Comoara pierdută”
este a treia și cea mai recentă
încercare beletristică a profesorului Mihai Constantinescu,
cetățean de onoare al comunei
Miroslava și membru marcant
al comunității din Uricani.
Acțiunea îl are ca personaj central pe Cristian Moisei, student
la facultatea de jurnalism a
Universității ”Al.I. Cuza din
Iași” care este îndrumat de profesorul Calistru să treacă de la
teorie la practică și să facă un
reportaj tocmai în Bălan,
Harghita. Aflat la izvoarele
Oltului, fostul oraș minier –
importantă exploatare de cupru
în perioada comunistă – își
continuă existența într-o agonie
dezolantă, unde români și
maghiari, deopotrivă, sunt
condamnați fără voie la o viață
fără perspectivă. Tragedie specifică acestor vremuri care au
făcut ca amenajări urbane
importante la vremea lor să
intre în uitare, să involueze
rapid și drastic, odată cu închiderea întreprinderii care asigura
existența întregii comunități,
situația de la Bălan pare a fi una
fără ieșire. Iată că economia de

piață nu aduce peste tot fericirea
iar acest aspect este de fapt un
semnal disperat de alarmă pe
care
autorul,
Mihai
Constantinescu, încearcă să-l
tragă pentru a sensibiliza
autoritățile momentului.
”Comoara pierdută e o incursiune în trecutul meu personal,
într-un loc geografic unde mam format profesional și am
avut prilejul de a cunoaște
oameni deosebiți. E un demers
nostalgic de-al meu în care am
încercat să surprind două locuri
foarte dragi mie: exploatarea
cupriferă de la Bălan, Harghita
și locurile mele natale din
Uricani, Iași. Profit de acastă
ocazie pentru a mulțumi
Consiliului Local Miroslava și
Asociației Fiii Satului Uricani
pentru sprijinul acordat, fără de
care această carte nu ar fi văzut
lumina tiparului foarte curând,
precum și primarului Dan Niță
și sper ca acest volum să contribuie la promovarea comunei
noastre în țară”, a declarat
autorul, cu prilejul lansării
cărții.
”Comoara pierdută” a mai
fost lansată în Miercurea Ciuc,
la Casa Armatei, în prezența
unui public român și maghiar
deopotrivă. (F.A.)

Drum de peste
Şcoala din Miroslava are
nevoie de fonduri suplimentare un milion de euro
* problema facturilor neachitate la
E.on repune pe tapet managementul în
şcoli
Modul în care sunt administrate fondurile alocate unităţilor de învăţământ în
Miroslava continuă să incite spiritele în
şedinţele de Consiliu Local, ultima discuţie pe această temă făcându-se pe seama
unor facturi de la E.on care, însumate,
ajung la o impresionanta cifră de 50.000
lei. Fiind vorba de o factură la utilităţi şi
existând riscul ca furnizorul de energie
electrică să lase şcolile din Miroslava
fără curent situaţia de neplată nu poate fi
prelungită prea mult timp. Pe de altă
parte, însă, fondurile pentru consumul de
la şcoli au fost bugetate la începutul anului iar o suplimentare a acestora ar impune o rectificare bugetară. “Şcolile primesc o finanţare de bază de la Guvern
pentru salariile personalului didactic şi o
parte din cheltuielile de întreţinere şi una
complementară din partea Primăriei.
Totul se rezumă la aritmetică. Atunci
când am gândit finanţarea complementară pentru şcoli, am stabilit un necesar
pentru fiecare elev. Înmulţind cu numărul
total de elevi reiese suma totală pe care o
plătim şi o bugetăm la începutul anului.
Dacă această sumă a fost depăşită este
clar că avem de-a face cu un management
prost”, a remarcat primarul Dan Niţă, la
ultima şedință de Consiliu Local. Replica
a venit din partea consilierul Gheorghiţă

Iftimie, reprezentant al Consiliului Local
în Consiliul de Administraţie al Şcolii din
Miroslava: “Chiar dacă suma a fost depăşită, nu ne putem permite să lăsăm copiii
să vină la şcoală şi să nu aibă curent!”.

“Transportul elevilor a crescut
cheltuielile de întreţinere”
Lucrurile par a nu fi chiar aşa de simple iar explicaţia o aflăm de la directoarea şcolii, prof, Maria Ursu. „Într-adevăr,
avem facturi neplătite către E.on, dar nu
s-au luat în considerare mai mulţi factori.
În primul rând, după cum ştiţi, E.on face
nişte calcule prezumate pe trei luni şi
cand au facturat ce ne-au trimis acuma au
luat în considerare consumul din iarnă,
care e mult mai mare în comparaţie cu cel
de pe timp de vară, pentru că avem trei
şcoli a căror încălzire centrală se face pe
curent electric. Între timp au apărut
microbuzele şcolare, care transportă circa
300 elevi pe zi. Doar motorina pentru ele
ne-a costat 200 de milioane. Noi avem
nişte fonduri de cheltuială şi ne întindem
cât ne este plapuma, dar în cazul de faţă
chiar avem nevoie de ajutor din partea
Primăriei, pentru că transportul elevilor
nu a fost prevăzut”, a argumentat prof.
Maria Ursu. Problema achitării facturii
restante către E.on a rămas încă picioare.

Primăria comunei Miroslava a scos la
licitație modernizarea drumului comunal
DC 28, valoarea estimată a lucrărilor fiind
de aproape 6 milioane de lei. Firmele interesate pot depune oferte până pe 8 august,
zi în care va avea loc și deschiderea acestora. Criteriul de atribuire a contractului în
acest caz ține de prețul cel mai scăzut.
"Contractul prevede modernizarea prin
asfaltare a drumului comunal DC 28 pe o
lungime de 4,825 kilometri în comuna
Miroslava. Valoarea estimată a contractului
este de 5.976.922 lei, sumă ce nu include
TVA. Din această sumă, 113.894 lei reprezintă valoarea aferentă procentului de
cheltuieli diverse și neprevăzute, în cuantum de 1,99 la sută din valoarea totală
estimată a lucrărilor de construcții", se
arată în procedura de atribuire a contractului. (P.C.)
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Război total pe deşeurile din Miroslava
(continuare din pagina 1)
“La momentul actual, în
comuna Miroslava am
încheiat circa 2000 de contracte individuale şi avem
de încasat restanţe de peste
un miliard lei vechi. Când
am încheiat contractul cu
Primăria Miroslava, am
achiziţionat utilaje special
pentru asta. Între timp,
oamenii au început să nu
mai plătească şi datoriile sau adunat. Şi încă nu ar fi
asta o problemă, dar ne
lovim permanent de concurenţa neloială pe care o
practică Salubris-ul în
raport cu noi, colectând deşeuri de la agenţii economici
din Miroslava. Iar ca lucrurile să meargă şi mai prost
pentru noi, preţurile de la
groapa ecologică a Iaşului
au crescut de trei ori. În
aceste condiţii, noi chiar nu
mai putem face faţă şi suntem forţaţi să ne retragem
dacă nu găsim împreună o
soluţie”,
a
declarat
Constantin
Comănescu,
acţionar majoritar al SC
Predemet SA.
Un alt aspect sesizat de
Comănescu este acela că în
localităţi precum Dancaş,
Corneşti şi Proselnici lumea
e săracă şi evită să încheie
contracte individuale de
salubritate, sau le încheie şi
nu plăteşte pentru serviciile
prestate, motiv pentru care
singura soluţie de rezolvare
a problemei rămâne amena-

jare unor puncte comune de
colectare în spaţii special
amenajate, pentru care să
plătească lunar Primăria la
metrul cub de gunoi ridicat,
urmând să-ţi recupereze
banii printr-o eventuală taxă
ecologică.

Salubris şi
concurenţă neloială
Puşi în faţa acestor argumente, consilierii locali au
fost de acord cu propunerile
de preţ ale Predemet pentru
contractele individuale, precum şi cu reinstalarea tomberoanelor mari în zonele
specificate, atât timp cât
aceste preţuri continuă să
fie mai mici decât ale firmei
concurente, respectiv SC
Salubris SA Iaşi. Cât despre
faptul că firmele locale continuă să predea gunoiul la
Salubris, aici problema e
ceva mai delicată, dar impu-

ne nişte măsuri ferme din
partea Primăriei Miroslava.
„Într-adevăr, când am
încheiat contractul de prestări servicii cu Predemet leam asigurat şi exclusivitate
pe acest serviciu. Practic,
firmele din Miroslava care
continuă să lucreze cu
Salubris încalcă prevederile
unei Hotărâri de Consiliu
Local emisă de noi. Va trebui cumva să atenţionăm
oficial aceste firme să
încheie
contracte
cu
Predemet”, a declarat
Neculai Andrian, consilier
local. La rândul său, primarul Dan Niţă a precizat că
atât timp cât nu există profit
o firmă privată nu poate
permite să mai presteze servicii pro bono şi e normal ca
aceasta să-şi facă bagajul.
“În caz că vă mai amintiţi,
când am renunţat la serviciile Salubris am făcut-o pentru că ei creşteau preţurile

când voiau şi cum voiau ei,
iar noi plăteam. Am zis să
rupem acest monopol şi am
încercat colaborare cu
Predemet. Este clar că profitul cel mai important vine
de la întreprinderile care
activează pe teritoriul
comunei noastre iar acest
fapt ne obligă să intervenim
şi să le anunţăm oficial că
nu procedează corect.
Predemet a demonstrat până
acum că este un partener
corect, cu care merită să
lucrăm în continuare. Dacă
renunţăm la colaborarea cu
ei ar însemna să ne întoarcem de unde am plecat”, a
mai spus primarul Niţă.

Preţuri noi la
Predemet
Se ridică însă o problemă
nouă. Dacă preţurile au
crescut, există riscul ca şi
din contractele deja existente, care încă se mai plătesc
la Predemet, multe dintre
acestea să dispară, pe motiv
că oamenii nu au bani.
Acest lucru ar putea fi
corectat semnificativ dacă
groapa ecologică a Iaşului
ar coborî preţurile pe maşi-

na de gunoi colectată. “Voi
supune acest aspect atenţiei
Consiliului Judeţean şi
împreună cu primarii comunelor învecinate vom încerca să găsim soluţia corectă
pentru că, la capătul tuturor
acestor creşteri de preţuri se

află omul de rând”, a concluzionat primarul Dan
Niţă.
Preţul final la contractele
individuale a rămas cel din
tabelul de mai jos.
Florin Antohi

TARIFE PROPUSE PENTRU SALUBRIZAREA COMUNEI MIROSLAVA 2013

Noua Organigramă a Primăriei Miroslava

Încă nu se fac extinderi la
reţeaua de apă în Miroslava Vale

Impusă de Guvernul Ponta
prin Ordonanţă de Urgenţă,
reducerea personalului din
administraţia publică la nivel
naţional
pune
Primăria
Miroslava în situaţia ingrată de
a restrânge şi mai mult structura actuală de personal deja
insuficientă. Conform legii, în
Organigramă ar trebui să
rămână doar posturile unice,
lucru care ar face ca, potrivit

HG, la Primăria Miroslava să
rămână doar 22 posturi.
“Dat fiind specificul comunei noastre, la Miroslava avem
56 funcţii unice şi încă mai
avem nevoie să mai angajăm.
Nu mi se pare normal ca o
comună, cum este a noastră, cu
12.700 locuitori şi 13 sate, să
impui mai puţine posturi unice
decât, de exemplu, la Târgu
Frumos, care e un oraş cu cel

mult 8.000 de locuitori şi toate
sunt adunate la un loc”, a
observat primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă. Dar cum
legea se execută şi nu se discută, Consiliul Local Miroslava,
reunit în ședinţă ordinară de
lucru
a
votat
noua
Organigramă în forma revizuită., pe care o prezentăm mai
jos.

Conform angajamentelor
asumate, Primăria comunei
Miroslava
continuă
programul de extindere a
rețelei de apă şi canalizare
într-o anumită ordine de
priorităţi, care ia în calcul
proximitatea solicitanților
faţă de reţeaua deja existentă, factori demografici şi de
ordin economic. Acest lucru
a fost repus pe tapet la ultima şedinţă de Consiliu
local, când consilierul

Serafim Popa a solicitat
Primăriei să tragă apă în
Miroslava Vale și Găureni.
“Vom ajunge și acolo unde
spuneţi, dar din punct de
vedere economic această
investiţie nu se justifică
deocamdată, pentru că în
Miroslava Vale lumea nu
plăteşte şi sunt doar câteva
case. Mai repede vom trage
apă la Valea Ursului”, a
declarat primarul Dan Niţă.
(F.A.)
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Zilele Turismului la Miroslava - succes deplin!
(continuare din pagina 1)
Pe parcursul celor trei zile, cât
au durat manifestările, atmosfera
generală a fost una de sărbătoare.
Nu au lipsit tonetele cu suveniruri, grătarele şi berea, sau cele cu
produse tradiţionale scoase la
vânzare de producătorii locali.
Cei mici au avut şi ei partea lor de
bucurie, organizatorii Zilelor
Comunei punându-le la dispoziţie, pentru zbenguială, tobogane
gonflabile, trenuleţe mecanice şi
tot felul de scrânciobe, iar cei ai
căror părinţi au fost mai chivernisiţi, au putut face câte o plimbare
călare pe ponei.
De maxim interes şi obiect
important al acestor manifestări
au fost excursiile întreprinse pe la
principalele obiective turistice din
comuna Miroslava, în microbuzele puse la dispoziţie special în
acest scop de autorităţile locale.
Publicul interesat, din Iaşi şi
împrejurimi, au putut vizita
obiective precum Valea lui David
(rezervaţie a biosferei), Pădurea
de Stejar Roşu de la Uricani,
Palatul Sturdza cu muzeul etnografic şi cel de ceramică specifică
civilizaţiei Cucuteni, siturile
arheologice de la Bulgărie sau din
dealul Bârca, precum şi bisericile
aflate pe lista monumentelor de
patrimoniu
din
comuna
Miroslava, Voroveşti şi Corneşti.
Mai puţin spectaculoasă, dar
de un interes maxim atât pentru
părinţi, cât mai ales pentru elevii
prezenţi la manifestare, scena de
lângă Primărie a fost gazda unor
concursuri pe teme de cultură
generală, având protagonişti elevii de la şcolile din comună.
Pentru că imaginile spun mai
mult decât cuvintele puteţi urmări
mai jos un fotoreportaj cu imagini
de la manifestări, precum şi rezultatele de la concursurile tematice.
(F.A.)
Concurs de dans popular
Locul 1 la categoria I, 5-12 ani:
Formaţie de dans Gradiniţa Miroslava,
compusă din Braşoveanu Alex, Căluian
Alex Costel, Mâţă Iasmina Gabriela,
Olaru Cristian Mihai, Buincanu Estrella
Andreea, Prună Emanuela Anica,
Decuseară Cristian Sebastian, Harhătă
Miruna Cristina, Donici Andrei
Emilian, Irimia Liliana
Locul 1 la categoria a-II-a, 13-16 ani:
Formaţia Anghelienii a Şcolii Dimitrie
Anghel Corneşti formată din: Cocea
Robert Florin, Pantiru Doru Ionuţ,
Vranceanu Gabriela
Anusca Alexandra Nicoleta, Vrînceanu
Constantin Valentin, Ciubotaru Florin
Pădurariu Mihaela Lăcrămioara, Tataru
Mădălina Cristina, Văleanu Bianca.

Concurs de cultură generală categoria I - clasele I-IV
Velescu Cristian
Dumitriu Sorana Elena
Anastasiei RareƔ Constantin
Miron Georgiana Beatrice
Ciompoi Iulia Teofana

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

Uricani
Uricani
Uricani
Uricani
Uricani

Echipa verde 1 a bcolii
Dimitrie Anghel Corneƕti

Pĉduraru Mĉdĉlina
Diaconu Loredana
Gherasim Bety
Dumitriu Adrian
Gherasim Laura

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti

Echipa roz 1 a bcolii
Dimitrie Anghel Corneƕti

Pĉduraru Cĉtĉlina
Olariu Paul
Chirica Cristiana
Horaicu Denis
Gherasim Isabela

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti

Echipa galbenĉ 1 a bcolii
Colonel Constantin Langa
Miroslava

Cazacu Vlad Ionut
Molocea Alexandra Ioana
Aghitulesei Claudio
Mihalache Mihaul Daniel
Mihalache Alexandra Maria

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava

Concurs de cultură generală categoria I - clasele I-IV

Locul 2 - Mocănașu Iuliana, Școala
Colonel Constantin Langa, Miroslava,
Poezia – Aceleratul de George
Topârceanu
Locul 3 - Velescu Cristian,
Școala
Colonel Constantin Langa trup Uricani,
poezia Muma lui Ștefan cel Mare de
Dimitrie Bolintineanu
Categoria a II-a, V-VIII (din 17 copii
inscrisi)
Locul 1 - Dumitriu Maria Loredana,
Școala Dimitrie Anghel Cornești , poezia Aprobarea de Ana Blandiana
Locul 2 - Olariu Mădălina, Școala
Dimitrie Anghel Cornești, poezia
Dusmancele de George Cosbuc
Locul 3 - Constantin Mariana, Școala
Colonel Constantin Langa trup Uricani,
poezia - Primavara, creatie propire
Concurs de dans modern

Concurs recitare poezie:
Categoria I, I – IV (din 12 copii
inscrisi)
Locul 1 - Gherasim Isabela, Școala
Dimitrie Anghel Cornești, poezia Acul și Ața - Tudor Arghezi
(excepțională interpretare),

Echipa roƔie 1 a
ccolii Colonel Constantin
Langa, trupa Uricani

Locul 1 la categoria I, 5-12 ani
Gradinita cu progran Normal Ciurbesti
- dans tiganesc (Baranețchi Briana,
Gogu Daniela, Chisanovoci Isabela,
Simionescu Ioana, Oprea Larea Larisa,
Grigore Andreea, Andrei Diana,
Andriescu Corina, Vicol Stefan, Fronea

Andrei, Baban Constantin, Lupu Stefan,
Chelea Narcis). Foarte bine si felicitari
doamnei educatoare
Locul 1 la categoria a II-a 13-16 ani grupuri
Grup format din Dorneanu Iuliana
Patricia, Arvinte Ana Alexandra,
Avadanei Bianca Mihaela, Molocia
Daniela Petronela cu Booty Shake,
Locul 2 la categoria a II-a 13-16 anigrupuri
Grupul format din Tătaru Loredana
Petronela și Andrei Emiliana,
Locul 3 la categoria a II-a 13-16 anigrupuri
Un moment de vals cu elevii scolii din
Cornești: Pădurariu Lăcrămioara Cocea Robert, Văleanu Bianca - Panțiru
Doru Ionut, Tătaru Mădălina -Panțiru
Gabriel, Anușca Alexandra Nicoleta Vrânceanu Constantin Valentin.
Locul 1 – dans modern individual
Baciu Maria Anca – Valea Adâncă
Locul 2 – dans modern individual
Voinescu Eduard Andrei - Miroslava

Echipa galbenĉ 2 a bcolii
Colonel Constantin Langa
Miroslava

Mihaila Constantin Cristian
Avadanei Bianca Mihaela
Araritei Adriana Maria
Molocia Daniela Petronela
Arvinta Ana Alexandra

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava

Echipa orange 2 a bcolii
Colonel Constantin Langa
Miroslava

Chiriac Corina Andreea
Irimia Andreea
Molocia Andreea Teodora
PuƜinticĉ Ilie Tiberiu
Olaru Claudia Petronela

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava
Miroslava

Echipa roz 2 a bcolii Dimitrie
Anghel Corneƕti

Panԑiru Gabriel
Tĉtaru Mĉdĉlina Cristina
Vĉleanu Bianca
Olariu Mĉdĉlina Elena
Dumitriu Maria Loredana

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti

Echipa verde 2 a Scolii Dimitrie
Anghel Corneƕti

Soponariu Andra

V-VIII

CorneƔti

Pĉdurariu Mihaela
Frecateanu Andreea
Frecateanu Alexandru
Lupu Roxana

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti
CorneƔti

Echipa rosie 2 a ccolii
Colonel Constantin Langa,
trupa Uricani

Molocia Lavinia Elena
Tĉnasĉ Petronela
Constantinescu Daiana
Horaicu Ionela Alexandra
Ungureanu Vasilica

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

Uricani
Uricani
Uricani
Uricani
Uricani

Echipa albastrĉ 2 a ccolii
Colonel Constalin Langa trup
Uricani

Molocia Loredana
Costin Andreea Mĉdĉlina
Vasilache Mĉdĉlina
Talpĉu Andreea Paula
Andrei Emiliana

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII

Uricani
Uricani
Uricani
Uricani
Uricani

Mesagerul
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Eveniment

Zilele satului Ciurbeşti, ediţia a VIII-a

Devenită deja tradiţie,
ziua de duminică, 28 iulie, a
fost pentru locuitorii satului
Ciurbeşti acelaşi prilej de
sărbătoare ca şi în anii precedenţi. Ne aflăm deja la a
opta ediţie a Zilelor Satului
Ciurbeşti, iar faptul că
numai cu o săptămână mai
devreme la Miroslava s-au
desfăşurat Zilele Turismului
nu a diminuat prin nimic
succesul acestei acţiuni la
care au pus umărul şi mai
ales sufletul oameni ai locului. Preşedinte al comitetului de organizare a fost, ca
în fiecare an, părintele
paroh Romeo Ungureanu.
Alături de el, au fost prezenţi primarul Dan Niţă,
consilierul local Gheorghe
Vicol, reprezentanţi ai
autorității locale şi ai şcolii,
oameni ai satului Ciurbeşti.
După tradiţia sărbătorii
acţiunile au debutat în
Biserică, unde a avut loc o
slujbă, apoi la Şcoală din
localitate şi pe scena amenajată special în parcul central al satului. De anul trecut, de când s-a inaugurat
Muzeul satului aici au loc
mai multe activităţi.

Liturghie şi parastas
pentru cei adormiţi
În prima parte a zilei,

sătenii şi invitaţii au fost
prezenţi la Biserica Sf.
Nicolae Ciurbeşti la Sfânta
Liturghie. Parastasul celor
adormiţi a început cu vrednicul Ciorbea, apoi a continuat cu domnitori şi ctitori,
precum şi toţi cei care, întrun fel sau altul, au scris file
ale istoriei satului: eroi,
preoţi, învăţători, cântăreţi
bisericeşti. Acţiunea bisericească a fost încheiată cu un
”Te Deum” pentru vii şi o
agapă pentru invitaţi şi
cunoscuţi.

“Dragii noştri, dragi
părinţi”
Şcoala din Ciurbeşti a
fost practic scena unui spectacol improvizat pe tema
“Dragii
noştri,
dragi
părinţi”. A fost un dialog
impresionant între generaţii,
pregătit şi prezentat de înv.
Adrian Ciubotariu şi consilierul cultural al Primăriei
Miroslava, prof. Valentin
Alexiu. Participanţii au
urmărit patru filme cu dialoguri între copii şi bătrâni
ai satului care au povestit,
după întrebările copiilor,
despre
viaţa
satului
Ciurbeşti de altădată. Cele
evocate de bătrâni au făcut
referinţă la tradiţii, şcoala
de altădată, vremuri de

cumpănă şi de bucurie din
viaţa lor şi a satului.
Activitatea a fost interesantă şi foarte gustată de
public.

Emisie în direct:
Ciurbeşti – Radio Iaşi
Moment special al acestor sărbători ale satului
Ciurbeşti a fost transmisia
în direct pe postul Radio
Iaşi, avându-l ca și comentator şi redactor de emisiune
pe reputatul Valeriu Ştefan.
Au vorbit în direct părintele
paroh Romeo Ungureanu,
despre ediţia prezentă şi
cele precedente ale Zilelor
Ciurbeştilor. La rândul lor,
înv. Adrian Ciubotariu şi
prof. Eugenia Stan au vorbit
despre înfiinţarea Muzeului
satului, despre valoarea
obiectelor expuse aici şi
despre portul popular din
zona Ciurbeşti.

Cântec, joc şi voie
bună!
În partea a treia a sărbătorii, sătenii şi invitaţii, mai
mulţi decât la celelalte ediţii, s-au bucurat de un program cu activităţi artistice,
de mult joc şi multă voie
bună, moderator fiind părintele Romeo Ungureanu.
Cu programe artistice au
participat Grădiniţa Ciurbeşti, îndrumată de doamna
educatoare Constanţa Olaru, cu două dansuri: ”Dans
ţigănesc” şi „Fluturaşii”,
Şcoala Ciurbeşti cu o echipă
de dans modern şi Muzeul
satului, prin grupul folcloric
”Dor ciurbeştean” cu acţiunea Şezătoare la Ciurbeşti.
Ciurbeştenii s-au bucurat
şi au urmărit cu interes evoluţia artistică a copiilor sau

a adulţilor. Iar copiii de la
grădiniţă au dansat în frumoase costume ţigăneşti şi
de fluturaşi după melodii
adecvate şi antrenante în
aplauzele continue ale
părinţilor , bunicilor, cunoscuţilor. A fost o bucurie
totală!

Şezătoare ca altădată
La fel de plăcut impresionaţi au fost şi de şezătoare. Multora dintre săteni,
mai ales cei în vârstă, aceasta le-a amintit de tinereţile
lor, de frumuseţea şi tihna
vieţii de altădată, când
munca se împletea frumos
cu distracţia la şezători.
Membrele grupului şi copiii, îmbrăcaţi în frumosul
port popular moldovenesc,
instrumentele de lucru, cântecele vechi, poeziile, glumele şi dansurile au făcut
din şezătoare un moment
unic şi emoţionant.
Momentele de joc şi voie
bună au fost presărate cu
intervenţiile vocale ale
câtorva solişti ai satului:
Lili Lupu, muzică populară,
Adrian Robu muzică populară, învăţător Adrian
Ciubotaru, muzică populară
şi uşoară. Un moment

deosebit a fost prezenţa
domnului consilier cultural,
profesor Valentin Alexiu,
care a încântat audienţa cu
un program de muzică folk
şi uşoară. Iar orchestra lui
Romică Buhan a mulţumit
gusturile tuturor participanţilor.
Comercianţii, cu standurile lor, au potolit din plin
setea şi pofta de un mic sau
de un dulce. A fost o zi frumoasă, distractivă şi de
neuitat. A adunat pentru mai
multe ore ciurbeştenii la o
vorbă, la un moment de
tihnă, la un cântec favorit, la
un pahar, la un dans, la
clipe de bucurie şi comuniune sufletească. Doar a fost
sărbătoarea lor şi-a locului
în care trăiesc şi muncesc!

Aici, Radio Iaşi!
Marţi, 30 iulie, a fost o zi
de încununare a tot ce s-a
realizat la Ciurbeşti în toate
ediţiile sărbătorii satului şi a
celorlalte realizări culturale,
artistice şi de suflet.
Redactorul Valeriu Ştefan a
revenit la Ciurbeşti şi a realizat înregistrări pentru o
emisiune la Radio Iaşi. A
înregistrat câteva cântece
ale Grupului “Dor ciurbeş-

tean”, cântece solo ale
copiilor Elena şi Lavinia,
înregistrare solo a domnului
profesor Valentin Alexiu şi
interviuri cu părintele paroh
Romeo Ungureanu, despre
revista parohiei “Altarul
Ciurbeştilor”, ca mentor
spiritual al Ciurbeştiului şi
ciurbeştenilor, despre activităţile culturale şi spirituale.
Celelalte interviuri au
avut ca subiecte: Muzeul
satului, portul popular, ocupaţiile de altădată ale ciurbeştenilor şi au fost susţinute de membrele grupului.
Domnii învăţători Adrian
Ciubotariu şi Alina Muraru,
doamna
educatoare
Constanţa Olaru au vorbit
despre şcoală şi educaţie în
mediul rural, despre traseul
educaţional şi profesional al
elevilor ciurbeşteni, despre
rolul lor în viaţa satului.
Emisiunea s-a încheiat cu
un mic recital de muzică
folk, moment care ne-a
amintit
de
Cenaclul
”Flacăra” şi de regretatul
poetpatriot,
Adrian
Păunescu.
Cu mulţumiri, ciurbeştenii!
Prof. Eugenia Stan
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Ei ne reprezintă

„Ca să faci o critică serioasă
trebuie să fii mai întâi pregătit!”
Problema parteneriatului
dintre Consiliul Judeţean Iaşi
şi Consiliul Local Miroslava
pentru înfiinţarea unui parc
industrial pe şesul Uricanilor
a rămas încă în suspensie. Pe
de o parte, există o opoziţie
vădită din partea multor consilieri locali, îndeosebi din
Brătuleni și Uricani.
Conducerea
Primăriei
Miroslava susţine acest parteneriat, dar nu în orice condiţii
şi în niciun caz în forma contractului de parteneriat prezentat spre aprobare în urmă
cu două şedințe de CL. Partea
interesantă în această poveste
e una politică: cele mai multe
obiecţii privind parteneriatul
vin dinspre consilierii USL,
deşi iniţiatorul lui este preşedintele CJ, Cristian Adomniţei, membru marcand al
USL Iaşi. Despre toate acestea, dar şi alte proiecte aflate
în derulare la Miroslava, discutăm cu primarul Dan Niţă,
într-un
scurt
interviu.
Profităm de ocazie pentru a
reaminti cititorilor ziarului
Mesagerul că primim în continuare sugestii şi reclamaţii,
prin poştă, la adresa Primăriei
Miroslava, sau în cutiile de
sugestii şi reclamaţii amenajate în centrul fiecărei localităţi din componenţa comunei,
sau la adresa de e-mail:
redactia.mesagerul@gmail.
com
„Ori eşti cu partidul, ori...
între două bărci”
Reporter: Cum a rămas
până la urmă cu parcul
industrial?
D.N.: Înfiinţarea parcului
tehnologic este o propunere a
Consiliului Judeţean, nu o
luptă a USL-ului, ci a administraţiei judeţene. Ei ne-au
făcut nouă o propunere iar
noi, împreună cu Consiliul
Local am analizat-o, urmând
ca la final să luăm o decizie.
Ce mă surprinde însă la consilierul Ilie Apostol, dar şi la
alţii ca el, e opoziţia pe care o
manifestă faţă de acest proiect. Păi, ori eşti cu partidul
sau formaţiunea politică pe
lista căruia ai candidat şi ai
ajuns consilier local – şi
atunci te conformezi proiectelor pe care le face conducerea ta de la judeţ şi votezi ca
atare – ori te retragi. Dar aşa
ce facem?
Rep.: Face fiecare ce
crede că este mai bine pentru
el şi comunitate!
D.N.: Bun, şi ce vrea
Apostol în cazul de faşă? Ori
nu respectă ce vor şefii lui de
la judeţ, ori e... în două bărci
şi nu ştie care e calea pe care
trebuie să o apuce. La
momentul actual, pe acest
subiect tot ce pot spune este
că a fost aprobat parteneriatul
cu Consiliul Judeţean pentru
înfiinţarea parcului industrial,
dar încă nu au fost finalizate

discuţiile pe detaliu.
Rep.: Nu prea vă plac criticile...
D.N.: Ce face Apostol nu
sunt critici, ci contre. Ca să
faci o critică serioasă trebuie
să fii mai întâi pregătit!
“Este bine să ai
un partener puternic”
Rep.: Dacă tot sunt atâtea
critici şi discuţii în contradictoriu, pe problema parcului industrial mai există
varianta referendumului...
D.N.: Şi-atunci la ce să
mai faci alegeri pentru primar
şi consilieri locali dacă nu-i
laşi să ia o decizie? Eu, ca
primar, nu prea înţeleg de ce
se fac atâtea discuţii pe un
referendum, pentru că dacă îl
întrebi pe careva din
Brătuleni de parc tehnologic
apoi acela nu va fi niciodată
de acord. Dar dacă-l întrebi
pe ăla din Ciurbeşti sau
Corneşti, atunci acela va fi de
acord pentru că nu-l interesează ce se face pe şesul de la
Uricani.
Rep.: În fond, aici vorbim
de un domeniu public şi destinaţia lui care acum e islaz
pe care mai pasc doar câteva
vite şi eventualitatea înfiinţării unui parc industrial
care ar putea contribui
serios la îngroșarea bugetului...
D.N.: Mulţi dintre cei
care-şi dau cu părerea pe
seama acelui teren pe care
vrem să facem platformă
industrială nu ştiu nici măcar
ce este aia domeniu public şi
cu ce să mănâncă el. Din
punctul meu de vedere, nu de
primar, ci de cetăţean al
comunei Miroslava, noi am
putea face parcul industrial
fără niciun fel de problemă.
Şi-l vom face! Dar este bine
să ai un partener puternic,
care poate să bage bani acolo
şi să aibă influenţă, că una e
să spui Miroslava şi alta e
când spui Consiliul Judeţean
Iaşi.
“Contractul propus
de ei a fost stufos”
Rep.: Deci, pe undeva,
susţineţi parteneriatul cu
Consiliul Judeţean...
D.N.: Eu susţin parteneriatul, dar sub nişte reguli
bine stabilite înainte de a-l
semna. Şi e normal să facem
acest parc industrial pentru că
toate judeţele bogate din ţară
au aşa ceva. Braşovul are
patru, Ploieştiul nouă, Clujul
cinci, două sau trei sunt la
Bihor, numai noi, aici, la Iaşi
nu facem nimic. De ce să nu
avem și noi un parc industrial, care e problema noastră? Că nu vrea unul sau
altul? Înainte de a ne pronunţa, hai mai bine să vedem
care sunt avantajele, nu doar
să punem răul în faţă. Sigur,

putem fi blocați cu terenul ăla
şi să nu facem nimic acolo o
perioadă mai lungă de timp,
dar aici vorbim de un parteneriat cu o instituţe credibilă,
nu cu un privat venit de nicăieri. Din păcate, contractul pe
care ni l-au propus a fost atât
de stufos şi neclar încât nu a
convins pe nimeni.
“Legea nu permite să ne
facem propriul parc
industrial”
Rep.: Dar de ce nu vă
faceţi totuşi propriul parc
industrial. Să-şi facă primăria Miroslava SRL-ul ei şi
să-i dea drumul la treabă!
D.N.: Nu înţelegeţi că nu
se poate? Legea nu permite
acest lucru! Pe legea parcurilor industriale nu pot intra în
parteneriat comunele, ci doar
consiliile judeţene şi marile
oraşe. Abia din 2016 sunt
prevăzute să intre şi comunele. Sunt lucruri care se pot
verifica uşor pe internet.
Deocamdată însă, repet, cu
cei de la Consiliul Judeţean
am rămas doar în faza de discuţii. Din punctul meu de
vedere, eu îi admir pentru
ceea ce vor să facă aici, dar
nu în forma pe care ne-au
propus-o ei.
“Locurile de muncă
aduc venituri serioase
la bugetul local”
Rep.: E ciudat că tocmai
consilierii care sunt din USL
se opun proiectului propus
de preşedintele CJ care este
tot USL, în schimb primarul
pedelist îl susţine!
D.N.: Ciudat sau nu, în
cazul de faţă politica de partid contează mai puţin.
Important e în primul rând că
vom face ceva pentru judeţul
Iaşi la modul general şi pentru comuna Miroslava, în particular. Gândiţi-vă că într-un
parc industrial din ăsta vor
veni să lucreze vreo 30.000 –
40.000 de oameni. Practic, tot
Iaşul se mută cu munca aici.
Ce e rău în asta? Că se vor
mări încasările din taxe și
impozite la bugetul local al
comunei Miroslava? Mulţi
nici nu ştiu cum se face acest
buget local, nu înţeleg cum se
face acest buget. Păi dacă am
avea un surplus de numai
5.000 de locuri de muncă
aici, am avea încasări de la
buget de aproximativ douătrei milioane de euro pe an!
Vorbesc de oameni care
lucrează în comună, nu care
stau în comună şi lucrează în
altă parte! La ce avem acuma
în comună încasăm undeva la
1,2 – 1,3 milioane euro. Ia
imaginaţi-vă ce ar însemna să
facem acest parc industrial şi
să înceapă să lucreze pe platformă, la noi, câteva mii de
oameni! Altfel ne-am descurca. De-aici vin banii adevă-

raţi!
Rep.: Până la urmă, fiecare e liber să acţioneze şi să
voteze în conformitate cu
propriile convingeri. Au mai
fost vremuri când partidul
unic spunea una și toţi ridicau mâna, că aşa spunea
disciplina de partid... Chiar
dacă domnul Ilie Apostol s-a
opus proiectului prezentat de
preşedintele Adomniţei în
forma pe care o știm, fac şi
eu ca dumnealui, ce-or să-i
facă, îi vor lua boii de la
bicicletă?
D.N.: Care boi, care bicicletă?! Că Dinuţu nu a avut
bicicletă nici când era copil!
El nici nu știe să meargă pe
bicicletă... Că tot m-ai provocat, cei din familia Apostol au
fost vecini de gard cu mine.
Ei au fost mulţi copii şi-i ştiu
pe toţi foarte bine de mici, că
doar au crescut pe lângă noi...
şi-acum cine-i cu gura mare?
Dinuţu... dar nu prea are ce
să-mi demonstreze el mie...
ştie şi el, o ştiu şi neamurile
lui. Mi-a făcut multe reproşuri în legătură cu proiectele
pe care le are Miroslava în
derulare, dar el nu ştie foarte
clar ce e cu ele.
“Una e să ceri şi
alta e ce primeşti!”
Rep.:
Să
detaliem,
atunci...
D.N.: La ora actuală,
Miroslava a depus proiecte
pentru asfaltarea tuturor
drumurilor din comună, mai
puțin uliţele săteşti. Apoi alimentare cu apă în toate satele, canalizare în toate satele,
baze sportive samd. Ei, una e
să depui un proiect şi alta e să
obţii finanţarea.
Rep.: Din câte ştiu, aţi
mers pe principiul: cât mai
multe proiecte depuse, cu
atât mai multe şanse de a
obţine o finanţare...
D.N.: Da, să zicem că faci,
te duci pe la Bucureşti, te
zbaţi, dar nici nu poţi obţine
totul. Dau şi ei din cât au şi
cât s-a bugetat....
Rep.: Bun, şi cu rampa de
gunoi de grajd de sub deal la
Uricani, de la Plămădeală?
D.N.: Apostol zice că mai
bine făceam drumuri decât
rampa aia de gunoi...
Rep.: Şi mai spunea că s-a
făcut degeaba, pentru că nu sa descărcat măcar o roabă de
gunoi acolo, din cauză că primăria cere taxe prea mari la
oameni ca să-şi ducă gunoiul
acolo, aşa că lumea preferă
să-şi ducă gunoiul de grajd în
fundul grădinii.
D.N.: La rampa aia de
gunoi noi am primit două
tractoare, patru remorci, un
încărcător frontal și o vidanjă, care lucrează. Degeaba
vorbește el... În 2007, când sa făcut proiectul, la nivelul
întregii comune erau circa
3.000 de vite, nu mai vorbesc

de cai sau alte animale. Bun,
cu ce sunt eu vinovat că am
primit finanţarea după cinci
ani de zile iar acum la
Miroslava nu sunt decât 400
de vaci? Nu eu le-am spus
oamenilor să renunţe la animale! Şi ar mai fi un aspect
pe care presa nu îl înţelege.
Sunt primari de comună, cum
e şi cazul primarului ăla din
Oltenia care nu avea apă şi
canalizare, dar a primit finanţare pentru piscină...
Rep.: Da, ştiu cazul, a fost
dat pe larg la televiziune. Nu
avea apă şi canalizare, dar
făcuse o piscină de un
milion de euro în care se
bălăceau nişte... raţe. A fost
mare bătaie de joc acolo...
D.N.: Băi, nu o mai luați
aşa în uşor! Eu cred că primarul ăla a aplicat pentru mai
multe proiecte, inclusiv apă,
canal, drumuri, sala de sport
şi ce-o mai fi avut şi el nevoie. Dacă din toate proiectele
alea i-a fost aprobat doar ăla
cu piscina, ce vină are el? Să
ia bani de la piscină şi să bage
la drumuri nu avea cum, pentru că legea nu permite. I-au
dat bani de piscină şi a făcut
piscină.
“Pentru a realiza
un proiect mare îl rupi
în altele mai mici”
Rep.: Văd că la Miroslava
s-au materializat nişte proiecte. Nu aţi primit fonduri
pentru o piscină, dar cu celelalte cum stăm?
D.N.: Proiectul pentru
definitivarea alimentării cu
apă la nivelul întregii comune
însumează circa 8 milioane
de euro iar pentru proiectul
de canalizare mai avem nevoie de încă 12 milioane euro.
Suma e uriaşă iar din alocaţiile bugetare nu o scoatem la
capăt foarte curând. Şiatunci, cine îţi dă banii ăştia?
Singura soluţie pe care am
găsit-o după ce m-am consultat atât cu cei care au făcut
proiectul mare, cât şi cu consilierii locali, a fost să rup
proiectul mare în mai multe
proiecţele cu finanţări diferite. Unele pot fi europene,
altele guvernamentale şi altele din resurse proprii şi
împrumuturi la bănci. Faci
aceste proiecţele mici – parte
integrantă a proiectului mare

– apoi dai drumul la treabă şi
începi, să zicem, cu trei sate,
unde oamenii nu au apă deloc
şi cererea e mare...
“Nu trag oamenii de
mânecă să-i aduc la
muncă”
Rep.: Cu locurile de
muncă în Miroslava cum
stăm? Ştiu că vi s-au adus
reproşuri în această privinţă...
D.N.: Să vă dau un exemplu. Am vorbit cu John
Hudson, managerul de la
Delphi şi l-am întrebat câţi
oameni din comună de la noi
a angajat acolo. Ştiţi ce mi-a
răspuns? Că nu a depus cerere de angajare nimeni din
Miroslava. Ce să mai comentezi? Uite, la Conex se întâmplă la fel, au scos locuri de
muncă dar nu a venit nimeni
din Miroslava, aşa că au început să facă angajări din
Voineşti. Uite, chiar ştiu o
fată care până să-şi găsească
o gazdă în Miroslava făcea
naveta tocmai din Răuseni
(Botoşani) ca să lucreze aici.
Rep.: Poate că nu au găsit
posturi libere pe măsura pregătirii lor...
D.N.: Când vrei să faci
ceva, faci. Cine vrea să muncească munceşte. Ca primar
şi reprezentant al comunităţii
nu pot să iau omul de mânecă
să-l aduc la muncă şi să-i dau
un salariu dacă omul nu vrea.
Dar pot face în aşa fel încât să
apară cât mai mulţi investitori la Miroslava în căutare de
forţă de muncă, atât calificată, cât şi necalificată. Iar una
dintre cele mai la îndemână
soluţii pentru această problemă e acest parc industrial de
care vorbeam mai devreme.
Rep.: Să sperăm că autoritatea judeţeană va găsi
până la urmă o variantă de
parteneriat mai clară decât
precedenta, ca să daţi drumul la treabă cât mai repede!
D.N.: Aşa sperăm şi noi,
pentru că timpul trece. Şi
trece în defavoarea noastră,
atât a Iaşului, cât şi a
Miroslavei...
A consemnat
Florin Antohi
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A doua parohie din Miroslava
şi-a deschis porţile
Pe 7 iulie anul acesta de hramul
bisericii „Duminica Sfinţilor Români”
s-a făcut aghiazma mică, Utrenia şi
Sfânta Liturghie împreună cu un sobor
de preoţi, fapt ce a marcat începutul
slujbelor în biserica parohiei
Miroslava 2.
Apreciez în mod deosebit efortul
domnului primar Dan Niţă împreună
cu Consiliul Local Miroslava, care au
ajutat la ridicarea acestei biserici parohiale. Biserica noastră a fost înfiinţată
prin decizie mitropolitană iar eu am
fost numit preot începând cu data de 1
septembrie 2012. Slujbele se ţin în fiecare duminică şi zi de sărbătoare, fiind
precedate de slujba Vecerniei.
Biserica nu este finalizată şi căutăm
pe aceasta cale să aducem la cunoştinţă binecredincioşilor că mai avem
nevoie de sprijin financiar pentru a
achita restul de materiale şi manopera
care ne-au mai rămas de plătit.
Ne bucurăm de o bună colaborare
cu preoţii din jur împreună cu prima-

rul Dan Niţă şi Consiliul Local.
Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să
ne călăuzească spre cele veşnice,
netrecătoare şi credem cu tărie că
această nouă biserică este de fapt o

nouă poartă către cer. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat şi ne vor
ajuta cu acest lăcaş de cult.
Preot Mihail Adeodatus
Ungureanu

7 august – Cuvioasa Teodora de la Sihla

Cuvioasa Teodora de la
Sihla s-a născut în jurul anului 1650 în satul Vânători de
lângă Târgu Neamţ, în timpul domnitorului Vasile
Lupu.
A fost crescută de părinţi
cu frică de Dumnezeu, trăind
încă de mică în atmosfera
duhovnicească a mănăstirilor
din apropiere. Pe când era
încă copilă, sora ei mai mică
a murit, toată dragostea
părinţilor concentrându-se
apoi asupra ei. Astfel ei au
înduplecat-o, la vremea
potrivită, să se căsătorească
cu un tânăr evlavios, din
sudul Moldovei, deşi inima
ei jinduia după călugărie.
După cununie a plecat la
casa soţului, însă căsnicia lor
nu a fost binecuvântată cu
copii. După mulţi ani, trecând la cele veşnice părinţii
ei, Teodora s-a înţeles cu
soţul ei să intre în mănăstire.
Tradiţia spune că sfânta,
pe când avea în jur de 30 de
ani, a intrat în mănăstirea
Vărzăreşti,
în
Munţii
Buzăului, iar fostul ei soţ a
intrat după o vreme în
mănăstirea Poiana Mărului,
din aceeaşi zonă. Părintele
Constantin Galeriu, care a
cercetat viaţa şi nevoinţele
sfintei ne spune despre ea că
“se făcea tuturor pildă de
ascultare, de lepădare de
sine, de curăţie a vieţii, de
slujire. Se îndulcea mult atât

cu cele şapte laude, cu dumnezeiasca Liturghie, cât şi cu
rugăciunea din chilie, cu citirea cărţilor sfinte şi cu împărtăşirea Sfintelor Taine, hrănindu-se cu pâinea cea vie a
Trupului
şi
Sângelui
Mântuitorului”.
După câţiva ani, liniştea
mănăstirii a fost curmată de
năvălirea turcilor.
Vieţuitoarele ei au fost
risipite, o parte dintre maici,
împreună cu stareţa, retrăgându-se în munţi. După
aproape zece ani de nevoinţe
aspre în acest loc, Cuvioasa
Teodora s-a îndreptat spre
Munţii Neamţului, spre locurile minunate ale copilăriei.
Dorind să petreacă şi aici
aceeaşi viaţă de pustnicie, a
cerut binecuvântarea egumenului Varsanufie de la
Sihăstria Secului ca să se
aşeze în locurile sihăstreşti
din apropiere. Acesta o
îndrumă să petreacă timp de
un an în pădurile Sihlei, pe
atunci locuri retrase şi sălbatice, în care trăiau mulţi
sihăstri. Cuvioasa Teodora a
întâlnit acolo un bătrân, care
i-a oferit chilia lui de sub
stâncile uriaşe ale Sihlei, iar
el şi-a căutat un adăpost şi
mai tainic în altă parte.
Sfânta a dus aici o viaţă pustnicească de rugăciune neîncetată. Hrana îi era oferită de
pădure: bureţi, urzici, mure
şi afine. Din când în când era

vizitată de Cuviosul Pavel de
la Sihăstria, care venea să îi
cerceteze pe pustnici şi să îi
împărtăşească cu Trupul şi
Sângele Domnului. Pentru
că turcii au ajuns şi în aceste
locuri, Sfânta şi-a părăsit chilia şi s-a retras într-o peşteră
care astăzi îi poartă numele,
unde a mai trăit încă 17 ani.
Apropiindu-i-se sfârşitul,
s-a rugat Domnului să-i trimită preot, pentru spovedanie. După 40 de zile ea a fost
găsită de doi călugări, care
au urmărit păsărelele care
luau de la trapeză bucăţele de
pâine şi poame. Astfel
Sfânta, după ce s-a împărtăşit
cu Trupul şi Sângele
Domnului, Căruia i-a închinat întreaga viaţă, a trecut la
cele veşnice rostind cuvintele: Slavă Ţie, Doamne, pentru toate!
Sfintele ei moaşte se află
astăzi în mănăstirea Lavra
Pecerska din Kiev, unde au
fost duse în anii 1828-1834,
în timpul ocupaţiei ruseşti, şi
se află într-o raclă cu inscripţia “Cuvioasa Teodora din
Carpaţi”. Conştiinţa despre
sfinţenia vieţii ei s-a transmis
din generaţie în generaţie
până în zilele noastre. Astfel,
în şedinţa sinodală din 1992,
Cuvioasa Teodora de la Sihla
a fost trecută cu numele în
calendarul românesc, cu data
prăznuirii la 7 august.

Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului este praznuită pe 15
august. Despre această sărbatoare nu găsim informaţii în
Sfintele Evanghelii, ci numai în
Tradiţia Bisericii. Potrivit acestei Tradiţii, Maica Domnului a
fost înştiinţată printr-un înger
de mutarea ei din această viaţă:
"Acestea zice Fiul tau: Vremea
este a muta pe maica Mea la
Mine. Nu te teme de aceasta, ci
primeşte cuvântul cu bucurie,
de vreme ce vii la viaţa cea
nemuritoare“.
După ce Fecioara Maria şi-a
cerut iertaciune de la toţi, şi-a

dat duhul Domnul Însuşi. S-a
coborat din ceruri pentru a
primi în mâinile Sale sufletul ei
cel sfânt. Atunci s-au petrecut
multe minuni: ochii orbilor şi
auzul surzilor s-au deschis, ologii şi bolnavii s-au vindecat.
Trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost ridicat în
chip tainic spre lăcaşurile
cereşti. Tradiţia mărturiseşte că
Toma soseşte la Ierusalim în a
treia zi după înmormântarea
Maicii Domnului. Dorind să
cinstească trupul ei, Apostolii
au deschis mormântul. Dar
minune! Mormântul era gol.

Trupul Fecioarei Maria a fost
ridicat la ceruri de Fiul ei.

6 august - Schimbarea la Față
Din punct de vedere
religios, Schimbarea la Față a
Mântuitorului reprezintă data
la care Iisus, împreună cu trei
dintre mucenicii cei mai
apropiați, Petru, Iacob și
Ioan, a urcat pe muntele
Tabor ca să se roage.
Trecând peste semnificația religioasă a acestei sărbători, în popor a fost asimilată
ca zi care marchează
despărțirea de vară, schimbarea veșmintelor naturii, dar
și ale oamenilor, cu cele ale
noului anotimp care se
pregătește să vină, toamna.
De-acum, frunzele încep a se
îngălbeni, se răcesc apele,
pleacă păsările migratoare,
târâtoarele și insectele se pregătesc să intre în pământ,
adăpostindu-se peste iarnă.
Această sărbătoare constituie, de asemenea, un
moment important în calendarul viticol, în această zi nu
se lucrează și la biserică se
duc poame din noua recoltă,
se binecuvântează și se

împart. Până la această sărbătoare trebuie terminat cositul
și făcutul fânului, pentru că
se trec florile și iarba
îmbătrânește, diminuând astfel, calitatea furajelor.
Se crede că în această zi
nu e bine să te cerți cu nimeni
și nici să fii certat de cineva,
că așa vei fi tot anul, până la
următoarea sărbătoare. Fetele
sunt sfătuite să nu se pieptene
în această zi pentru că nu le
mai cresc cozile, așa cum nu
mai crește nici iarba.
Din această zi se interzice
scăldatul. "De la Probajenii
înainte, nu-i slobod să te mai
scalzi în râu. O coborât
cerbul de la munte, s-o pișat
în apă și-o răcit apa. Atâta-i
tăt." (Memoria Ethnologică)
Explicația este cu totul alta,
că apele fiind de acum tot
mai reci, crește riscul îmbolnăvirilor.
De asemenea, după cum
spun etnologii maramureșeni
în revista Memoria Ethnologică, de acum nu se mai

doarme afară pentru că
vremea se răcește și "Numa'
atâta-i vara, vară/ Până-i patu'
mândrii-afară/ Dacă mândra
patu-și mută/ Poți să știi,
vara-i trecută!"
Nu trebuie să ne imaginăm că de a doua zi după
sărbătoarea Schimbării la
Față nu va mai fi cald. Vara
continuă, e posibil să mai fie
și zile caniculare, așa cum au
fost și-n anii trecuți dar, cine
are răbdare să observe va
vedea cum încet, aproape
insesizabil, toamna se face
simțită cu fiecare zi care trece
din august.
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CSMS Iaşi a scos o victorie
chinuită cu Ştiinţa Miroslava
Fotbaliştii de la CSMS Iaşi resimt din
plin decizia luată de FRF, prin care sunt
obligaţi să joace din toamnă în eşalonul
secund. În loc să dispute primul meci din
noul sezon al Ligii I, jucătorii lui Costel
Enache s-au chinuit teribil să învingă Ştiinţa Miroslava, într-un meci amical care a
avut loc în dealul Copoului.
Acesta a fost primul joc de verificare
disputat de CSMS la Iaşi, după victoria
de la Chişinău și înfrângerea de la
Roman. Chiar daca au întâlnit o formaţie
care a retrogradat sezonul trecut din Liga
a III-a, jucătorii lui Costel Enache au câŞtigat greu, scor 4-3, în faţa Miroslavei, la
capătul unui meci care a durat 105 minute (3 reprize a câte 35 de minute). După
primele 35 de minute, scorul era egal, 00, pentru ca în actul secund Olah, din
penalty şi Ţigănaşu să marcheze golurile
CSMS, în timp ce pentru Ştiinţa
Miroslava a punctat Porfireanu. În ultimele 35 de minute, scorul a fost egal, 22, după reuşitele semnate de Novac
(penalty) şi Vicol, pe de o parte, şi de
Petre şi Tincu (din penalty), de partea
cealaltă. Interesant este că deşi a fost
aşteptat cu surle şi trâmbiţe la Iaşi, jucătorul Tomy Petrescu nu a evoluat niciun
minut în meciul amical de sâmbătă şi a
plecat de la Iaşi. Din câte se pare,
Petrescu nu s-a înţeles cu conducerea
CSMS şi îşi caută o altă formaţie în Liga
I. La partida de sâmbătă dimineaţă au
asistat şi jucătorii Avramia şi
Herghelegiu, dar aceştia nu au evoluat
niciun minut pentru că sunt în litigiu cu
CSMS la comisiile Federaţiei Române de

Fotbal şi aşteaptă să vadă dacă vor fi
declaraţi liberi de contract. Dacă acest
lucru se va întâmpla, atunci Herghelegiu
şi Avramia vor pleca, cel mai probabil, la
CSU Craiova.
Cristian Ungureanu: “a fost un test
mulţumitor”
“Din punctual meu de vedere a fost un
meci foarte bun. În a doua repriză conduceam CSMS cu 3 – 2. Dacă nu hotăram să
bag la joc şi rezervele în repriza a 3-a,
probabil că scorul ar fi rămas în favoarea
noastră, dar aşa am pierdut cu un onorabil
4 – 3. A fost un test mulţumitor”, a declarat Cristian Ungureanu, selecţionerul
echipei Ştiința Miroslava.
La rândul său, antrenorul CSMS,
Enache a folosit în finalul partidei cu Ştiinţa Miroslava mai mulţi jucători tineri,

veniţi în probe, precum Vicol, Artene,
Ritli, Grigoraş, Acatrinei sau Ursu.
Retrogradarea Ştiinţei nu e certă
În ce priveşte retrogradarea Ştiinţei
Miroslava din Liga a III-a, lucrurile nu
sunt încă bătute în cuie, selecţionerul
acesteia aşteptând încă un răspuns favorabil din partea Federaţiei Române de
Fotbal. „În cazul în care acest lucru e
posibil - şi am motive să cred că aşa va fi
- pentru a evita situații de retrogradare şi
a ne bate liniştiţi cu primele trei clasate
echipe din Liga a III-a, va trebui să completăm echipa cu 5-6 jucători. Ne-ar mai
trebui, în primul rând, un atacant, un mijlocaş stânga şi un fundaş central”, a mai
declarat Cristian Ungureanu, antrenorul
Ştiinţei Miroslava. (F.A.)

Amical: FC Vaslui - Ştiinţa Miroslava 3-0 (1-0)
Joi – 1 august, cu începere
de la ora 20:00, FC Vaslui
(Liga 1) a primit vizita ieşenilor de la Ştiinţa Miroslava
într-o partidă amicală care s-a
disputat pe terenul de antrenament, pentru că vasluienii au
vrut să protejeze gazonul de
pe Municipal, ce fusese oarecum inundat de furtuna ce se
abătuse marţi asupra oraşului.
Partida a fost arbitrată excelent de o brigada din Vaslui,
care l-a avut la centru pe
Răzvan Beldiman, ajutat la
cele două tuşe de doi arbitrii
de Liga 1, Mihai Artene (arbitru FIFA) şi Daniel Hulubei.
Vasluiul a aliniat o echipă
formată mai mult din rezerve,
însă printre aceştia s-au numărat şi jucători care vor juca în
partida de luni, împotriva
CFR Cluj (etapa III – Liga 1).
Au început în următoarea formulă: Cerniauskas - Popovici,
Heil, Balaur, Ortiz, Wilk,
Buziuc, Daminuță, Viveiros,
Pozder, Sburlea. Pe parcurs au
mai intrat Adrian Neniţă şi
Marius Mareş.
Ştiinţa Miroslava a deplasat la Vaslui o parte din lot,
cam aceştia urmând a fi cei
care vor rămâne la echipă,
plus 3-4 oameni aflaţi în
probe. Ieşenii au început în
formula: Raul Avram (portar
bistriţean care a fost în lotul
celor de la FC Bihor și Gloria
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Bistrita) – Narcis Ciubotariu,
Tăcutanu,
Gheorghiu,
Gherasim – Ilie Talpan (transfer de la Foresta Ciurea), Paul
Tincu,
Pârvu,
Bogdan
Bolboceanu (transfer de la
Foresta Ciurea), Porfireanu –
Petrea. Pe parcursul reprizei
secunde au mai intrat Miron,
Alex Stafie (transfer de la
Foresta Ciurea), Sebastian
Săcrieru, Enache (transfer de
la Unirea Scânteia), Brânzei,
Barbu, Bargan, Lenghen,
Dulgheru.
După o scurtă tatonare,
tânărul sucevean Alexandru
Buziuc (care a purtat şi banderola de căpitan) a marcat cu o
execuție superbă, acesta
şutând din marginea careului
mare, mingea lovind transversala şi bara din stânga în drumul ei spre gol (min. 7).
Paul Tincu a fost aproape
de egalare în min. 12, însă
şutul său de la 20 de m a trecut puţin pe lângă vinclul porţii lui Cerniauskas. A urmat o
lovitură liberă pentru vasluieni, însă Raul Avram a respins excelent mingea ce trecuse de zid şi s-ar fi dus în gol.
Acelaşi Avram a impresionat
prin degajările sale, reuşind
să-și pună jucătorii pe contraatac, însă apărarea vasluiană
s-a repliat excelent de fiecare
dată şi a respins.
Deşi FC Vaslui a avut o

posesie mai bună, ŞtiinŢa
Miroslava a demonstrat că
este o echipă puternică, una
care ar merita un loc în Liga 3,
unde cu siguranță ar termina
în prima jumătate a clasamentului. O situaţie periculoasă în
care puteau marca, s-a petrecut în min. 32, însă centrarea
şutată a lui Petrea a trecut prin
faţa porţii, nici Talpan şi nici
Pârvu nu au reuşit să ajungă la
minge.
Repriza secundă a început
monoton, niciuna din echipe
nereuşind să creeze pericol,
deşi Vasluiul a avut câteva
oportunităâţi. De partea cealaltă, Ştiinţa Miroslava a
încercat să dea lovitura pe
contraatac, însă fundaşii
Vasluiului au reacţionat
prompt şi nu au fost surprinşi.
Prima ocazie periculoasă la avut în prim-plan pe
Dăminuţă, care a șutat de la
30 m, însă Avram a fost la post
şi a reţinut în doi timpi.
Imediat a pus mingea pe contraatac.
A urmat o ocazie foarte
buna a gazdelor (min. 76),
mingea este centrată de
Pozder şi Sabrin Sburlea se
înalţă şi trimite cu capul în
poartă, pentru 2-0.
Cea mai mare ocazie a
Miroslavei l-a avut în primplan pe Alex Stafie. Jucătorul
poreclit Torje a primit o pasă

excelentă în flancul drept, a
preluat şi l-a depăşit pe
Popovici, apoi a șutat din 18
m, mingea ştergând vinclul şi
ieşind în aut de poartă (min.
77).
După ocazia lui Stafie a
venit şi golul 3 pentru FC
Vaslui. O pasă de 50 m l-a
lăsat pe polonezul Jakub Wilk
liber în stânga, acesta a preluat
spre poartă şi până să strângă
Gherasim, a şutat plasat la
colşul lung, fără speranţe pentru Avram (min. 79).
Ştiinţa Miroslava a încercat să profite de relaxarea
jucătorilor vasluieni, dar centrarea lui Sergiu Barbu,
deviată de Daminuță, a trecut
puțin pe lângă poartă (min.
86), pentru ca la ultima fază
Enache să reia din cădere o
centrare din corner, puțin pe
lângă poarta lui Cerniauskas.
A fost o partidă de verificare reuşită pentru ambele echipe, iar Miroslava aşteaptă cu
sufletul la gură decizia FRFului, iar în cazul în care va
primi acceptul să evolueze în
Liga 3, atunci jucătorii lui
Cristi Ungureanu vor pleca
într-un cantonament montan
de 10 zile. Dacă decizia va fi
nefavorabilă, jucătorii de la
Ştiinţa se vor pregati de startul
sezonului Ligii 4 Iaşi.
Remus Mustăţea

Amical: Ştiinţa
Miroslava - AS
Holboca 7-1 (1-0)
Dupa ce au jucat împotriva celor de la FC, Ştiinţa
Miroslava şi-a măsurat forţele şi cu ocupanta locului 5
în sezonul trecut de Liga 4
Iaşi,
AS
Holboca.
Menajând mai mulţi titulari,
antrenorii Cristi Ungureanu
şi Irinel Ionescu au aliniat
un prim 11 mai puţin folosit, introducând şi câţiva
jucători aflaţi în probe.
De partea cealaltă, AS
Holboca a reuşit să aducă
11 jucători la startul partidei
şi încă unul care a sosit pe
parcursul primei reprize.
Aşadar, o echipă improvizată şi cu câteva absenţe
importante, cum ar fi
Agapov,
Beșleagă
şi
Postolache. Chiar și în aceste condiţii şi pe fondul unei
posesii foarte bune a
Miroslavei, AS Holboca a
dat o replică destul de bună
pentru aproximativ 70 de
minute.
Prima ocazie l-a avut în
centru pe Marius Enache,
jucător descoperit la un
amical între Miroslava şi
Unirea Scânteia. Acesta a
plecat excelent pe un
culoar, însă a şutat pe lângă
poartă dintr-un unghi destul
de închis (min. 6). Prima
ocazie a Holbocăi a venit în
min. 11, când Alex
Ocneanu ar fi putut şuta la
poartă dintr-o poziţie bună,
însă a preferat o pasă în spatele apărării adverse, iar
Bargan a ajuns înaintea lui
Alex Ababei şi a respins cu
piciorul. Toma a reușit şi el
o fază frumoasă pentru
oaspeţi, după ce a reușit să
treacă mingea printre
picioarele unui adversar şi a
şutat puternic la poartă, însă
Bargan a fost la post şi a
respins de la colţul scurt
(min. 17).
Scorul a fost deschis de
Marius Enache, care a şutat
surprinzător de la 18 m,
deşi se afla în cădere.
Mingea trimisă de acesta sa dus foarte aproape de vinclu şi l-a lăsat spectator pe
portarul Adrian Buzdugan
(min. 37). Din păcate, în
finalul primei reprize, Alex
Stafie a insistat inutil la o
minge şi s-a lovit de portarul Holbocăi, accidentânduse destul de grav la genuchiul drept.
După pauză, Miroslava a
introdus o formulă mai
apropiată de cea cu care va
trata majoritatea meciurilor
din viitorul sezon, iar acest
lucru s-a văzut în joc.
Totuşi, prima ocazie a reprizei a aparţinut Holbocăi,
Bogdan Basarab şutând
puternic de la 22 m, mingea
fiind respinsă spectaculos
de Ciprian Bargan în cor-

ner, de sub transversală
(min. 47).
În min. 53, Ilie Talpan
este găsit excelent cu o diagonală şi, rămas singur cu
portarul, şutează puţin pe
lângă poartă. Defensiva
Holbocăi nu a înţeles nimic
din faza anterioară şi la nici
un minut l-a scăpat iarăşi pe
Talpan din marcaj, care a
trecut mingea pe lângă portar şi a fost busculat, acordându-se penalty. Faza a
semănat foarte mult cu cea
din etapa trecută de la
Oţelul
Galaţi
–
Universitatea Cluj, când
decizia arbitrului a fost tot
aceea de acordare a unei
lovituri
de
pedeapsă.
Penalty-ul a fost transformat fără probleme de
Petrea.
În min. 55, AS Holboca
avea să marcheze golul de
onoare, după o centrare
dintr-un corner de pe stânga, mingea a ajuns pe 8 m,
de unde Alex Ocneanu a
reluat-o cu capul sub transversală.
Din min. 70, filmul s-a
rupt de tot pentru defensiva
Holbocăi, care hăituită de
atacurile repetate ale adversarilor, a cedat complet. S-a
făcut 3-1 în min. 72, când
Tincu a centrat din corner la
bara a doua, iar Gherasim a
reluat din voleu şi a marcat.
La nici două minute distanţă, Paul Tincu dejoacă excelent pasul greşit la ofsaid
făcut de fundaşii Holbocăi
şi, rămas singur cu
Buzdugan, l-a executat fără
probleme pe acesta. La faza
imediat următoare, Tincu
pasează în spatele apărării,
Petrea pleacă excelent spre
poartă şi cu un lob face 5-1
pentru Miroslava.
În min. 84, Tincu
centrează puternic în fața
porții, iar Petrea deviază
peste Buzdugan ieşit să blocheze centrarea şi măreşte
avantajul la 6-1. Scorul
final a fost stabilit de acelaşi Petrea, care a reluat
spectaculos din plonjon
centrarea lui Talpan şi a stabilit scorul final.
Merită menţionat şi faptul că portarul adus în
această vară de Miroslava,
Raul Avram a rămas la FC
Vaslui şi în proportie de
99% va fi pe bancă la
meciul împotriva celor de la
CFR Cluj!
Remus Mustăţea

