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DC 25 Uricani - Antibiotice
rămâne deschis
* Primăria Miroslava a
montat „spinări de
măgar” şi noi semne
de avertizare pentru
trecerea la nivel cu
cale ferată * CFR are
responsabilitatatea
montării unei bariere
moderne

Iscată din pricina unui
inconştient care nu a respectat
legislaţia rutieră la trecere peste
calea ferată, tragedia din 8 septembrie, de la Uricani, repune pe
tapet necesitatea instalării unei
bariere moderne în spate la
Antibiotice. Aici au mai murit şi
alţii, în aceleaşi condiţii, fapt
care a dat apă la moară presei,

dar şi autorităţilor judeţene, să
ceară o soluţie pentru ca
asemenea evenimente să nu mai
aibă loc.
Dar aşa cum de regulă se
întâmplă pe la noi, soluţia cea
mai la îndemână găsită a fost
şi cea mai proastă, anume
închiderea drumului, prin
desfiinţarea trecerii la nivel

cu calea ferată şi montarea
unor bariere fixe care să nu
permită traversarea liniilor de
tren, fără a se mai gândi că
modernizarea acestui drum,
de care depinde dezvolare
unei întregi zone, a costat o
căruţă de bani.
Fireşte, în luarea unei astfel
de decizii, atât reprezentanţii

Avem lege, ce facem cu câinii?
Pentru că legea câinilor fără stăpân a
intrat în vigoare şi poate fi pusă în aplicare,
administraţia publică locală a comunei
Miroslava se gândeşte la un pachet de
măsuri menite să rezolve definitiv
problema. Acestea au în vedere înfiinţarea
unui serviciu de ecarisaj propriu, cu padoc
şi tot ce mai trebuie pentru adunarea şi
cazarea câinilor comunitari conform
termenului de 2 săptămâni prevăzut de lege,
dar se ia în calcul şi o externalizare a acestui
serviciu, în funcţie de cum vor evolua
consultările cu populaţia şi Consiliul Local.
Primarul Niţă propune un set de măsuri
administrative, care să limiteze înmulţirea

Prefecturii cât şi ai Regionalei
CFR Iaşi au făcut declaraţii în
presă fără a mai consulta tocmai
proprietarul şi administratorul
DC 25, respectiv CL Miroslava.
Care Consiliu, pus cumva în
faţa faptului împlinit, la limita
legii şi a bunului simţ, a fost
nevoit să se întruneasă într-o
şedinţă extraordinară pentru a

Miroslava îşi face propriul
transport public de călători
Cele 6 curse regulate vor
asigura comunicare între
toate cele 13 localităţi componente ale comunei Miroslava, la un preţ subvenţionat

câinilor în comună. Consilierii locali sunt
pentru eutanasiere, dar numai după o
consultare prealabilă cu localităţile vecine.
(amănunte în pagina 2)

Sală de evenimente speciale
Valea Ursului - Moara de Porumb
Pentru cei interesaţi, punem la dispoziţie o sală
de evenimente speciale (nunţi, cumătrii etc)
dotată cu bucătărie proprie şi tot ce este necesar
pentru desfăşurarea unei petreceri de neuitat.
Rezervări la tel.: 0768 – 933.654
persoana de contact Gheorghe Cojocaru

lua o decizie, în conformitate cu
legea. La finalul şedinţei decizia consilierilor locali a fost
unanimă. DC25 rămâne deschis
iar Primăria Miroslava va face
doar ce-i permite legea să facă:
să îmbunătăţească signalistica
de avertizare.
AMĂNUNTE ÎN PAGINA 3

Pentru că transportul judeţean nu satisfăcea necesităţile
de deplasare ale tuturor
cetăţenilor din localităţile
componente ale comunei
Miroslava şi nici nu asigura
subvenţii categorilor sociale
prevăzute de lege, Consiliul
Local Miroslava a hotărât să-şi
înfiinţeze propriul transport
public de persoane. Acest
lucru a fost bătut în cuie la
ultima şedinţă de Consiliu
Local, când a fost adoptată

HCL 103/12.09.2013 privind
înfiinţarea serviciului, Regulamentul acestui serviciu, programul de transport persoane
prin curse regulate şi caietul
de sarcini al serviciului public
de transport persoane, având
în vedere că acest serviciu va
fi scos la licitaţie.
Preţul unei curse va fi unic,
indiferent de distanţa parcursă,
şi va fi subvenţionat de
Primăria Miroslava, dar nu în
totalitate, ci într-o proporţie
care va fi stabilită de Consiliul
Local după negocierea preţurilor cu operatorul de
transport. “Dacă lucrurile
merg repede şi nu vor apărea
contestaţii la licitaţia pentru

acordarea acestor trasee,
estimez că din ianuarie vor fi
deja funcţionale”, a apreciat
Sorin Scripcaru, şeful compartimentului transporturi din
cadrul Primăriei Miroslava.
Potrivit acestui normativ,
transportul public de persoane
al comunei Miroslava va
cuprinde 6 trasee, pe care le
puteţi studia în pagina 6.
(F.A.)

Contractele de salubritate sunt obligatorii
Primăria Miroslava anunţă că toate gospodăriile situate în raza teritorial administrativă a
comunei Miroslava sunt obligate să încheie contracte de salubritate cu SC Predemet SA,
coform HCL 51/2011, altfel riscă să plătească amenzi de mediu usturătoare.
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Extinderi la
reţeaua de apă
potabilă din Valea
Adâncă şi Horpaz
Conform protocolului
încheiat
între
Primăria Miroslava şi
SC Apa Vital SA, a fost
extinsă şi predată spre
exploatare reţeaua de
alimentare cu apă potabilă în localitatea Valea
Adâncă, după cum
urmează:
• Reţea de distribuţie în lungime de 1.335 m, de
la Rezervor 1.500 mc până la „Poarta Verde”;
• Reţea de distribuţie în lungime de 1.765 m, str.
Costea Vodă; hidrant Hi1, Hi2, Hi3;
• Reţea de distribuţie în lungime de 218 m, pe
Dj 248A;
• Reţea de distribuţie în lungime de 753 m, pe
str. Debarcaderului;
• Reţea de distribuţie în lungime de 315 m, pe
str. Fabricii;
• Reţea de distribuţie în lungime de 771 m, pe
str. Iuga Vodă;
• Reţea de distribuţie în lungime de 344 m, pe
str. Salciei;
• Reţea de distribuţie în lungime de 349 m, pe
str. Principală (str. Nucilor - str. Florilor);
hidrant Hi5;
• Reţea de distribuţie în lungime de 326 m, pe
str. Principală (str. Florilor-Drumul Judeţean);
• Reţea de distribuţie în lungime de 180 m, pe
str. Laţcu Vodă;
• Reţea de distribuţie în lungime de 454 m, pe
str. Florilor.
Valoarea totală a investiţiei este de 383.670
lei, din care 143.812 lei materiale puse la dispoziţie de către SC APA VITAL SA. De asemenea,
în aceste zile se lucrează la extinderea reţelei de
apă potabilă în localitatea Horpaz şi în cel mult
o lună se va face recepţia. Potrivit informaţiilor
puse la dispoziţie de Violeta Iftimie, inspector în
cadrul serviciului de achiziţii al Primăriei
Miroslava, lucrările de aducţiune (2.300 m
liniari) se fac pe str. Principală şi str. Nouă iar
valoarea lor însumează 1.108.000 lei.
Pe străzile Iazului, Unirii, Şcolii şi Bisericii,
lucrările au fost deja finalizate. (P.C.)

Date de la starea civilă
Căsătorii
În perioada 1 sptembrie – 29 septembrie, la
Oficiul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava
au fost înregistrate următoarele căsătorii:
• Simion Viorel, cu Dobrosenschi Ecaterina
• Chiriac Andrei, cu Ciocănaru Ana Maria
Decese
În perioada 1 septembrie – 29 septembrie, la
Oficiul de Stare Civilă al comunei Miroslava au
fost înregistrate următoarele decese:
• Păduraru Ioan (70 ani)
• Ciobanu Elena (85 ani)
• Iacob Ioan (61 ani)
• Tudurachi Alexandrina (82 ani)
• Matei Vasile (84 ani)

ANUNŢ
Urgent! Vând teren pentru
construcții 600 mp. în comuna
Miroslava, sat Proselnici, la prima
stație de maxi taxi, cum se intră în sat,
str. Iazului. Tel.0755.428.152
CASETA REDACŢIONALĂ
Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

Cine vrea mai mulţi
câini va plăti pentru ei

Dan Niţă
(continuare din pagina 1)
Oricum, Primăria Miroslava
intenţionează să impună următoarele măsuri:
– fiecare câine trebuie să
aibă act de identitate;
– fiecare câine trebuie să fie
vaccinat şi să aibă carnet de
sănătate;
– cei care posedă mai mult
de un câine vor plăti o taxă a
cărei cuantum va fi stabilită
prin Hotărâre de Consiliu
Local;
– cei care lasă câinii slobozi
vor fi amendaţi.
“Bineînţeles că dacă populaţia vine şi cu alte propuneri, noi
suntem deschişi la ele. Oricum,
problema câinilor comunitari
în Miroslava este mai veche şi
ne bucurăm că avem un cadru

legal pentru a o rezolva , pentru
că numai o minune a făcut ca
până acum să nu avem un accident la noi în comună, similar
celui de la Bucureşti”, a declarat primarul Dan Niţă.

Serviciul de ecarisaj –
o problemă spinoasă
Subiectul câinilor comunitari a fost abordat tangenţial şi
la ultima şedinţă de Consiliu
Local, la probleme diverse,
problema cea mai sensibilă
fiind bugetarea. Conform unor
prime estimări, suma pentru
capturarea şi sterilizarea unui
câine ajunge la 64 lei iar îngrijirea şi hrana animalului ar mai
costa 5 lei/câine. Practic, în
discuţie ar fi circa 200
lei/câine/14 zile.
Fiind vorba de sume impor-

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa extraordinară din
12.09.2013, au fost dezbătute şi
adoptate următoarele:
• Proiect de Hotărâre privind trecerea la nivel cu cale ferată în
Uricani
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea realizării şi implementării
proiectului “Sustainable cross-border management of water supply
and sewerage networks” (managementul transfrontalier al reţelelor de
aducţiune apă şi canalizare – n.r.) în
parteneriat cu Consiliul Local nadrechnoie, regiunea Odessa (lider de
proiect) şi Consiliul Local
Crasnoarmeiskoe, raionul Hânceşti,
Republica Moldova (partener) în
cadrul Programului Operaţional
Comun România – Ucraina –
Republica Moldova 2007 – 2013;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru
Serviciul de Transport Public de
Persoane, prin curse regulate în
comuna Miroslava;
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
autorizaţiilor de transport în domeniul Serviciului de Transport Public
Local, de către Primăria comunei
Miroslava;
• Proiect de Hotărâre pentru
aprobarea Regulamentului privind
activitatea de ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a vehiculelor
staţionate neregulamentar, precum
şi a celor abandonate pe domeniul
pulic sau privat al comunei
Miroslava.

În şedinţa ordinară a Consilului
Local din data de 26.06.2013, au
fost dezbătute şi votate următoarele
Proiecte de Hotărâri:
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea studiului de oportunitate
pentru introducerea terenului situat
în T51, cu suprafaţa de 4.025,97 mp
în intravilan, în vederea construirii
de locuinţe, beneficiar Benghiac
Claudia;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic şi principalilor
indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Extindere sistem de
alimentare cu apă în localitatea
Dancaş, comuna Miroslava, judeţul
Iaşi”;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic şi principalilor
indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Extindere sistem de
alimentare cu apă în localităţile
Miroslava, Găureni, Uricani şi
Valea Ursului, comuna Miroslava,
judeţul Iaşi”;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi principalilor indicatori
tehnico-economici pentru investiţia
“Extindere sistem de alimentare cu
apă în localitatea Ciurbeşti, comuna
Miroslava, jud. Iaşi”;
• Proiect de Hotărâre privind
completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
completarea inventarului domeniu-

Corina Darabană
tante de bani şi ţinând cont că
mulţi dintre câinii comunitari
din Miroslava au fost aduşi de
prin alte părţi, consilierii locali
au avut unele obiecţii. “Ar trebui ca înainte de a lua o decizie
în privinţa câinilor, să facem o
consultare cu localităţile învecinate pentru a lua o decizie
unitară. Altfel, ne putem trezi
că în timp ce noi eutanasiem
câini, conform legii, alţii vor
face pe iubitorii de animale, nu
vor cheltui niciun ban şi vor
descărca surplusul de câni la
noi în ogradă, ceea ce nu ar fi
corect! Apoi, dacă luăm decizia
de a euthanasia un câine care
şi-a depăşit termenul de 14
zile, atunci acel animal nu are
de ce să fie sterilizat înainte,
pentru că ar fi, iarăşi, o cheltuială inutilă. Sterilizaţi ar trebui
să fie doar câinii care urmează

Neculai Andrian
să fie adoptaţi”, a observat consilierul local Neculai Andrian.

Decizie amânată
Acelaşi punct de vedere a
fost exprimat şi de Corina
Darabană, inspector pe probleme de mediu în cadrul
Primăriei Miroslava: “ca să
facem un serviciu de ecarisaj
vorbim aici de costuri serioase.
Ne-ar trebui maşini dotate special, un padoc unde să fie ţinuţi
şi, nu în ultimul rând, angajaţi
începând cu doctor, îngrijitor şi
hingherul propriu-zis”.
În cele din urmă, opţiunea
majoritară a consilierilor locali
a fost ca serviciul de mediu din
cadrul Primăriei Miroslava să
facă un proiect în acest sens,
pentru a fi dezbătut la şedinţă
viitoare. (P.C.)

lui public al comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1.200 mp
teren amplasat în T60, sat Valea
Adâncă, din domeniul privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 207 mp
teren amplasat în T60 sat Valea
Adâncă, din domeniul privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 149 mp
teren amplasat în T60 sat Valea
Adâncă, din domeniul privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 114 mp
teren amplasat în T60 sat Valea
Adâncă, din domeniul privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 104 mp
teren amplasat în T60 sat Valea
Adâncă, din domeniul privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1.016 mp
teren amplasat în T28, sat
Miroslava Vale, din domeniul privat
al comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 10.000
mp teren amplasat în T67, Horpaz,
din domeniul privat al comunei
Miroslava.

Pregătiri
obligatorii
pentru iarnă
Având în vedere apropierea
anotimpului rece, Serviciul
Ecologic din cadrul Primăriei
Miroslava reaminteşte cetăţenilor şi agenţilor economici
prevederile Ordonanţei 21, din
30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale. Potrivit acestora,
persoanele fizice şi juridice
sunt obligate “să efectueze şi
să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii
sau a drumului, a locurilor de
parcare pe care le folosesc şi
să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi incintelor în care
îşi desfăşoară activitatea,
potrivit normelor stabilite de
consiliile locale”.
De asemenea, conf . art.10
lit f. din aceeasi Ordonanţă,
cetăţenii comunei au obligaţii
privind îndepărtarea zăpezii şi
a gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
Sancţiunile pentru nerespectarea acestor obligaţii constau în amenzi cuprinse între
500-1.000 lei. (C.D.)
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DC 25 Uricani - Antibiotice rămâne deschis

Dan Niţă
(continuare din pagina 1)

O tragedie care putea
fi evitată
Totul a plecat de la inconştienţa unui şofer grăbit, care
nu a respectat prevederile
legislaţiei rutiere privind trecerea la nivel cu cale ferată.
Grăbit să ajungă cu un grup de
oameni din Glodenii Gândului
spre Breazu, Costel Ursache a
îngrămădit 11 oameni într-o
dubă de 7 locuri, apoi s-a gândit să scurteze drumul prin
spate la Antibiotice, în loc să
folosească centura. Această
decizie, dar şi faptul că nu a
oprit să se asigure, când a fost
să treacă peste linia de tren, a
condus la o tragedie îngrozitoare care a făcut înconjurul
întregii ţări: toţi cei 11 pasageri, cu el inclusiv, au murit, 9
pe loc, iar alţii doi la spital,
după ce microbuzul tip VW
Sharan a fost luat din plin de
trenul de persoane de pe ruta
Iaşi – Dorohoi. Conform
imaginilor preluate de pe o
cameră fixă de luat vederi de
la Antibiotice, prin faţa dubei
mai trecuse un autoturism,
care a forţat trecerea, scăpând
de coliziunea cu trenul ca prin
urechile acului. La fel a încercat şi şoferul Sharanului, dar
impactul nu mai putea fi evitat. Mecanicul de locomotivă
spune că a tras de trei ori de
sirena trenului, însă şoferul
Costel Ursache a ignorat total
semnalele acustice şi a traversat. Carnagiul a fost total.

Şedinţă extraordinară
la Consiliul Local
Odată izbucnit scandalul
barierei de la Uricani, CFR-ul
a evitat să dea explicaţii presei, sugerând acesteia că dacă
Primăria Miroslava nu investeşte într-o barieră atunci va
desfiinţa trecerea la nivel, desfiinţând astfel şi drumul.
Intenţia CFR, susţinută voalat
şi de prefectura ieşeană a iritat
la culme Consiliul Local
Miroslava care, întrunit în
şedinţă extraordinară a decis,
în unanimitate, să păstreze
drumul funcţional şi să dea în
judecată CFR sau orice altă
instituţie va forţa închiderea
acestuia. Şansele de succes în
instanţă ar fi maxime, pentru
că, potrivit legii, asupra desfiinţării unui drum decide
exclusiv proprietarul şi administratorul acestuia, la sugestia
politiei rutiere, adică CL
Miroslava. La şedinţa extraordinară de Consiliu Local au
mai fost prezenţi, în calitate de
invitaţi, deputatul Petru

Constantin Mertic

Serafim Popa

Movilă, fostul secretar de stat
în Ministerul Transporturilor,
Ştefan Susai, reprezentanţi ai
poliţiei locali Miroslava, prof.
Mihai Constantinescu în calitate de reprezentant al
Asociaţiei
“Fiii
satului
Uricani” şi Digi TV. Au lipsit
reprezentanţi ai prefecturii şi
ai regionalei CFR. Din 17
consilieri locali, au fost prezenţi 14. Să vedem care au
fost argumentele lor:

„S-or fi gândit unii că ne
dezvoltăm prea repede
şi s-au hotărât să ne mai
taie din avânt”
“Din 2003 şi până acum,
Primăria Miroslava a făcut mai
multe demersuri pe lângă
Ministerul Transporturilor pentru montarea unei bariere în
spate la Antibiotice. La fel, a
făcut şi Asociaţia “Fiii satului
Uricani”. Am aflat, cu acest
prilej, că montarea unei bariere
cu semnal luminos costă circa
1,6 miliarde lei vechi, la care se
mai adaugă şi 10 % din această sumă pentru cheltuieli de
întreţinere. Apoi am fost, în
2009, personal la Ministerul
Transporturilor pentru a rezolva problema. După cum se
vede, nu au făcut nimic. Stau şi
eu şi mă întreb care sunt atribuţiile CFR-ului în această problemă, pentru că el e principalul vinovat de această situaţie,
dar nu îşi asumă nicio responsabilitate. Nu s-au obosit nici
măcar să cureţe vegetaţia de pe
linia ferată, care limitează
vederea. Cantonul de acolo a
fost tot al lor. Ei l-au construit,
apoi l-au vândut, dar după
copacii de la canton nu se vede
absolut nimic. Nu vezi când
vine trenul dinspre Leţcani. Pe
de altă parte, noi, Primăria
Miroslava, am investit în acel
drum 17 miliarde lei vechi
(400.000 euro – n.r.), am făcut
şi podul de peste Bahlui, pentru că vrem să ridicăm zona.
Acum nouă ni se cere să închidem acest drum sau să punem
o barieră care costă circa
200.000 euro. Din cauză că ei
vor să închidem acel drum,
celor circa 400-500 ha de teren
de acolo, cuprinse în PUG nu
le vom mai putea da o utilitate.
S-or fi gândit unii că ne dezvoltăm prea repede şi s-au gândit să ne mai taie din avânt.
Conform legii, nimeni nu are
voie să închidă acest drum
pentru care nu au dat bani nici
Guvernul, nici CFR-ul, ci noi!
Consiliul Local Miroslava este
autonom, conform legii, aşa că
dacă vom fi nevoiţi ne vom
adresa instanţei” - Dan Niţă,
primarul comunei Miroslava

Ilie Costin

„Văd că suntem luaţi în
băşcălie de Ministerul
Transporturilor şi cei
de la CFR!”

Vasile Bulbaşa

„Şoferii au o
responsabilitate când
se urcă la volan”
“Condoleanţe din tot sufletul pentru familiile victimelor!
Dar vreau să le transmit şoferilor că au o responsabilitate
când se află la volan. Nu e
vinovat primarul Niţă că a
făcut drumul, ci şoferul care a
traversat fără să se asigure, aşa
cum spune legea. Comuna
Miroslava nu este un tren care
trece prin gara Iaşi, ca să ne
închidă CFR drumul! Să fie
acolo un post de control permanent! Se opreşte, bine! Nu
se opreşte, treaba lui! N-are
decât să-şi aprindă şi o lumânare când trece! Dar nimeni
nu are voie să ne închidă nouă
drumul. Dar poliţia, poliţia
rutieră ce a făcut? De ce nu a
pus acolo controale, să le dea
amenzi? - Serafim Popa, consilier local (Uricani)

“Sunt total indignat că
Prefectura a dispus închiderea
drumului! Împreună cu
«Asociaţia
Fiii
satului
Uricani», chiar eu am venit la
Consiliu şi am cerut bani pentru modernizarea acestui drum
spre Cantacuzoaia, de importanţă vitală pentru noi. Ne-am
chinuit, numai noi ştim cum,
am reuşit să obţinem cele 14
miliarde lei vechi ca să-l
modernizăm, iar acum văd că
suntem luaţi în băşcălie de
Ministerul Transporturilor şi
cei de la CFR! Dar există aici
şi neatenţia conducătorului
auto, care nu a respectat legea.
Păi de-acum, pe această logică
ar trebui să închidem mii de
drumuri în toată ţara. E foarte
uşor de distrus, dar de construit mai greu!” - Constantin
Mertic,
consilier
local
(Uricani)

Se impune o soluţie
parlamentară

„Aici avem un proiect
de dezvoltare pe termen lung. Ce facem, îl
blocăm pentru că aşa
vrea CFR-ul?”

“Democraţia la noi e foarte
prost înţeleasă! E inadmisibil
să închizi un drum care nu
este al tău! Nici măcar comuniştii nu au făcut aşa ceva.” Ilie Costin, consilier local
(Uricani)

“Deocamdată, discutăm pe
o ipoteză. Dar dacă această
ipoteză de desfiinţare a drumului se confirmă, va trebui
să ne adresăm instanţei, pentru că CL Miroslava este proprietarul acestui drum şi tot el
îl administrează. Acest drum e
mai vechi decât calea ferată.
Când s-a făcut linia de tren,
CFR a cerut de la CL Uricani
de la acea vreme avize şi
autorizaţii de construcţie, nu
invers. Modernizarea acestui
drum s-a făcut cu un rost.
Dacă-l desfiinţăm, unde ajungem? Aici avem un proiect de
dezvoltare pe termen lung. Ce
facem, îl blocăm pentru că aşa
vrea CFR-ul? CFR-ul are răspunderea întreţinerii căii ferate şi tocmai CFR-ul vrea să
fie scutit de obligaţii. Nu suntem indiferenţi la nenorocirea
care s-a produs, dar nici nu
putem renunţa la drepturile
noastre. De-acum, ce facem?
Hai să închidem câte un drum
de câte ori un şofer inconştient nu respectă legislaţia
rutieră pentru care a luat un
permis! Din partea mea, cine
vrea să se sinucidă e liber să o
facă, dar asta nu înseamnă că
de acum închidem şi drumul
pentru el!” - Andrian
Neculai, consilier local
(Miroslava)

“Rămân la ideea să se
monteze acolo o barieră pe
banii CFR, nu ai comunei, şi
fac apel la parlamentarii ieşeni
să vorbească cu colegii lor şi
să găsească o soluţie comună,
la nivel naţional, pentru că
situaţia de la Uricani o regăseşti peste tot în ţară” - Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava
“Oamenii au uitat foarte
repede necazul de la Scânteia.
Acum se agaţă de Miroslava.
Aşa cum a montat la Leţcani
şi la Ciurea, CFR ar trebui să
instaleze o barieră cu semnalizare acustică şi la Uricani,
pentru că aici sau făcut investiţii mari” - Gheorghe Vicol,
consilier local (Horpaz)

„Ne gândim la o soluţie de accesare a unor
fonduri europene”
“Cine ia decizia de a închide un drum, fără a consulta în
prealabil Consiliul Local, procedează greşit. Trebuie să
facem ceva pentru ca oamenii
să trăiască mai bine, nu mai
rău. Da, trebuie să facem
demersurile necesare pentru
ca CFR să instaleze bariere
aici, la Lecani, Ciurea şi

Petru Movilă

Mihai Constantinescu

Scânteia. Am vorbit şi cu preşedintele Adomniţei pe această temă şi ne gândim la o soluţie de accesare a unor fonduri
europene pentru acest lucru.
Dar până la instalarea acelei
bariere, zic eu că ar fi bine ca
Poliţia Locală să înfiinţeze un
post permanent acolo, pentru
a preveni accidente ulterioare”
- Petru Movilă, deputat

şi a luat microbuzul din plin.
Tot aşa, în urma curentului de
opinie iscat în presă, s-a pus
problema montării unei bariere. Ce vreau să vă spun este că
responsabilitatea
montării
acestei bariere aparţine CFR,
atât în cazul de la Scânteia, cât
şi la Uricani. Dacă ar fi să se
conformeze
după
lege
Ministerul Transporturilor ar
trebui să pună mii de astfel de
bariere. Numai în Moldova
sunt sute de astfel de treceri la
nivel cu cale ferată care prezintă pericol. CFR ar trebui să
facă o investiţie majoră în
acest sens, dar nu o face, din
lipsă de fonduri” - Ştefan
Susai

“Propunerea
domnului
deputat Movilă e bună, dar
costă bani. Oamenii sunt obligaţi, prin lege, să oprească
acolo, să se asigure şi apoi să
treacă mai departe. Poliţia
Locală Miroslava are un personal redus, care trebuie să
deservească 13 sate. Ca să
punem nişte oameni acolo ar
însemna să pierdem în celelalte zone. CFR ar trebui să mai
taie din buruienile care împiedică vizibilitatea, cât despre
poliţia locală, aceasta are destule locuri unde să-şi facă
treaba” - Ilie Apostol, consilier local (Miroslava)

„Sunt mii de asemenea
treceri la nivel cu cale
ferată care necesită
barieră”
“M-am născut şi am crescut în Uricani. Satul e atestat
de la 1456 iar calea ferată s-a
făcut mult după asta. Acolo a
fost un singur fir de cale ferată. S-a făcut un canton care era
deservit de un om ce acţiona
bariera manual. Între timp,
calea ferată s-a dublat şi a fost
electrificată. Pare un paradox
că pe măsură ce tehnologia a
evoluat, măsurile de siguranţă
de la calea ferată au scăzut, cel
mai proabil din lipsă acută de
fonduri. Eu cred că acest paradox îşi poate găsi rezolvarea
prin lege. Acum, când ni s-a
cerut să închidem drumul s-a
acţionat emoţional. Dar, legea
spune clar: administratorul
drumului este responsabil cu
semnalizarea lui iar de celelalte instalaţii privind siguranţa
pe calea ferată răspunde CFR.
Decizia, nu ştiu a cui este, de a
ne închide drumul este ilegală
şi neconstituţională, pentru că
ni se îngrădeşte dreptul la circulaţia pe un drum public. prof. Mihai Constantinescu,
Asociaţia “Fiii satului
Uricani”
“Când a fost tragedia de la
Scânteia, eram fost secretar de
stat la Ministerul Transporturilor. Îmi amintesc că a fost
o discuţie similară. Şoferul,
inconştient, stătea şi număra
bani în timp ce staţiona pe
calea ferată când a venit trenul

Spinări de măgar şi o
mai bună semnalizare
Luări de poziţie pe această
temă au avut aproape toţi consilierii locali şi, în mare, au
spus cam acelaşi lucru: nimeni
nu are dreptul să închidă un
drum aparţinând comunităţii
din Uricani pentru că CFR nu
e în stare să-şi protejeze calea
ferată. Aşa că, la finalul discuţiilor, votul a fost unanim pentru respingerea oricărei forme
de închidere a drumului şi
acţionarea în instanţă a celor
care vor face acest pas. Şedinţa de CL a fost urmată de alte
întâlniri între autorităţi şi
reprezentanţii CFR, finalizate
cu decizia Primăriei Miroslava de a planta niste “spinări
de măgar” în spate la
Antibiotice şi de montare a
unor panouri de avertizare.
CFR-ul în continuare nu a
făcut nimic.

Poliţia rurală cere o
revizuire a legii
Poliţia rurală din Miroslava
consideră că montarea spinărilor de măgar şi o mai bună
semnalizare a trecerii la nivel
cu cale ferată de la Uricani
sunt măsuri de prevenţie binevenite, dar insuficiente, pentru
că încă mai sunt destui inconştienti care trec pe acolo fără
să oprească. “Conform legislaţiei rutiere, cine trece pe
acolo fără să oprească, agentul
de poliţie nu poate face altceva decât să-i dea o amendă şi
6 puncte de penalizare, pentru
că este o trecere la nivel cu
cale ferată, fără barieră. Ia să
le iei însă carnetul la câţiva, să
vezi cum nu mai trece nimeni
pe acolo fără să oprească!
Aici, ar trebui revizuită
legea”, a declarat Lucian
Tarcea, şeful poliţiei rurale
Miroslava.
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Ei ne reprezintă

„Cred că ăsta e primul, dar și ultimul
meu mandat de consilier local”
La Radu Lupu nu trebuie să te uiți de două ori ca să-ți dai seama că e genul de
om foarte ocupat. Mai tot timpul e pe fugă, nu prea se întinde la vorbe iar
când îl prinzi îi spui direct și fără ocol ce ai de spus, altfel își pierde interesul.
Din câte am înțeles, ocupă o poziție cheie în sucursala regională a firmei
Shenker, la Iași. S-a născut pe 5.04.1967, în Proselnici, apoi s-a mutat cu
părinții în Cornești. Actualmente, deține un apartament în Iași, în cartierul
Alexandru cel Bun. Este căsătorit cu Maria, căreia i se adresează cu numele de
Lorena, are o fată absolventă de facultate (relații internaționale) Elena Diana
și un băiat, Alex Radu, elev în clasa a X-a, la Liceul Miron Costin din Iași.
Reporter: Dacă nu mă
înșel, sunteți singurul
consilier
local
din
Cornești...
Radu Lupu: Din 90 și
până în 2012, adică în 22 de
ani până am candidat eu, nu
a fost nici un consilier local
care să reprezinte direct pe
oamenii din Cornești și
Proselnici...
Rep.: De ce?
R.L.: Nu mă întrebați, că
nu vă pot da un răspuns.
Toți primarii care sau succedat la conducerea Primăriei
Miroslava nu au căutat aici
decât voturi, dar niciodată
nu au avut grijă de oamenii
din zonă, să pună un om pe
listă, ca să prindă un post de
consilier pentru aceste sate.
Proselnici-ul acuma eu îl
am în grijă, pentru că acolo
am copilărit, părinții mei
sunt de acolo și cunosc
oamenii. Îi am așa, tot, timpul în vedere. Când vorbesc
de Cornești, vorbesc și de
Proselnici.
Rep.: Dar, știți că în
Proselnici aveți și un deputat?
R.L.:
Deputat
în
Proselnici?!
Rep.: Da, Viorel Blăjuț...
R.L.:
Eeeee.
Hai,
dom’le!
Rep.: Dacă vă spun...
cum urci de la cimitirul
eroilor pe drumul spre unitatea militară... Are casă
acolo!
R.L.: Hai, dom’le,
domnu’ Blăjuț are acolo o
moșie, dată de Lăpușneanu,
ce Dumnezeu! Nu vreau să
vorbesc...
Rep.: Asta înseamnă că
măcar teoretic, dacă nu
practic, Proselnicii ar
trebui să fie reprezentați la
cel mai înalt nivel, adică în
Parlamentul României, nu
doar în Consiliul Local
Miroslava!
R.L.: Eu nu cred... Am să
vă spun și de ce: timp de 22
de ani în afara unui drum de
piatră în zona aia și after
school-ul ăla care s-a făcut
acuma, nu s-a făcut absolut
nimic acolo. Iar eu acum, de
când am ajuns în Consiliul
Local, cam o dată pe
săptămână merg la domnul
primar și-l întreb când ne
apucăm să facem drumul.
Cea mai mare nenorocire
pentru satele Cornești și
Proselnici asta este, drumul.
În momentul de față,
drumul, ca și procedură, e

pe ultima sută de metri.
Sperăm ca la sfârșitul săptămânii ăsteia să se poată
încheia contractul și să dea
drumul la lucrări, pentru că
banii sunt, bani de la bugetul Primăriei, de la bugetul
local, nu din altă parte...

o conexiune mai bună la
internet.
R.L.: Nu promit nimic,
dar am să văd cum o
rezolvăm și pe asta.

Drumul şi apa sunt
prioritare

Rep.: Vă place să fiți
consilier local?
R.L.: Nu e genul de activitate după care să mă dau
în vânt. Cred că ăsta e
primul dar și ultimul meu
mandat de consilier local.
Acuma, în 2012, când au
fost localele, m-a contactat
primarul Dan Niță și mi-a
propus să candidez la el pe
listă, să reprezint oamenii
din Cornești și Proselnici.
Știind că-s cam ai nimănui,
am zis da, pentru că părinții
și socrii mei sunt din
Cornești. Bunicii mei sunt
din Proselnici. Am intrat în
campanie, pentru că, după
cum v-am spus, în 22 de ani
în satele astea nu s-a băgat
nimic. Nici campania electorală nu mi-a plăcut, că a
fost murdară. Îmi amintesc
cum striga anul trecut pe
șesurile alea candidatul
Apostol „votați-mă pe
mine, că sunt fiu al satului
Proselnici, m-am născut, am
făcut, am dres, votațimă!...” iar acuma vă întreb,
că ați participat la toate
ședințele de Consiliu, l-ați
auzit să spună măcar odată
„uite, vreau și eu să punem
la
oamenii
ăia
din
Proselnici, măcar de un leu
sare, să pună în apă și facă
și ei ceva de mâncare”. În
schimb îl aud tot timpul
vorbind de Asociația Fiii
Satului Uricani pentru care
ori de câte ori are ocazia
cere câte ceva. Dar pentru
Cornești și Proselnici nu lam auzit să ceară nimic.
Sincer. Și-mi pare rău că
trebuie să spun chestia asta!

Rep.: Vă referiți la drumul din Balciu până în
Proselnici?
R.L.: Da. Sunt 4.823 de
metri nici mai mult nici mai
puțin.
Rep.: Lângă drum mai
vine trasă apa...
R.L.: Se poate spune că-i
ca și trasă, că s-a aprobat
documentația pe proiectul
transfrontalier cu Ucraina și
Republica Moldova. S-au
aprobat
și
fondurile,
urmează de-acum să se facă
licitație pentru contractarea
lucrării. Din câte știu eu,
proiectul ăsta transfrontalier
ar trebui ca la anul să se
încheie. Proiectul e de
433.000 euro iar contribuția
Consiliului Local Miroslava
a fost de 10%.
Rep.: Vorbim numai de
aducțiune apă, nu și canalizare...
R.L.: Da, numai apă, fără
canalizare. Și mai urmează
un after school. Acolo unde
avem deja Centrul de Zi, în
Cornești, se va mai face
încă o clădire, din câte am
înțeles, de la zero, care va
adăposti un al doilea after
schoool. Deja s-a aprobat
studiul de fezabilitate.

After school – un
proiect reuşit
Rep.: Înseamnă că
sunteți
mulțumit
de
proiectul after school care
funcționează acuma...
R.L.: Sunt mulțumit și
nu prea. Sunt mulțumit că
există și că funcționează,
nu-s mulțumit de atitudinea
oamenilor din zonă, că-s
așa, reticenți. Centrul de Zi
funcționează la parametri
normali, la capacitate
maximă. Sperăm să fie și
celălalt plin...
Rep.: Să știți că
rezultatele se văd. Copiii au
condiții foarte bune de
studiu, au o masă caldă, au
și un pedagog care stă cu ei
și-i supraveghează. Le-ar
mai trebui un calculator și

Consilierul Apostol şi
oamenii din Proselnici

„Am făcut de toate”
Rep.: Din câte îmi dau
seama, la firma asta sunteți
transportator, de-aia vă
preocupă așa tare drumurile!
R.L.: Noi facem de toate.
Ca șofer, am făcut peste un
milion de kilometri iar în
firma asta am făcut de toate.
Am fost și muncitor
necalificat și motostivuitorist și șofer de camion
extern-intern și șofer de

director. Am fost de toate...
Rep.: Acuma ce sunteți?
R.L.: Acum sunt șeful
compartimentului administrativ tehnic-reparații, la SC
Schenker SA, sucursala
Iași, care cuprinde 14 puncte de lucru, începând de la
Siret, la frontieră și până
jos, la Galați-Brăila. Firma
noastră aparține de liniile
ferate germane. Eu mă ocup
în astea 14 puncte de lucru
de tot ce ține de tehnic și
administrativ.
Rep.: Ce ar trebui ca să
se dezvolte zona Cornești –
Proselnici?
R.L.:
Dacă
facem
drumul, dacă mai ducem și
coloana de apă... cu gazul e
mai greu că e foarte costisitor de făcut racordurile.
Toate astea înseamnă proiecte care sunt scumpe, sar
de 1000 de euro/racord,
ceea ce pentru un om
normal care trăiește dintr-o
pensie de CAP e deja prea
mult. Puțini sunt cei care ar
accesa coloana de gaz.
Poate doar cei care mai vin
de pe afară să mai facă...
văd deja că au început să
apară primele case cu etaj în
Cornești.
Rep.: Ar fi fost grozav
dacă se putea trage o
bretea care să lege
Corneștii de Centură...
R.L.: Asta e cea mai
mare nenorocire a noastră,
că nu putem să ieșim în drumul de centură. Ar fi o
posibilitate spre Ciurbești,
la intersecția cu Dancașul să
facem o ieșire. Dar mai am
acolo o problemă pe care
am mai vorbit cu primarul
să vedem cum o rezolvăm:
drumul între Cornești și
Ciurbești. Sunt vreo 700800 m liniari, fără piatră,
adică drum de pământ.

„Nu am treabă cu
politica”
Rep.: Acuma, că sunteți
consilier local, vă caută
lumea să vă întrebe unaalta?
R.L.: Da, săptămânal, la
părinții mei, sau la socri.
Sunt în fiecare week-end
acolo.
Rep.: Cu partidul cum
vă înțelegeți?
R.L.: N-am nicio treabă
cu politica și partidele. Pe
mine mă interesează oamenii din zonă, care au trei
probleme mari și late de
rezolvat: drumul, apa și
biserica.
Rep.: Din câte știu, e
deteriorată bine biserica
din Cornești. Turla musai
trebuie să fie consolidată...
R.L.:
Biserica
din
Cornești e cojită de
tencuială și stă așa de doi
ani de zile, deși e
monument trecut în patri-

moniul național. Da, turla
trebuie consolidată și refăcută tencuiala. Important e
să o vedem făcută la exterior ca să nu se deterioreze
mai mult. Clopotele au fost
date jos. E nevoie de bani.
Rep.: Mie mi s-a părut
cam moale părintele de la
Cornești...
R.L.: Ce să zic... poate că
dacă și-ar da mai mult
interes s-ar mișca treburile
mai bine.
Rep.: Dar de Casa
memoriala
Dimitrie
Anghel ce ne puteți spune?
R.L.: Ce să spun... nu a
mai rămas nimic din ea,
doar un morman de moloz.
Atunci, după revoluție,
acolo a fost sediul CAP-ului
și fiecare a luat ce a crezut
sau a vrut de acolo. Până la
urmă nu s-a ales nimic de
ea.

Case fără autorizaţie,
la Corneşti
Rep.: Am auzit că
oamenii și-au luat și teren
pe acolo...
R.L.: Da, e o adevărată
problemă acolo că sunt o
groază de case construite
fără autorizație. După ce s-a
desființat CAP-ul, fiecare
și-a luat, care după cum a
putut și după ureche, câte o
bucată de pământ. Unii șiau făcut și casă acolo. După
2000, pe când era domnul
Lăpușneanu primar, a venit
la Cornești și le-a spus „ia,
hai să vă împart terenurile
astea!”. Și l-a dat cu deschidere de 14 metri de la drum,
până la vale. Apoi le-a
eliberat câte o adeverință
din aia de la Primărie, că o
să le facă titluri la 2B sau la
altceva. Bineînțeles că a
trecut timpul și nu s-a mai
rezolvat nimic... Problema a
rămas și va trebui să o
rezolvăm cumva. Dacă vă
amintiți, la ultima ședință
de Consiliu Local am discutat cererea de concesiune a
lui Petre Constantin, care
are teren acolo. Vor trebui
să meargă cei de la cadastru,
să facă schițele și măsurătorile cuvenite pentru toți
oamenii de acolo, apoi să
scoatem concesiunile la

licitație. Altă soluție nu
poate fi.

„Sunt foarte supărat
pe cei de la
Predemet!”
Rep.: Ce ar mai trebui
făcut la Cornești?
R.L.: Gunoiul! Chiar nui înțeleg pe cei de la
Predemet, vin aici și ridică
gunoiul de la Școală
Cornești și Școala din
Proselnici de două ori pe
săptămână, dar nu mai trec
să ia și gunoiul de la
oameni. Au spus că nu e
rentabil, au luat pubelele de
la oamenii cu care aveau
contract și plăteau la timp,
iar acum trec pe lângă ei, ca
și cum nu ar exista. Întreb și
eu, dacă tot fac drumuri pe
acolo, de ce nu opresc și pe
la oameni să ridice gunoiul,
că tot atâta motorină consumă?! Nu era mai eficient să
oprească, să ridice gunoiul
și să încaseze banii?
Acuma, iată, încep să ardă
iarăși gunoaiele prin fundul
curții! Sau le aruncă într-o
fostă groapă de lut de la
marginea satului, spre
Ciurbești.
Rep.: Poate că nu au
plătit...
R.L.: Nu e adevărat!
Sunt doar trei familii, vai de
mama lor, care nu au cu ce
plăti, dar restul, care au avut
contract, au plătit la timp,
lună de lună! Nu vor și gata!
Sunt foarte supărat pe
Predemet că-și bat joc de
noi!
Rep.: Dar despre câini,
ce ziceți?
R.L.: Prioritar ar fi să
scăpăm de padocul ăsta de
câini
comunitari
din
Miroslava, care a fost făcut
fără autorizație. Până nu
dispare padocul Salubrisului din sat nu scăpăm în
veci de câini!
Rep.: Ce-ar mai fi de
spus despre oamenii din
Cornești și Proselnici?
R.L.: Să fie sănătoși și să
ne revedem cu bine!
Rep.: Mulțumim pentru
interviu.
A consemnat
Florin Antohi
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POMANĂ A PAROHIEI PĂRINTELUI MIHAI RUSU, DIN MIROSLAVA

Trei morţi abandonaţi la morga din
Iaşi au fost îngropaţi creştineşte
* slujba face parte
dintr-o acţiune demarată
de Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei prin care mai
multe cadavre abandonate
la morgile din Iaşi au fost
înmormântate, conform
ritualului creştin ortodox
Vineri, 27 septembrie, la
cimitirul din Miroslava, au
fost înmormânaţi, cu slujbă,
pomeni şi toate cele de

cuviinţă la astfel de evenimente, trei persoane (din
Garoafa – Vrancea, Slănic
Moldova şi Bucureşti, sector 4) decedate şi abandonate la morga din Iaşi de
aproape un an. Este vorba
de Dascălu Gheorghe
(12.02.1943 – 27.05.2013),
Hulei Ştefan (1.08.1955 –
1.04.2013) şi Maftei Radu
(27.03.1958 – 14.12.2012).
Înmormântarea – pomană

de-a părintelui Mihai Rusu,
paroh al Bisericii cu hramul
“Naşterea Maicii Domnului” din Miroslava – s-a
ţinut la recomandarea
Mitropoliei Moldovei şi
Bucuvinei, care a distribuit
către mai multe parohii din
judeţ, spre îngropăciune şi
săvârşirea celor cuvenite,
mai multe cadavre abandonate în morgile de la Iaşi.
“În viaţă, dreptul sau
păcătosul, bogatul sau
săracul în aceeaşi groapă
se vor odihni. La malul
gropii este veşnicia şi tot
ce a lăsat în urmă fiecare
dintre noi. Ne-am adunat la
acest eveniment fericit –
spun fericit pentru ca aceste trupuri se vor întoarce,
în sfârşit, în ţărâna de unde
am venit cu toţii – pentru
că mulţumită lui Dum nezeu şi oamenilor de aici,
am mai făcut un lucru bun
în viaţă. Nu ştiu de ce aces-

te trupuri au fost uitate de
rude sau prieteni, dar pun
în faţă sărăcia pe care o
duce lumea în zilele noastre. E bine că la vreme de
pace putem face evenimente şi fapte bune. Dumnezeu
să-i ierte!”, a spus părintele Rusu la încheierea slujbei.
Slujba de înmormântare

a fost ţinută pentru toţi trei
răposaţii, în acelaşi timp, de
părintele Mihai Rusu, care a
fost asistat de părintele
Ionică Curteanu, preot
paroh la Bogdăneşti, iar la
eveniment au fost prezenţi
oameni de-ai locului.
Cele trei sicrie, transportul şi 30 de pachete cu
pomeni au fost puse la dis-

poziţie, cu titlu de donaţie,
de către Firma de Pompe
Funebre Drăgan. Colacii
specifici acestor evenimente au fost daţi de Mitropolie
iar vinul şi sarmalele (de
post) la care a muncit peste
noapte preoteasa împreună
cu femei din sat, au fost
împărţite oamenilor de
părintele Rusu. (M.A.)

Parascheva sunt într-un număr
mare. Astfel, în Arhiepiscopia
Bucureştilor sunt peste 33 de
biserici, în Arhiepiscopia
Târgoviştei 18, în Episcopia
Buzăului 29, în Episcopia
Dunării de Jos 24, în Episcopia
Alexandriei şi Teleormanului
4, în Arhiepiscopia Iaşilor 35,
în Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor 5, în Episcopia
Romanului
22,
în
Arhiepiscopia Sibiului 47, în
Episcopia Maramureşului şi
Sătmarului 6, în Arhiepiscopia
Timişoarei 18, în Episcopia
Caransebeşului
5,
în
Mitropolia Basarabiei 6.
Episcopia Ortodoxă a românilor din Ungaria are la Gyula o

biserică cu hramul "Sfânta
Parascheva", construită în anul
1834. Românii din Malovista
(Macedonia), Torino (Italia),
Paris (Franţa), Wakefield,
Massachusetts (SUA) au biserici al căror hram este Sfânta
Parascheva.
Tot în această zi, facem
pomenirea:
- Sfinţilor Mucenici
Nazarie, Protasie, Ghervasie
şi Chelsie;
- Sfântului Mucenic
Silvan; a Sfântului Mucenic
Petru Avselamul;
- Sfântului Eftimie şi a
patruzeci de sfinţi mucenici
din Egipt şi Palestina.
Adrian Cocoşilă

14 octombrie - Sfânta cuvioasă Parascheva
Sfânta Parascheva s-a
născut în secolul al XI-lea, în
satul Epivat din Tracia, pe
tărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol
(azi Istanbul). Se spune că pe
când avea 10 ani, Cuvioasa
Parascheva a auzit într-o
biserică cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să
vină după Mine să se lepede
de sine, să-şi ia crucea şi sămi urmeze Mie" (Marcu 8,
34). Aceste cuvinte o determină să-şi dăruiască hainele
sale săracilor.
După o vreme se retrage
în pustie. Urmând sfaturile
unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rămane
cinci ani. De aici a plecat
spre Tara Sfântă, în dorinţa
de a-şi petrece restul vieţii în
locurile sfinte. După ce a
văzut Ierusalimul, s-a aşezat
într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului.
Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că într-o
noapte, pe când avea 25 de
ani, un înger i-a spus în vis,
să se reîntoarcă în locurile
părinteşti. Sfântul Varlaam
scrie în Cazania sa: "Să laşi
pustia şi la moşia ta să te
întorci, că acolo ţi se cade să
laşi trupul pământului şi să
treci din această lume către
Dumnezeu, pe Care L-ai
iubit".
Din Constantinopol s-a
îndreptat spre Epivat, fără să
spună cuiva cine este şi de

unde vine. Aici, împăcată cu
sine, cu oamenii şi cu
Dumnezeu, şi-a dat sufletul.

Cum au fost
descoperite moaştele
A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit
pe o corabie, iar trupul i-a
fost aruncat în mare. Valurile
l-au aruncat la tărm, iar un
sihastru care trăia acolo, a
rugat pe nişte creştini să-l
îngroape după rânduială
creştinească. Săpând deci o
groapă, au aflat trupul Prea
Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de mireasmă.
Cu toate acestea, au pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, unuia din creştinii care
săpaseră groapa, cu numele
Gheorghe, i s-a arătat în vis
o împărăteasă, şezând pe un
scaun luminat şi înconjurată
de îngeri, iar unul dintre aceştia îl mustra pentru că n-a
scos din groapă trupul
Cuvioasei Parascheva. Iar
împărăteasa pe care o văzuse
în vis şi care nu era alta decât
Cuvioasa Parascheva, i-a
poruncit să ia degrabă trupul
ei şi să-l aşeze undeva la loc
de cinste.
Credincioşii au înţeles că
este un semn dumnezeiesc,
fapt pentru care au luat trupul Cuvioasei din mormant
şi l-au aşezat în biserica
Sfinţii
Apostoli
din
Kallicrateia. Îndată au avut

loc vindecări minunate în
urma rugăciunilor care se
făceau lângă cinstitele sale
moaşte.
În anul 1238, în ziua de
14 octombrie, moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva
au fost mutate la Târnovo,
fiind aşezate în Biserica cu
hramul Maicii Domnului.

Un lung şir
de strămutări
În anul 1393, Bulgaria
cade sub ocupaţia turcilor,
iar bisericile bulgare au fost
transformate în moschei.
Este anul în care sfintele
moaşte sunt mutate la Vidin,
pentru 5 ani. După lupta de
la Nicopole, din anul 1396,
moaştele Sfintei Parascheva
vor ajunge din Vidin la
Belgrad - Serbia, în anul
1398. În 1521, sultanul
Suleiman Magnificul cucereşte Belgradul. Moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva
sunt duse la Constantinopol,
fiind aşezate în palatul sultanului. Au fost răscumpărate
de la turci de Patriarhia
Ecumenică. Moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost
aşezate în Biserica Panmakaristos, sediul de atunci al
Patriarhiei Ecumenice. După
transformarea acestei biserici în moscheie, moaştele au
fost duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586),
Sfântul Dumitru de la
Xiloporta (1597) şi Sfântul
Gheorghe din Fanar - noul

sediu al Patriarhiei Ecumenice (1601).

Strămutarea moaştelor
Cuvioasei Parascheva
la Iaşi
Vasile Lupu ctitorind la
Iaşi biserica "Sfinţii Trei
Ierarhi" şi amintindu-şi de
Ioan Asan, care la vremea sa a
strămutat moaştele Prea
Cuvioasei Parascheva de la
Epivat la Târnovo, de
Alexandru cel Bun care a
adus moaştele Sfântului Ioan
cel Nou de la Cetatea Albă la
Suceava, a făcut demersurile
necesare la Patriarhia din
Constantinopol ca moaştele
Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iaşi. Plăteşte toate
datoriile
Patriarhiei
Ecumenice, şi astfel, patriarhul Partenie I şi membrii
Sinodului au hotărât să-i
ofere, drept recunoştinţă,
moaştele Cuvioasei. Moaştele
Cuvioasei Parascheva au fost
aduse în Moldova de domnitorul Vasile Lupu (16341653) şi aşezate pe 14 octombrie 1641, în Mănăstirea
„Sfinţii Trei Ierarhi“. În anul
1887, moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost
mutate în Catedrala mitropolitană din Iaşi.

Cinstirea Cuvioasei
Parascheva
nu are graniţe
Bisericile care au ca ocrotitoare pe Sfanta Cuvioasă

Best Company for All „Veşnica Odihnă”
- executăm servicii complete de
înmormântare (îmbălsămări, pomeni,
transport funerar, sicrie, cruci, cavouri
etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa:
str. Valea Adâncă nr. 9,
tel. 0745-532458 sau 0762-603183.
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Pe ce se duc banii Liceului Agricol Miroslava?
Problema proastei administrări de care s-ar face
vinovată
conducerea
Liceului Agricol “Mihail
Kogălniceanu” Miroslava a
fost repusă pe tapet la ultima şedinţă de Consiliu
Local, cu prilejul unei adrese trimise de această unitate
de
învăţământ
către
Primăria Miroslava, prin

care solicita suplimentarea
fondurilor cu suma de 9.000
lei pentru plata facturilor la
gaz metan. Răspunsul consilierilor şi al primarului
Dan Niţă a fost fără echivoc: nu! Motivul nu s-a
lăsat aşteptat. La liceul din
Miroslava modul în care
sunt gestionaţi banii ridică
mari semne de întrebare.

Miroslava îşi face propriul
transport public de călători
(CONTINUARE DIN PAGINA 1)

Cele 6 curse regulate vor asigura comunicare între
toate cele 13 localităţi componente ale comunei
Miroslava, la un preţ subvenţionat.
• TRASEUL NR.1: Primăria Miroslava – La doi paşi
– La Florărie – Staţiunea de Cercetare – Pepiniera Silvică
– Centrul Maternal – Galata – Biserica Sf. Nectarie –
Intersecţia E 85 – Brătuleni – Voroveşti centru. Lungimea
cursei este de 22,3 km, cursa 50 min, nr. de staţii 11, interval de urmărire 15 min (ore de vârf) şi 30 min (în afara
orelor de vârf), 3 mijloace de transport;
• TRASEUL NR.2: Capăt Valea Ursului – Magazin
Mixt Valea Ursului – Şcoala Uricani – Intersecţia cu E 85
– Biserica Sf. Nectarie – Galata – Centrul Maternal –
Pepiniera Silvică – Staţiunea de cercetare – La Florărie –
La Doi Paşi – Primăria Miroslava. Lungimea cursei este
de 25,1 km, timpul cursei este de 60 min, 12 staţii, 3 mijloace de transport, intervale de urmărire 15 min în orele
de vârf şi 30 min în afara orelor de vârf;
• TRASEUL NR.3: Ciurbeşti Şcoală – Intersecţie Str.
Prof Nicolae Hârţan – Horpaz Intersecţie str. Nouă –
Expomobila – Selgros – Bazar – Biserica Sf. Nectarie –
Metro (Brătuleni). Lungimea cursei este de 20 km, timpul
cursei este de 60 min, 9 staţii. Vor fi 2 mijloace de transport cu interval de urmărire 15 min în ore de vârf şi 30
min în afara orelor de vârf;
• TRASEUL NR. 4: Primăria Miroslava – Depozit
materiale construcţii – Găureni centru – Găureni Magazin
Silion. Lungimea cursei este de 3,7 km, timpul cursei de
60 min, 4 staţii, o unitate de transport, interval de urmărire 30 min la orele de vârf şi 60 min în afara orelor de vârf.
• TRASEUL NR. 5: Primăria Miroslava – Depozit
Misavan – Primăria Veche - Fabrica de mobilă – Dancaş
Ram – Centru de zi Corneşti – Fântâna lui Cozma
Corneşti – Şcoala Proselnici. Lungimea cursei este de 6,7
km, timpul cursei 20 min, 9 staţii, un mijloc de transport.
Interval de urmărire 15 min în orele de vârf şi 30 min în
afara orelor de vârf;
• TRASEUL NR. 6: Primăria Miroslava – Primăria
Veche – Valea Adâncă (şcoală). Lungimea cursei este de
4 km, timpul cursei 10 min, 3 staţii, o unitate de transport,
interval de urmărire 30 minute în orele de vârf şi 60 minute în afara orelor de vârf.

“Calculul finanţării şcolilor se face pe elevi iar dacă
cei din conducerea liceului
spun că nu le ajung banii,
asta înseamnă că nu au ştiut
să-i drămuiască”, a argumentat primarul Dan Niţă.
Un punct de vedere pe
acest caz, mult mai vehement, l-a avut consilierul
local Alexandru Vieru, care
a fost şi reprezentantul CL
în
Consiliul
de
Administraţie al liceului:
“Ce se întâmplă acolo depăşeşte orice închipuire.
Învârt ăia acolo sume
importante de bani şi nu se
vede nimic din ei. De exemplu, au primit astă vară 2
miliarde lei vechi despăgubiri de la Şoseaua de
Centură. Nu se ştie nici
acum unde au dispărut acei
bani, dar ştim cu toţii că le
plouă-n cap prin acoperiş.
Să fi pus, de exemplu, banii
aceia, mai puneam şi noi
primăria ceva şi făceam
acoperiş nou, ca să poate

elevii învăţa acolo în bune
condiţii. Dar, nu, conducerea liceului a avut alte priorităţi. Apoi, sunt cele 200
hectare de teren agricol pentru care nimeni nu dă socoteală nimănui. Tot ce au cultivat cei de la liceu spun că
nu s-a făcut şi au ieşit în
pierdere. Au vite de rasă pe
care le sacrifică aiurea. Iar
acum cer bani pentru plata
gazului metan. Vă întreb eu,
de unde 90 de milioane pentru plata gazului metan pe
timp de vară, când a fost şi
vacanţă? Pentru ce le-a trebuit gaz metan?”, a întrebat
consilierul Vieru.

Numiri noi în
Consiliul de
Administraţie de la
Liceul Agricol
În altă ordine de idei, în
aceeaşi şedinţă de Consiliu
Local, au fost desemnaţi să

reprezinte
Primăria
Miroslava în Consiliul de
Administraţie al Liceului
Agricol consilierii Viorel
Tunza (PPDD) şi Ilie Costin
(USL), iar consilierul
Alexandru Vieru (PDL) a
fost desemnat, cu majoritate
de voturi, pe funcţia de consilier pentru asigurarea calităţii învăţământului. A exis-

tat o obiecţie din partea consilierului local Ilie Apostol
(USL), care a cerut ca în
Consiliile de Administraţie
la şcoli să fie numiţi, pe cât
posibil cadre didactice.
Votul s-a oprit însă asupra
persoanelor de mai sus.
(F.A.)

POLIŢIA LOCALĂ, ÎN ACŢIUNE

Câinii comunitari fac
obiectul mai multor plângeri
la poliţia locală
Luna septembrie a fost una relativ
liniştită pentru poliţia locală, solicitată
în această perioadă pentru cazuri
mărunte de scandal şi furtişaguri. Au
fost aplicate în total 11 amenzi, însumând 4.500 lei. Echipa coordonată de
inspectorii Bogdan Milea şi Ion
Căliman a intervenit la 20 apeluri
“112” şi la 18 sesizări directe făcute pe
telefonul de permanenţă al Poliţiei
Locale Miroslava 0751-25.15.13.
• Au fost consemnate două cazuri de
furt cu căruţa (porumb şi lucernă),
vizaţi fiind numiţii Gangal Costel şi
Popescu Augustin;
• De asemenea, Gangal Manuela
Florentina (Balciu) a fost surprinsă cu 2
saci cu mere furate;

• Albu Mihai, din Corneşti, a fost
amendat pentru tulburarea ordinii şi
liniştei publice după ce s-a îmbătat şi a
provocat un scandal în barul din localitate;
• În noaptea de 13 spre 14 septembrie, Păduraru Constantin, din
Ciurbeşti, a băut până şi-a pierdut minţile. Acum se află internat la Socola,
pentru refacere.
“În luna care se încheie, parcă s-au
mai liniştit lucrurile pentru că în afara
acelui accident rutier îngrozitor de la
Uricani, din spate la Antibiotice, pe
calea ferată, nu am avut nimic deosebit
iar asta nu face decât să ne bucure.
Dacă ar fi să mă întrebaţi care ar fi cea
mai strigentă problemă cu care ne con-

fruntăm acum v-aş răspunde: “câinii”.
Am primit până acum mai multe sesizări de la cetăţeni din Miroslava, Valea
Adâncă, Horpaz, Uricani şi Corneşti,
agresaţi de câni comunitari, lucru care
mă face să cred că au fost aduşi cumva
de prin alte părţi aici în comună. E o
problemă căreia, dacă tot s-a dat legea,
va trebui să-i găsim rapid o rezolvare”,
a declarat Ioan Bogdan Milea, şeful
poliţiei locale Miroslava. (P.C.)

„Săru’ mâna, am venit să vă dau arenda!”
* Printr-un mod inedit de operare,
doi escroci au jefuit două bătrâne din
Brătuleni şi Voroveşti de importante
sume de bani
Mare gijă! Dacă vine careva pe la
poartă şi-ţi spune asta, nu mai sta pe
gânduri şi sună la 112! Acesta e modul
de operare al unor escroci care, de
regulă, aleg bătrâni cărora le vin la
poartă, le arată un caiet, chipurile, pe
care sunt trecuţi că trebuie să primească bani pentru pământul dat în arendă.
Spun că au de plătit 180 lei apoi scot o
hârtie de 200 lei din buzunar şi cer restul. Persoana intră în casă după bani
apoi, când iese, falsul arendaş o mai
ţine de vorbă şi o plimbă de colo-colo

destul cât un complice, care a urmărit
între timp unde ţine respectivul banii,
să intre în casă, şi să ia toţi banii pe
care-i găseşte, apoi să dispară.
Aşa a păţit-o, pe 3 septembrie,
Bursuc Elena, din Brătuleni, căreia
hoţii i-au furat 4.740 lei, bani pe care-i
ţinea pentru înmormântare. Mai rău, a
păţit-o Arghira Cocoveică, din
Voroveşti o săptămână mai devreme, pe
27 septembrie, pe care aceiaşi indivizi
au uşurat-o de 12.000 lei.
“Aceşti escroci aleg persoane în vârstă să le jefuiască, ştiind foarte bine că
bătrânii nu prea au încredere în bănci şi
preferă să-şi ţină economiile în casă,
nici nu văd bine şi nici nu au o memorie foarte bună pentru a face o descrie-

re a celor care i-au escrocat. De aceea,
când apar astfel de persoane la gard,
făcând oferte în bani, nu ezitaţi şi sunaţi
la 112”, a declarat Lucian Tarcea, şeful
poliţiei rurale Miroslava. (P.C.)
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DEBUT DE AN ŞCOLAR LA CENTRUL DE ZI CORNEŞTI

„Ar trebui vorbit cu părinţii să-şi
trimită copiii la şcoală, nu la muncă!”
Privit la început cu reticenţă de unii părinţi, dar
devenit între timp un proiect
de succes, Centrul de Zi
Corneşti şi-a deschis porţile
pe 2 septembrie, cu o săptămână înainte de începerea
oficială a noului an şcolar.
Faţă de anul trecut, Centrul
debutează acum cu un surplus de 8 locuri, deservind în
total 20 de copii provenind
din familii cu o dificultăţi
financiare din Corneşti,
Dancaş
şi
Proselnici.
Distribuiţi în două grupe,
una pentru clasele 1 - 4 şi o
alta pentru clasele 5 – 8, elevii, copiii înscrişi aici beneficiază de cele mai bune condiţii pentru a obţine rezultate
bune la învăţătură. Au trei
mese pe zi (un mic dejun, un
prânz şi o gustare), paturi
pentru dormit, bucătărie
pentru luat masa, sală de studiu, dotată cu calculatoare.
Iar din punct de vedere al
personalului dedicat, aceştia
au la dispoziţie un psiholog,

un medic şi două învăţătoare. Despre toate acestea, dar
şi altele, stăm de vorbă cu
directoarea Centrului, Ioana
Amedeea Popescu.
Rep.: Dacă ar fi să tragem linie, care ar fi primele
dumneavoastră impresii la
un an de la înfinţarea
Centrului?
I.A.P.: Proiectul este unul
bun, pentru că a reuşit să ţină
aproape de şcoală nişte copii
cu dificultăţi, care altfel nu
mai puteau ţine pasul cu
colegii. Acest lucru se vede
şi din rezultatele pe care leau obţinut la învăţătură. Din
12 copii înscrişi aici, 10 au
promovat şi doar 2 au rămas
repetenţi, unul în clasa a 3-a
şi un altul în clasa a 6-a.
Rep.: M-aş fi aşteptat să
promoveze toţi. Dacă aveţi
doi repetenţi se poate spune
că nu v-aţi făcut treaba pe
măsura aşteptărilor...
I.A.P.: Nu e chiar aşa
simplu pe cum pare. Copiii

de care vorbim au o situaţie
mai specială. Până de curând
nici nu ştiau să scrie şi să
citească...
Rep.: Să ajungi în clasa
a 6-a şi să nu ştii să citeşti e
o palmă şi pentru cei de la
şcoala unde a învăţat acel
elev pentru că ajungi să te
întrebi cum de a promovat
acel elev până în clasa a 6a!
I.A.P.: Da... Totuşi, noi
ne-am ocupat de el şi vedem
că începe să se descurce, dar
problema nu ţine numai de
copil, ci şi de părinţii acestuia.
Rep.: Adică?
I.A.P.: În loc să-i trimită
la şcoală, să se ocupe de ei să
înveţe, mulţi părinţi îşi retrag
copiii de la şcoală pentru a-i
pune la treabă, la câmp sau
pe lângă gospodărie. Noi ne
străduim aici la Centru, cum
putem, dar ne străduim
degeaba dacă părinţii nu ne
ajută în acest sens. Ar trebui,
ca părinţii să nu-şi mai trimi-

tă copiii la muncă.
Rep.: Şi băiatul din clasa
a 3-a?
I.A.P.: Cu el, din păcate,
nu merge treaba deloc. Când
faci cu el alfabetul de 5 ori
într-o zi şi el nu reţine nici
măcar o literă începi să te

28 SEPTEMBRIE – LET'S DO IT, ROMANIA

Tone de deşeuri au fost strânse
de pe dealurile Miroslavei
* în timp ce elevii strângeau gunoaiele lăsate de
alţii, un nesimţit descărca
în văzul lor, nestingherit,
dintr-o dubă, gunoi de
grajd şi paie
Aflată deja la a treia ediţie, campania socială de
strângere a deşeurilor, derulată la nivel naţional, a
transformat practic ziua de
28 septembrie într-o sărbătoare a ecologizării şi a
implicării publicului larg în
acţiuni civice de întreţinere
a curăţeniei mediului.
Administraţii locale şi centrale, agenţii de mediu,
ONG-uri, firme private dar
şi simpli voluntari au contribuit fiecare, cu mână de
lucru sau material la derularea în bune condiţii a acestei
acţiuni.

În cazul Miroslavei, programul “Let's do it,
Romania!” s-a bucurat de
implicarea masivă a şcolilor
din localitate, respectiv
Liceul Agricol “Mihail
Kogălniceanu” şi Şcoala
“col. Constantin Langa”.

În total au fost circa 80
de voluntari elevi şi cadre
didactice, care au strâns nu
mai puţin de 220 de saci
menajeri cu gunoaie împrăştiate în Valea Adâncă,
Dealul Nucului, în coada
lacului Ezăreni, în Valea

Burse pentru un elevi eminenţi
La ultima reuniune în
plen,
Consiliul
Local
Miroslava a aprobat în unanimitate acordarea unei
burse de merit elevei
Ciubotaru Elena, din Dancaş.

Bursa, în valoare de 500 lei,
se acordă confrom unui program de încurajare a elevilor
cu merite deosebite la învăţătură, care au medii peste 9 şi
nu figurează cu nicio absenţă

nemotivată în catalog.
Ciubotariu Elena a fost elevă
a Şcolii Generale “Dimitrie
Anghel” din Corneşti, acum
fiind în clasa a IX-a la
Colegiul Tehnic “Gheorghe

Miroslavei, dar şi în parcul
din incinta Liceului Agricol
Miroslava.
Pe parcursul derulării
acţiunii, a fost consemnat şi
un incident cu o persoană
necunoscută, care a fost surprinsă aruncând dintr-o
dubă gunoi de grajd şi paie
pe domeniul public. Deşi a
văzut că elevii munceau să
adune în saci mizeria lăsată
de alţii, respectiva persoană
continua să-şi arunce nestigherită gunoiul, până când a
fost acostată de poliţia locală, solicitată să intervină la
faţa locului. La sugestia
poliţiei, cotravenientul a
fost pus să încarce gunoiul
înapoi şi să cureţe locul,
urmând, cel mai probabil,
să plătească şi o amendă
contravenţională. (M.A.)

Asachi” din Iaşi. O bursă,
asemănătoare a mai primit
din partea Consiliului Local
Miroslava şi Gabriel Panţîru,
din Proselnici, care a învăţat
tot la şcoala din Corneşti iar
acum este elev în clasa a IXa la Colegiul “Costache
Negruzzi” din Iaşi. (P.C.)

gândeşti că poate ar trebui
şcolarizat la o instituţie specială...
Rep.: Dar ceilalţi, promovaţii, cum merg?
I.A.P.: Cu ei e simplu.
Vin aici, îşi fac temele, învaţă iar acest lucru se cunoaşte

în sitaţia şcolară generală.
Niciunul nu ajunge la şcoală
cu temele nefăcute. Dacă şiau terminat temele şi le-a
mai rămas timp liber au
posibilitatea de a naviga pe
calculator sau chiar să se
joace.
Rep.: Ce ar mai putea
face administraţia pentru
ca Centrul de Zi să funcţioneze în mai bune condiţii?
I.A.P.: Ne-ar mai trebui
un calculator, că avem
numai unul, şi o mai bună
conexiune la internet. Avem
un stick de la Orange cu care
încercăm să ne descurcăm,
dar poate s-ar găsi cumva o
soluţie tehnică la această
problemă. Şi, repet - asta e
cel mai important din punctul meu de vedere - ar trebui
cumva determinaţi părinţii
să nu-şi mai retragă copiii de
la şcoală pentru a-i pune la
munci agricole sau de altă
natură.
A consemnat
Florin Antohi

Noi opţionale pentru elevii
din clasele I-IV, introduse
din această toamnă
Filosofia
pentru
copii, Educaţie pentru
societate şi Educaţie
financiară vor fi introduse din anul şcolar
2013-2014 ca discipline opţionale în învăţământul primar, programele şcolare pentru
acestea fiind aprobate
de ministrul Remus
Pricopie.
Potrivit ordinului ministrului Educaţiei, Remus
Pricopie, disciplina Educaţie pentru societate va fi studiată la clasele pregătitoare, întâi şi a II-a, Filosofie pentru
copii, la clasa a III-a şi/sau a IV-a, iar Educaţia financiară, la clasele a III-a şi/sau a IV-a.
Cele trei discipline fac parte din curriculum la decizia
şcolii pentru învăţământul preuniversitar. Din anul şcolar
2013-2014, programele şcolare pentru cele trei discipline
pot fi folosite ca ofertă centrală de curriculum la decizia
şcolii, a precizat Ministerul Educaţiei.
Disciplina Educaţie pentru societate poate fi studiată
succesiv, într-un singur an şcolar sau pe parcursul a doi trei ani. Elevii vor învăţa elemente de conduită moralcivică şi modul în care se aplică acestea în contexte reale
de viaţă.
La disciplina Filosofie pentru copii, elevii vor învăţa
etapele pe care le implică rezolvarea unei probleme date,
cum să susţină un punct de vedere, dar şi cum să respecte
punctele de vedere ale celuilalt.
Programa pentru Educaţie financiară răspunde unei
iniţiative dezvoltate de Comisia Europeană în toate statele membre ale UE şi îşi propune educarea consumatorului
şi dezvoltatea receptivităţii elevilor pentru domeniul
financiar, a precizat Ministerul Educaţiei. Această programă a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie
al Băncii Naţionale Române, care a pilotat cursurile pentru această disciplină în mai multe unităţii şcolare, din
anul 2010-2011.
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Sport

FOTBAL, LIGA III – SERIA 1

Bucovina Pojorîta - Ştiinţa Miroslava 0-2!
Într-un meci din cadrul
etapei a V-a din Liga III –
Seria 1, ocupanta locului 2 –
Ştiinţa Miroslava s-a deplasat
sâmbătă, 28 septembrie (ora
17:00), la ocupanta locului 3
– Bucovina Pojorîta, echipa
care a promovat în această
vară în eşalonul al treilea,
după ce a trecut în prelungiri
de campioana jud. Iaşi –
Viitorul
Tg.
Frumos.
Indiferent de rezultatul acestui meci, cele două echipe ar
fi rămas pe podiumul seriei.
Bucovina Pojorîta: 1.
Nicolae Axinte 2. Toader
Tivodar 17. Aurel Prundean
(c) 3. George Neagoe 16.
Eusebiu Furtună 7. Michael

Chirariu 15. Ciprian Ioniţă 8.
Bogdan Botezatu 20. Ionel
Nemeş 10. Nicolae Lazăr 9.
Ionuţ Beleca. Rezerve: 22.
Jan Turiţă 5. Ionut Donose
18. Florin Dodan 14. Costel
Stroaia 13. Alin Iftimie 19.
Cornel Ilie 4. Cornel Erhan.
Antrenor: Bogdan GROSU.
Ştiinţa Miroslava: 1.
Raul Avram 6. Ionuţ Miron
13. Bogdan Ghiarasim (c) 15.
George Maxim 20. Gabriel
Petrea 11. Ilie Talpan 21.
Narcis Ciubotariu 7. Adrian
Caragea
19.
Bogdan
Bolboceanu 18. Paul Tincu 5.
Ovidiu Tăcutanu. Rezerve:
12. Octavian Bargan 14.
Sebastian Săcrieru 4. Paul

Lenghen 16. Alex Stafie 9.
Marius Enache 10. Valentin
Pârvu 17. Vlad Gheorghiu.
Antrenori: Cristi Ungureanu
(A1) şi Irinel Ionescu (A2 – a
fost suspendat pentru eliminarea de la meciul cu
Aerostar Bacău).

fost executat de Nemeş, însă
şutul acestuia pe centrul porţii a fost respins cu piciorul
de Avram, mingea trecând
peste poartă.
Ştiinţa Miroslava a fost
aproape să închidă meciul în
min. 39, când Petrea a scăpat
singur spre poartă şi l-a lobat
pe portar, însă acesta a atins
mingea care şi-a încetinit
drumul spre poarta goală,
fiind respinsă de pe linia porţii de un fundas al gazdelor.
Tot Miroslava a avut o nouă
ocazie în min. 42, când în
urma unui corner, Tăcutanu a
reluat cu capul de pe colţul
scurt şi portarul gazdelor a

respins din plonjon.
Repriza secundă a fost mai
puţin animată, Miroslava
încercând şi reuşind să închidă excelent jocul. Ba, mai
mult, în min. 75, Gabriel
Petrea scapă pe contraatac şi,
după ce i-a luat faţa unui fundaş, a trimis peste portar stabilind scorul final, 2-0 pentru
Ştiinţa Miroslava.
Pârvu a fost aproape de 30, însă şutul său de la 35 m a
fost respins cu dificultate de
portar (min. 86). La oaspeţi
au jucat în repriza secundă şi
ieşenii Ionuţ Donose (ex.
Rapid Dumeşti) şi Florin
Dodan (ex. Viitorul Tg.
Frumos). Cu această victorie,
Ştiinţa Miroslava urcă pentru
prima data în istoria sa, pe
locul 1 în Liga III!
Cealaltă echipă a judeţului
Iaşi – Kosarom Paşcani a reuşit o surpriză frumoasă în
această etapă, smulgând un
punct în deplasarea de la
FCM Dorohoi (0-0), echipa
care şi-a propus să atace promovarea în acest sezon. Este
primul punct în deplasare
pentru păşcăneni.
Remus Mustăţea

şi în una om la om, din care
au fost câştigate câteva mingi.
Torică a apărat două aruncări
de la 7 metri consecutive ale
lui Ifrim, Folescu a primit şi
cartonaşul roşu pentru a treia
eliminare,
iar
jucătorii
Politehnicii zburdau pe contraatacuri fulgerătoare. La 2024 jocurile păreau făcute, dar
Universitas s-a apropiat la 2425. Sabău a ratat de la 7 metri,

însă Universitas a irosit un
atac deşi avea superioritate
numerică. Caciuc a fost cel
care a adus definitiv liniştea
echipei sale, în timp ce o ultimă aruncare a lui Ifrim, prea
puţin susţinut în acest meci, a
sfârşit în braţele lui Vulpe,
interul Politehnicii având o
prestaţie consistentă şi pe faza
defensivă. S-a terminat 24-26.
Dragoş Gaşpar

Organizare foarte
frumoasa a celor de
la Pojorita
Tribuna de peste 600 de
locuri a fost neîncăpătoare
pentru suporterii locali, fiind
prezentă chiar şi o galerie
organizată cu tobe şi vuvuzele, care şi-a suşţinut echipa
până la final. De la Miroslava
au fost prezenţi aproximativ
10 suporteri, printre care şi
primarul comunei Dan Niţă,
viceprimarul şi secretarul, dar
şi preşedintele echipei –
Daniel Acatrinei.
Nici bine nu a început partida şi Miroslava a deschis
scorul, printr-o lovitură
superba de cap a lui Ovidiu
Tăcutanu, care a reluat o centrare excelentă a lui Paul
Tincu din banda stângă (min.

2). În min. 12 Pojorîta a fost
aproape de egalare, însă
Nemeş a tras peste poartă din
poziţie foarte bună. În min.
15, Ghiarasim trimite prea
încet cu capul spre portar,
însă Avram iese la timp şi
închide unghiul lui Beleca,
jucător care a încercat să profite de ezitarea apărării oaspeţilor. În min. 20, Avram se
remarcă iarăşi la un şut din
lovitură liberă, reuşind să respingă de sub transversală.
Cea mai mare ocazie a
gazdelor s-a petrecut în min.
24, când Beleca s-a întors cu
Ciubotariu în spate şi a fost
faultat în careu. Penalty-ul a

HANDBAL, DIVIZIA A

A câştigat cine l-a avut pe Caciuc
* Duminică, 22 septembrie, în prima etapă a campionatului Seriei A al celui de-al
doilea eşalon masculin autohton, Politehnica Ştiinţa şi-a
valorificat avantajul dat de
omogenitate şi experienţă şi a
câştigat meciul cu HC
Universitas, o formaţie creată
peste noapte şi care a jucat
atât cât i-au permis resursele
fizice.
HC Universitas (antrenor
Costel Schender): Pricop - Piu
3
goluri,
Dimofte
3,

G.Dumitrache 2, Moraru 1,
Ifrim 10 (4 din 7 m),
Şt.Dumitrache 4, apoi Buga
(I.Muşat) - Grosu, Huzum,
M.Muşat şi Druga 1;
Politehnica Ştiinţa (antrenor Ioan Zepciuc): Torică Albu 1, Caciuc 7, Folescu 1,
Czari 3, Vulpe 5, Negru 5, apoi
Gadja - I.Ciocoiu (piesa de
rezistenţă pe faza de apărare),
Dil 4 (2 din 7 m), I.Burdun şi
Sabău.
Evoluţia scorului: 0-2, 4-3,
7-5, 9-9, 11-13, 13-16 (pauză),

Încă o victorie, la Câmpina!
Joi, 26 septembrie, în cadrul etapei a II-a, Ştiinţa Miroslava a jucat în
deplasare. impunându-se în faţa echipei HCM Câmpina cu scorul de 39-21
(13-7). Sub conducerea antrenorilor Florin Spiridon şi Nelu Zepciuc, studenţii ieşeni au prezentat următorul lot de jucători: Ionuţ Torică, Ion Gadja –
Ioan Ciocoiu 4 goluri, Gelu Negru 5, Alexandru Dil, Iulian Albu 2, Ionuţ
Caciuc 8, Eduard Toma 3, Ştefan Folescu 4, Alexandru Vulpe 5, Alexandru
Hârţan 7, Roland Czari 1. La finalul disputei de la Câmpina, antrenorul principal Florin Spiridon a declarat: “A fost un bun meci de pregătire pentru noi,
înaintea disputei cu echipa de Focşani, de duminică. Am putut rula tot lotul
şi asta a fost foarte bine !”.

16-16, 18-19, 20-24 (min. 53),
24-25 (min. 57), 24-26 (final).

Au fost 600-700
de spectatori!
A fost primul meci oficial
de handbal între două formaţii ieşene de seniori, orgoliile
dintre ele fiind vizibile încă
de la primele faze ale disputei. Au fost minute atât de
intense încât cronometrul
parcă abia înainta. Săreau
scântei la fiecare tentativă de
aruncare la poartă, Folescu
adunase deja două eliminări
de câte două minute în primele 11 minute, iar în locul
său a fost trimis Dil. Jocul
celor de la Universitas era
îndreptat cu predilecţie spre
Ifrim, el fiind responsabil cu
golurile ca să-şi menţină
echipa în avantaj. Timpul
însă trecea, Dil l-a luat om la
om, iar Costel Schender nu

Sport la preţuri
accesibile
Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii de
sport, Sala Polivalentă Miroslava este deschisă, zilnic, în afara programelor competiţionale 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 echipament adecvat este strict interzis!
Pentru detalii suplimentare, sau rezervări,
sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

avea schimbări viabile la dispoziţie. Apărarea ieşeană s-a
întărit şi cu I.Burdun, aşa că
nici eforturile lui Dimofte şi
G.Dumitrache nu prea mai
aveau sorţi de izbândă.
Torică a scos şi el cu spor, iar
contraatacurile Politehnicii
au creat diferenţa de trei
goluri pe perioada pauzei
(13-16).
Universitas a egalat la
începutul reprizei secunde,
dar Caciuc, cel care s-a pregătit cu Universitas, a semnat în
cele din urmă cu tabăra adversă, a reapărut la rampă exact
când echipa avea nevoie de
gol, iar Zepciuc şi Spiridon
(care n-a stat pe bancă pentru
că nu i-a fost aplicată viza pe
carnet în timp util, acelaşi
lucru păţindu-l şi Hârţan) au
sesizat oboseala handbaliştilor de la Universitas. Au
comandat o apărare avansată,
care uşor-uşor se transforma

„Aş vrea să vină şi la noi aşa de mulţi spectatori cum au fost la handbal”
Mădălin Nicolae, baschetbalist Politehnica Iaşi

„Sunt mulţumit de băieţii mei. Cu mai multă atenţie am fi putut câştiga”

„

Costel Schender, antrenor HC Universitas Iaşi

„Ne-am impus pentru că am comis mai puţine greşeli individuale”
Florin Spiridon, antrenor principal Politehnica Ştiinţa

Când cineva necunoscut bate la poarta ta...
• Fii atent la cei care vin să îţi vândă diverse bunuri (pături, lenjerie etc.)
• Unii se oferă să cumpere tichete de transport sau alte produse pe care le vinzi

ATENŢIE!
Printre ei se pot afla indivizi rău intenţionaţi, care vor să afle unde ascunzi banii şi
apoi încearcă să îi fure, profitând de neatenţia ta!
Campanie de prevenire a furturilor din locuinţe, comise prin distragerea atenţiei, derulată prin
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.

POLIŢIA LOCALĂ MIROSLAVA
APEL DE URGENŢĂ: 0751-251.513

