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Zilele Turismului, la Miroslava

Cu prilejul celebrării a 345 ani de
atestare documentară, dar şi pentru
promovarea valorilor locale,
Primăria Miroslava organizează
“Zilele Turismului la Miroslava”, un
amplu program de manifestări cultural – artistice, la care sunt invitaţi
atât locuitorii comunei cât şi toate
persoanele interesate să cunoască
mai bine istoria şi valorile turistice
ale locului.
Manifestările vor avea loc în perioada 18 –
21 septembrie şi se vor desfăşura, în bună
parte, pe esplanada din imediata vecinătate a
sediului Primăriei comunei Miroslava, unde
vor evolua pe scenă cunoscuţi rapsozi precum
Viorica Macovei, Constantin Bahrin,
Ansamblul Folcloric Tradiţional “Sârba cu
năframă” din Hârlău, dar şi interpreţi de
muzică uşoară precum Ion Suruceanu, Aurel
Niamţu şi Constantin Florescu.
Pe lângă orele de muzică populară şi
uşoară, spectacolul în aer liber va fi completat
de momente precum jocuri şi concursuri
sportive, vernisaje ş.a.m.d.
Eveniment central al manifestărilor va fi
momentul inaugurării oficiale a Centrului
Turistic Miroslava, instituţie creată şi finanţată
cu concursul Ministerului Turismului şi al
Dezvoltării şi al Uniunii Europene. La deschiderea centrului vor fi prezente oficialităţi
locale şi judeţene.
Târgul Agralim – cea mai mare
manifestare agricolă din regiunea de Nord
Est
Consemnăm, de asemenea, că în acest an
manifestările prilejuite de Zilele Turismului în
Miroslava vor coincide, în perioada 18 – 21
septembrie cu un alt eveniment de mare
anvergură la nivel regional şi anume Târgul

Agralim. Este vorba de cel mai mare cel mai
mare târg agricol din regiunea de Nord Est a
României, care se va bucura, de asemenea, de
cea mai largă participare a principalilor
producători agricoli din regiune. Organizată de
Firma AB Plus în colaborare cu Ministerul
Agriculturii, acţiunea se va desfăşura la
Staţiunea Didactică Ezăreni, pe un
amplasament pus la dispoziţie de Universitatea
Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”, unde

firmele producătoare de utilaje agricole vor
putea face demonstraţii practice de exploatare
pe loturi demonstrative a tractoarelor şi a dispozitivelor specifice acestui gen de activitate.
Vor fi prezentate maşini şi utilaje agricole,
materiale săditoare, seminţe şi îngrăşăminte
pentru agricultură, sere, solarii şi echipamente
pentru irigaţii, precum şi soluţii pentru
agricultură ecologică. Târgul va avea, de
asemenea şi o secţiune Zootehnică, unde vor fi

Veniţi la Miroslava şi nu veţi regreta!

Aflată în imediata vecinătate a Iaşului,
reper de importanţă naţională majoră în
istoria şi cultura României, Miroslava e o
comună care prin ea însăşi se recomandă
publicului larg ca obiectiv turistic de interes regional. Suntem o comunitate veche,

cu tradiţii milenare, despre care lumea nu
ştie multe lucruri, aşa cum ar trebui. Să nu
uităm că în dealul Bârca, la fel şi în Balciu,
când s-au făcut lucrările de amenajare a
şoselei de centură au fost descoperite
vestigii de civilizaţie precucuteniană,
vechi de peste 5000 de ani şi aflăm că încă
se mai descoperă asemenea lucruri prin
câmp. Avem multe locuri frumoase şi
încărcate de istorie relativ recentă cum este
şi cazul Palatului Sturdza – acum muzeu –
unde a luat fiinţă primul institut superior
de învăţământ agricol din România. Aici,
în 1831 a funcţionat „Institutul de Educaţie
pentru Fiii de Nobili“, şcoală absolvită de
Mihail Kogălniceanu, cel care avea să
pună piatra de temelie a României
moderne. Avem şi locuri frumoase precum
rezervaţia de stejari argintii de la Uricani
sau fâneaţa “Valea lui David”, declarată
rezervaţie a biosferei, cu o floră unicat,
cum nu se mai găseşte prin alte părţi, avem
biserici monument aflate deja în
nomenclatorul clădirilor declarate ca fiind
de patrimoniu naţional, precum cele de la
Miroslava, Corneşti, Ciurbeşti şi

Voroveşti. Şi, nu în ultimul rând, avem în
toate localităţile componente ale comunei
Miroslava oameni gospodari, oameni
frumoşi, care au ştiut să păstreze tradiţiile
locului aşa cum poate prin alte părţi nu s-a
reuşit.
Toate acestea recomandă comuna
noastră ca fiind una cu un potenţial turistic
deosebit, motiv pentru care am şi reuşit să
obţinem finanţarea europeană necesară
înfiinţării unui Centru Turistic modern,
dotat cu toate cele necesare promovării
noastre la potenţial maxim.
Am încurajat fără rezerve şi vom
continua să încurajăm practicarea turismului în Miroslava tocmai pentru că chiar
avem ce arăta iar manifestările prilejuite de
zilele turismului, care vor avea loc în perioada 18-21 septembrie constituie încă un
prilej, pentru cei care ne trec pragul, de a
ne cunoaşte mai bine.
Veniţi, aşadar, la Miroslava şi nu veţi
regreta!

Dan Niţă – primarul
comunei Miroslava

NATURA + ISTORIE + TRADIŢII =

prezentate echipamente şi tehnologii pentru
creşterea animalelor, hrană pentru animale,
nutreţuri combinate, echipamente şi tehnologii
pentru creşterea păsărilor, utilaje şi
echipamente zootehnice şi produse de uz veterinar. Nu în ultimul rând, se va organiza şi un
târg al locurilor de muncă în agricultură.
Amănunte despre toate aceste manifestări citiţi
în paginile 4 şi 5.

Selecţie de instrumentişti copii
pentru orchestra de muzică populară
Compartimentul cultural al Primăriei Miroslava organizează o
sesiune de preselecţie pentru copiii interesaţi să facă parte din
orchestra de muzică populară a comunei. Detalii şi alte condiţii pe
care trebuie să le îndeplinească solicitanţii se obţine sunând la tel.
0753-736.499, consilier cultural Constantin Alexiu.

Premii pentru familii care au
împlinit 50 ani de căsătorie
Cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorile Miroslavei
– care se vor desfăşura în perioada 18 – 21 septembrie –
Primăria comunei Miroslava va acorda premii de fidelitate
familiilor longevive. Vor fi premiate doar familiile care au ambii
soţi în viaţă şi care care au împlinit 50 ani de la căsătorie în anii
2012, 2013, 2014. Pentru luarea în evidenţă, în vederea
acordării acestor premii (care cel mai probabil vor fi în bani),
solicitanţii trebuie să se prezinte la Primăria comunei Miroslava
cu Certificatul de Căsătorie şi Buletinul/Cartea de Identitate,
care să ateste că cei doi soţi sunt rezidenţi ai comunei Miroslava,
până la data de 30 august. Vă aşteptăm!
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noi. Detalii legate de taxele pentru obţinerea autorizaţiei de taximetrie în
Miroslava, precum şi amplasamentele pe
care se vor amenaja în comună staţiile de
taximetrie urmează a fi stabilite de
Consiliul Local”, a declarat Ciprian
Andriucă, responsabil al compartimentului de transporturi din cadrul Primăriei
Miroslava. (F.A.)

Taximetrie în Miroslava
Având în vedere numărul
crescut de solicitări venite
dinspre populaţie în ce priveşte
organizarea unui sistem propriu
de transport public de călători în
comuna Miroslava, autorităţile
iau în considerare şi posibilitatea
înfiinţării unui serviciu local de
taximetrie.

Miroslava, cererea din partea publicului
fiind mare. Reglementarea acestei activităţi pe drumurile noastre se poate constitui în sursă de venit la bugetul local,
aşa că nu văd niciun motiv pentru care
acest serviciu nu s-ar putea presta şi la

Acest proiect s-a aflat deja în dezbatere publică şi urmează a fi propus spre
analiză plenului Consiliului Local.
Numărul maxim de autorizaţii pentru
taximetrie propus de serviciul de specialitate al Primăriei Miroslava este de 50
iar autovehiculele care ar circula pe străzile Miroslavei vor avea dotări similare
celor deja existente în municipiul Iaşi.
“Sunt foarte multe maşini din Iaşi care
prestează activităţi de taximetrie în raza
teritorial administrativă a comunei

Statistici de la Serviciul de Urbanism
Comuna Miroslava este, de departe, localitatea
cu cea mai mare rată de dezvoltare demografică
din judeţ, fapt care a dus la o aglomerare a activităţii serviciului de urbanism.
Potrivit statisticilor puse la dispoziţie de ing.
Anton Finatti (şeful compartimentului), la serviciul de urbanism al Primăriei Miroslava au fost
înregistrate în acest an:
– 426 autorizaţii de construcţie;
– 764 certificate de urbanism;
– 238 recepţii;
– 14 avize de oportunitate;

Date de la starea civilă
În perioada 1 august – 23 august, la Oficiul de Stare
Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate
următoarele:
Căsătorii
• Morăriţa Vasile, cu Marcu Irina;
• Andriescu Alexandru, cu Crişu Liliana;
• Artene Alin Andrei, cu Piţu Andreea Ionela;
• Cusutură Sebastian, cu Prodan Magdalena;
• Moraru Dragoş Constantin, cu Ciubotaru Iuliana
Lenuţa;
• Irimia Viorel Răducu, cu Simion Cătălina Mihaela;
• Turian Ionuţ, cu Harpaţuc Bianca Ştefania;
• Costin Dumitru, cu Drăgan Ioana;
• Gavrilescu Tiberiu Constantin, cu Buhuş Luiza
Mihaela;
– Irimescu Marius Ionuţ, cu Negură Ionela.
Decese
• – Voicu Mihai (Miroslava, 64 ani);
– Miron Ramona (Miroslava, 32 ani).
Naşteri
• Gogu Adelin Petronel (Ciurbeşti, 6 iunie 2014)

Anunţuri
Locuri de muncă
 Angajez vulcanizator auto şi spălători auto,
în Balciu, Miroslava.
Telefon: 0740-27.99.56810.605.
Imobiliare
 Cumpăr teren intravilan, zona Miroslava,
minim 2000 mp. Tel. 0785-244.044

– 88 autorizaţii pentru utilităţi;
– peste 1000 răspunsuri la adrese din partea
populaţiei.
“Localităţile cu cea mai mare rată demografică
din componenţa comunei Miroslava sunt Valea
Adâncă, Horpaz, Miroslava, şi Valea Ursului”, a
declarat ing. Anton Finatti.
Pe linia disciplinei în construcţii, serviciul de
urbanism al Primăriei Miroslava a aplicat 26
amenzi: 3 a câte 5.000 lei fiecare şi restul de câte
1.000 lei. (F.A.)

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa de lucru ordinară a Consiliului
Local, din data de 28 august 2014, vor fi analizate şi supuse la vot următoarele proiecte de
hotărâri:
• Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit, pe o perioadă de 32 de
ani, către S.C. ApaVital S.A. a suprafeţei de
teren de 100 m.p., situată în sat Valea Adâncă,
în vederea construirii unei staţii de pompare a
apelor uzate în zona Iaşi-Valea Adâncă;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită, de către
Consiliul Local Miroslava, a unei suprafeţe de
teren din domeniul privat al comunei, pentru
construirea de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, pe toată durata executării construcţiei, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare, funcţionare si
autorizare a transportului în regim de taxi şi în
regim de închiriere în comuna Miroslava, judeţul Iaşi;
• Proiect de hotărâre privind Reorganizarea
Structurii Comunitare Consultative la nivelul
comunei Miroslava, judeţul Iaşi;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local Miroslava în

calitate de membru în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Dimitrie
Anghel”- Corneşti, respectiv în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Col.
Constantin Langa - Miroslava, ca urmare a
demisiei d-lui consilier local - Iftimie
Gheorghiţă;
• Proiect de hotărâre privind completarea
Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2014;
• Proiect de hotărâre privind completarea şi
însuşirea inventarului domeniului privat al
comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind completarea şi
însuşirea inventarului domeniului public al
comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.1251/23.01.2012 privind pe Racoviţă Maria, având ca obiect: concesionare teren în suprafaţă de 2.500 m.p.,
situat în sat Uricani, comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, T32, parcela 1705/99, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale şi a dispoziţiilor
prevăzute în caietul de sarcini;
• Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.1252/23.01.2012 privind pe Breabăn Mihaela-Elena, având ca
obiect: concesionare teren în suprafaţă de 2.500

m.p., situat în sat Uricani, comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, T32, parcela 1705/100, ca urmare a
nerespectării clauzelor contractuale şi a dispoziţiilor prevăzute în caietul de sarcini;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia-”Construire
cimitir, sală de ceremonii funerare, grupuri
sanitare, anexe aferente, împrejmuire şi racordare utilităţi în sat Valea Adâncă, comuna
Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea reviziei proiectului tehnic nr.1609/2013 şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
investiţia:”Extindere sistem de alimentare cu
apă în localităţile Voroveşti şi Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Proiect de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de
1.000 m.p., teren situat în domeniul privat al
comunei Miroslava, sat Ciurbeşti, judeţul Iaşi,
T78;
• Proiect de hotărâre privind închirierea unui
spaţiu în incinta Primăriei comunei Miroslava
în vederea desfăşurării de activităţi cadastrale;
• Proiect de hotărâre privind desemnare preşedintelui de şedinţe pentru lunile septembrie,
octombrie şi noiembrie 2014.
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Salubrizare în curs de rezolvare
cat, au făcut-o fără să ne
anunţe ca să putem lua din
timp contramăsurile necesare. De aici a pornit toată
zăpăceala. De-acum însă,
lucrurile încep să se îndrepte iar acolo unde vom
întâmpina probleme noi le
vom corecta din mers”, a
dat asigurări Vasile Bulbaşa,
viceprimarul
comunei
Miroslava.

* Primăria Miroslava
ia în calcul înfiinţarea
unui serviciu propriu
de salubrizare * “Ne
cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a
declarat Vasile Bulbaşa,
viceprimarul comunei
Miroslava
Pentru a descâlci blocajele iscate în gestionarea
gunoiului menajer ca urmare a retragerii SC Predemet
SA din comună, Primăria
Miroslava a achiziţionat o
maşină de gunoi şi e în tratative să mai aducă una.
Practic, forţată de împrejurări, autoritatea locală începe uşor-uşor să-şi facă propriul serviciu de salubritate.
Dar cum până la obţinerea
avizelor şi autorizaţiilor
necesare de la mediu va mai
dura ceva timp, Primăria
Miroslava va gestiona până
atunci activitatea de salubri-

zare a comunei în colaborare cu firma SC Raabro SRL.
“Ştim că a fost o perioadă grea şi că plecarea
Predemet din comună a
creat un mare disconfort
unor cetăţeni cărora nu li sau golit pubelele în timp
util. Ne cerem scuze pentru
aceasta şi-i asigurăm pe toţi
că am făcut eforturi să
remediem problema în cel
mai scurt timp posibil.
Vreau să ştie lumea că nu
noi i-am alungat pe cei de la
Predemet, ci că ei au plecat
singuri, probabil din motive
financiare. Iar când au ple-

Poliţia Locală în acţiune

Cei care au distrus staţia de
maxi-taxi Voroveşti au fost prinşi
În seara de 9 - 10 august a.c.
Poliţia Locală, în colaborare cu
Poliţia Rurală Miroslava, a efectuat o razie pe raza comunei,
având ca obiect prevenirea şi
depistarea de contravenţii/infracţiuni. Au fost vizate locurile
publice, parcurile de joacă, staţiile de maxi-taxi şi barurile. Au
fost legitimate 24 persoane şi au
fost percheziţionate corporal 12
persoane, 9 persoane au primit
avertismente iar alte 3 au fost
sancţionate contravenţional, la
Legea 61/1991, privind ordinea
şi liniştea publică. “Au fost identificaţi şi autorii care au spart
geamurile staţiei de maxi-taxi din
Voroveşti – Musteaţă Petru Ionuţ,
Anuşca Andrei, Chelariu Ionuţ
Andrei – fiecare fiind amendat cu
câte 400 lei. În ce-i priveşte pe
cei trei, cercetările continuă la
Poliţia Rurală Miroslava, care lea întocmit dosare penale pentru
distrugere”, a declarat Ion
Căliman, coordonator al Poliţiei
Locale Miroslava. Astfel de
acţiuni vor continua.

Amenzi mici, mizerie
multă...
În ciuda apelurilor repetate
la bun simţ făcute de aministra-

Noul grafic de preluare
a pubelelor este următorul:
• Luni – Valea Adâncă
Nouă şi Veche
• Marţi – Se termină de
ridicat gunoiul din Valea
Adâncă Nouă, apoi se ridică
gunoiul din Valea Adâncă
Veche
• Miercuri – Horpaz şi
Ciurbeşti
• Joi – Miroslava
• Vineri – Balciu, Valea
Ursului, Voroveşti, Uricani,
Brătuleni. Tot vineri se ridi-

că gunoiul din containerele
mari de la Dancaş, Corneşti,
Proselnici, Miroslava Vale
şi Găureni, precum şi gunoiul de la societăţile comerciale.

Maşina de gunoi nu
preia fân, crengi şi
moloz!
Programul de ridicare a
pubelelor începe la 7,30 şi
se încheie doar când se termină de ridicat gunoiul
menajer din localitatea aflată pe ordinea de zi la colectare. Când ştiu că au zi de
ridicat gunoiul menajer,
cetăţenii sunt rugaţi să lase
pubelele la poartă pentru a fi
ridicate. Dacă nu găsesc
pubela în poartă, angajaţii
serviciului de salubritate
trec mai departe şi nu se mai
întorc din drum. “În funcţie
de situaţia întâlnită în teren,
programul de preluare a
gunoiului menajer poate
suferi modificări, pentru că

Crescătorie de crap
şi caras la Ezăreni
Profilată iniţial pe construcţii civile,
SC Lucimar SRL încearcă să depăşească perioadele de criză imobiliară,
extinzându-şi profilul de activitate
într-un domeniu mai puţin convenţional – piscicultura. “Nu aş spune că
avem o experienţă deosebită în domeniu, dar am concesionat deja balta de la
Ezăreni şi de-acum om vedea ce-o
ieşi”, ne spune Lucian Vătavu, reprezentant al firmei.
Contractul de concesionare a luciului de apă de la Ezăreni, în suprafaţă de
47,8 hectare, situat în raza teritorialadministrativă a comunei Miroslava, a
fost încheiat în decembrie 2012 şi e
valabil pentru o perioadă de cinci ani,
cu posibilitatea de prelungire, chiria

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

Nu parcaţi maşini pe
căile de acces!
Cetăţenii sunt rugaţi să
nu-şi parcheze maşinile personale în drum în zilele

când ştiu că vine maşina de
gunoi, ca să nu îngreuneze
activitatea angajaţilor care
preiau pubelele. De asemenea, sunt rugaţi să-şi tundă
crengile copacilor care dau
în calea de acces pentru a nu
deteriora utilajul de salubritate. Persoanele care vor fi
depistate că ard gunoiul în
fundul grădinii vor fi aspru
amendate. Taxa de salubritate rămâne aceeaşi, care a
fost stabilită în Consiliul
Local, adică 8,5 lei/persoană/lună,
16
lei/2
persoane/lună, 22 lei/de la 3
persoane în sus/lună şi 52
lei/mc/lună la agenţii economici. (F.A.)

Firme în
Miroslava
Având în vedere numărul tot mai
mare de firme care îşi desfăşoară activitatea în comuna Miroslava, redacţia
Mesagerul iniţiază această rubrică de
profil, pentru ca cititorii publicaţiei
noastre să-şi facă o idee, cât de cât
corectă, asupra mediului de afaceri din
comună. Selecţia firmelor care vor fi
prezentate este una aleatorie.

ţia publică locală către cetăţeni,
Poliţia Locală continuă să
depisteze persoane care aruncă
gunoaie în locuri publice. Este
şi cazul lui Grasu Sorin, din
Iaşi, care a fost surprins pe când
îşi curăţa betoniera în Valea
Adâncă, pe un teren viran de la
Poarta Verde, fiind amendat cu
400 lei.
La fel, a fost surprins şi
Ciobanu Vasilică, din Ciurea, pe
când îşi golea vidanja cu materii
fecale şi urină sub un pod din
Balciu. Tot aşa, a fost amendat
cu 400 lei... (P.C.)

nu ne putem permite să trimitem maşina goală la groapa de gunoi. Un alt lucru
important pe care vreau să-l
transmit concetăţenilor este
calitatea gunoiului. Maşina
de salubritate preia doar
gunoi menajer, nu şi sacii cu
fân, crengi tăiate de copac
sau sacii de moloz”, a mai
spus viceprimarul Vasile
Bulbaşa.

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).

fiind de 400 lei/ha/an. Potrivit contractului, firma care a concesionat balta nu
va desfăşura aici alte activităţi în afară
de creşterea şi valorificarea peştelui
proaspăt, care se va vinde, cu amănuntul, la un magazin de profil din zona
CUG (lângă Selgros). De profit nu
poate fi vorba, deocamdată, pentru că
firma a cheltuit deja sume importante
pe curăţarea şi întreţinerea luciului de
apă. “Ca să strângem toate peturile şi
gunoaiele din apă ne-a costat până
acum circa 200 milioane lei vechi, la
care se mai adaugă cheltuielile cu
avize, aprobări şi concesiunea propriuzisă”, a mai spus Lucian Vătavu. În
balta de la Ezăreni va fi adus doar puiet
de crap, crap Novac şi caras iar hrana
destinată acestuia este exclusiv bio
(grâu, porumb şi şrot de floarea soarelui), fără aditivi sau alte substanţe care
ar putea afecta calitatea cărnii peştelui.
“Estimăm că vom scoate anul acesta,
între 30 şi 40 de tone de peşte proaspăt.

Ca să ieşim pe profit ne-ar trebui o
recoltă spre 100 de tone, dar e şi acesta
un început. Recoltarea o vom face la
toamnă, cu un năvod de 400 mp, adus
de la Galaţi”, a mai spus Lucian
Vătavu. Peştele de la Ezăreni se va
vinde (în viu), la magazinul propriu de
la CUG, la preţuri cuprinse între 8 -12
lei/Kg, crapul Novac şi carasul, iar crapul simplu se va vinde la preţuri
cuprinse între 14 – 17 lei/kg. Fiind
vorba de o concesiune în vederea
exploatării piscicole, pescuitul sportiv
în această baltă este interzis. (F.A.)

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
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Zilele Turismului Miroslava - Program
Joi, 18 septembrie 2014
- Ora 10.00 - Deschidere Târgul pentru
fermieri AGRALIM. Prezentare de către
Dan Niţă, primarul comunei, a potenţialului turistic şi economic al comunei
Miroslava;
- Orele 10.00 - 16.00 – vizitare Casa
Sturdza, vizitare Biserica Naşterea Maicii
Domnului şi alte obiective turistice din
Comuna Miroslava;
- Ora 15.00 – Deschidere Zonă de
Agrement şi Alimentaţie publică - pe terenul viran de lângă Primăria Comunei
Miroslava;
- Ora 15.00 – 19.00 – întreceri sportive
în Sala de Sport şi pe terenul viran de lângă
Primăria comunei Miroslava;
- Ora 19.00 – 21.00 – Spectacol susţinut
de artişti locali;
- Ora 21.00 – Spectacol pe scenă,
Muzică Folk;
- Ora 21.00 – Foc de Tabără;
- Ora 22.00 - Discotecă în aer liber.
Vineri, 19 septembrie 2014
- Ora 10.00 - Deschiderea oficială a

Centrului de Promovare Turistică
Miroslava, în prezenţa Primarului Dan
Niţă, viceprimarul, consilieri locali, reprezentanţi ai Primăriei Iaşi, prefectul şi
Directorul General al Ministerului
Agriculturii;
- Vineri 19.09.2014 inaugurarea vernisajului
de
fotografie
“Vizitează
Miroslava”. Manifestarea va dura o săptămână şi va fi organizată la Centrul Turistic
din Iaşi;
- Orele 10.00- 16.00 – vizitare Casa
Sturdza, vizitare Biserica Naşterea Maicii
Domnului şi alte obiective turistice din
Comuna Miroslava;
- Ora 15.00 – 22.00 - Zona de Agrement
şi Alimentaţie Publică - pe terenul viran de
lângă Primăria Comunei Miroslava;
- Ora 15.00 – 19.00 – întreceri sportive
în Sala de Sport şi pe terenul viran de lângă
Primăria Comunei Miroslava;
- Ora 20.00 – 21.00 – Spectacol susţinut
de artişti locali, Şezătoarea de la Ciurbeşti;
- Ora 21.00 – Spectacol de muzică
populară pe scenă, Constantin Bahrin;
- Ora 22.00 - Discotecă în aer liber

„Promovarea turismului în Miroslava,
prin Centrul Turistic, reprezintă un exemplu
de urmat şi pentru alţii”
“Trăim într-o perioada în care judeţul Iaşi
este în plin proces de
modernizare.
Locuri
încărcate de istorie şi cultură, cu un potenţial
turistic considerabil, se
îmbină acum cu beneficiile timpurilor în care
trăim.
Este de lăudat iniţiativa
Centrului
de
Promovare a Turismului
Miroslava şi a domnului
primar Dan Niţă de a
promova turismul în această frumoasă zonă a judeţului. Vă pot
asigura, dragi cetăţeni ai comunei Miroslava, de întreg sprijinul
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, a Guvernului României, în
promovarea acestei superbe zone turistice. Este nevoie ca noi,
locuitorii judeţului Iaşi, să ne implicăm în astfel de proiecte, să
le povestim tuturor ce reprezintă spiritul acestei minunate zone.
Pentru mine, ca subprefect al judeţului Iaşi, este o mare onoare
să reprezint locuitorii acestor meleaguri iar promovarea turismului în Miroslava, prin Centrul Turistic, reprezintă un exemplu de
urmat şi pentru alţii” - Răzvan Bogdan Abălaşi - subprefect al
judeţului Iaşi

„Noi, cei din Corneşti, vă dorim
sănătate şi ajutorul Domnului!”
“Orice aniversare a localităţii este o sărbătoare şi un eveniment foarte important. Miroslava a fost şi rămâne leagănul a
zeci de generaţii de oameni valoroşi. Mă bucur că am această
posibilitate de a adresa un mesaj cu ocazia «Zilelor Turismului
la Miroslava» care include şi hramul satului. Ca primar al satului Corneşti, înfrăţit cu Miroslava, le adresez cele mai sincere
şi cordiale felicitări tuturor locuitorilor Miroslavei şi domnului
primar Dan Niţă. Noi, cei din Corneşti, vă dorim sănătate şi
ajutorul Domnului în tot
ce întreprindeţi. Oamenii
sunt cei ce făuresc prezentul şi pun fundamentul
viitorului. Fie ca zilele
acestea de sărbătoare ale
comunei să vă aducă
numai bucurii, oaspeţi
binevoitori şi mulţi turişti
care să aprecizeze natura,
trecutul şi prezentul
Miroslavei” - Iurie Ţurcanu, primar al satului
Corneşti,
raionul
Ungheni,
Republica
Moldova.

Sâmbătă, 20 septembrie 2014
- Orele 10.00- 16.00 – vizitare Casa
Sturdza, vizitare Biserica Naşterea Maicii
Domnului şi alte obiective turistice din
Comuna Miroslava
- “100 de ani de la trecerea în nefiinţă a
poetului Dimitrie Anghel” - Manifestarea
va fi organizată la Şcoala din Corneşti;
Organizatori Ştefan Susai şi Otilia
Porumboiu.
- Ora 15.00 – 19.00 – întreceri sportive
în Sala de Sport şi pe terenul viran de lângă
Primăria Comunei Miroslava;
- Ora 19.30 - 21.00 - Ansablul Folcloric
Tradiţional “SÂRBA CU NĂFRAMĂ” al
Casei de Cultură a Oraşului Hârlău,
Judeţul Iaşi;
- Ora 21.00 – Spectacol pe muzică
populară, Viorica Macovei;
- Ora 22.00 - Discotecă în aer liber.
Duminică, 21 septembrie 2014
- Orele 10.00 - 16.00 – vizitare Casa
Sturdza, vizitare Biserica Naşterea Maicii
Domnului şi alte obiective turistice din
Comuna Miroslava;

- Ora 15.00 – 19.00 – întreceri sportive
în Sala de Sport şi pe terenul viran de lângă
Primăria Comunei Miroslava;
- Ora 17.15 – Premiere câştigatori concursuri sportive;
- Ora 17.30 – 19.30 – Spectacol susţinut
de Şcolile din Comună;
- Ora 19.30 – 21.00 – Spectacol de
romanţe şi cântece româneşti, cu
Constantin Florescu, Aurel Niamţu şi Anca
Apetroaie;
- Ora 21.00 – Spectacol de muzică uşoară cu Ion Suruceanu;
- Ora 22.00 - Discotecă în aer liber
Lecţii deschise pe teme de turism
Miercuri şi Joi, 17.09 şi 18.09, vor avea
loc lecţii pentru elevi despre promovarea
turismului, istoria şi potenţialul comunei
Miroslava. Lecţiile deschise vor fi sustinute de dl. Ştefan Susai. De asemenea, elevii
vor fi invitaţi la Centrul Turistic iar vineri
la Iaşi, la vernisajul expoziţiei de fotografie organizat la CIT Iaşi.

„Turismul rural este o nişă încă
neutilizată la potenţialul său maxim”

„Începem să cunoaştem spiritul
oamenilor de aici”

“Salutăm desfăşurarea evenimentului «Zilele Turismului» la
Miroslava.
Turismul rural este o nişă încă neutilizată la potenţialul său
maxim iar comuna Miroslava, prin deschiderea pe care o arată
acestui tip de evenimente, face parte dintre promotorii frumuseţilor naturale ale României. Urăm succes organizatorilor şi îi
felicităm pentru iniţiativă” - Anca Zota, coordonator Birou
Promovare Turistică Iaşi

“Noi, ca organizaţie
care de peste 12 ani milităm pentru promovarea
valorilor şi respectarea
omului, dorim o dezvoltare
a societăţii, comunicare şi
schimb constructiv de idei
între membrii aceleiaşi
comunităţi.
Am intrat din 2012 în
această comunitate –
comuna Miroslava - şi
începem să cunoaştem spiritul întreprinzător al
oamenilor de aici, bucuriile, frumuseţea, dar şi
nevoile lor. Le suntem alături şi dorim să punem în valoare, împreună cu aceşti oameni
deosebiţi, bogaţia sufletească şi resursele acestui loc. Turismul
este important. Prin urmare, sărbătoarea turismului în această
comunitate este şi sărbătoarea noastră” - Angela Achiţei – preşedinte al Fundaţiei “Alături de Voi”, România

„Miroslava e o zonă minunată, care merită
inclusă în circuitul turistic românesc!”
“Istoria unei comunităţi, oriunde în lume, este o mică parte
din istoria ţării respective. Pentru istoria Iaşului, fostă capitală a
României, comuna Miroslava ocupă un loc aparte în primul rând
din punct de vedere economic şi cultural. Iniţiativa primarului
Dan Niţă de a promova zona turistică Miroslava este de lăudat.
Aveţi la Miroslava obiective care chiar trebuie incluse în circuitul turistic al judeţului Iaşi. Mă refer la frumoasa pădure de stejari argintii din Uricani, la
Palatul principelui Sturdza, precum şi la bisericile monument
din Ciurbeşti şi Voroveşti. Toţi
românii ar trebui să le viziteze,
nu doar oamenii din partea
locului! Felicit şi sprijin astfel
de iniţiative de promovare a
turismului în această zonă
minunată, care merită a fi inclusă în circuitul turistic românesc” - Cristina Gafton director general, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

„Miroslava - un exemplu
pentru raionul Făleşti”
“Zilele Turismului la Miroslava” tind să devina un brand al
comunităţii dumneavoastră. Miroslava, cu bisericile sale vechi şi
rezervaţiile naturale, reprezintă o atracţie. Am vizitat printre primii noul Centru de Informare Turistică. Pot spune că Miroslava
e un exemplu şi pentru raionul Făleşti în ceea ce priveşte promovarea turistică. Vă felicit pentru tot ceea ce faceţi şi sperăm să
avem proiecte comune pe axa Făleşti – Miroslava” - Valeriu
Muduc, preşedinte al Consiliului Raional Făleşti.

Concurs de eseuri pe teme de turism pentru elevi
Copiii merită să descopere poveştile frumoase ale Miroslavei. Centrul de
Informare Turistică Miroslava îi invită pe elevi să participe la concursul ,,Miroslava
de ieri şi de azi''. Pot fi trimise eseuri despre natură, patrimoniul cultural, despre
satele comunei Miroslava. Cele mai bune materiale vor fi publicate în Mesagerul
de Miroslava şi vor fi premiate de Centrul de Informare Turistică. Termenul limită
de trimitere a eseurilor este 30 septembrie 2014, pe adresa:
turism.miroslava@gmail.com sau www.facebook.com/turism.miroslava
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AGRALIM, Forumul Agricol al Regiunii de Nord-Est
Aflat la cea de-a patra
ediţie, Forumul Agricol al
Regiunii de Nord – Est este
cel mai important eveniment interactiv dedicat fermierilor, antreprenorilor şi
specialiştilor în agricultură
din regiunea Moldovei, în
cadrul întâlnirii de toamnă a
Clubului
Fermierilor
AGRALIM.
Forumul Agricol se va
desfăşura în perioada 18 19 septembrie 2014, în
cadrul celui mai mare eveniment agrar al Moldovei,
Târgul pentru fermieri
AGRALIM (18 - 21 septembrie 2014).

Tematica generală a
forumului agricol 2014
– Finanţarea agriculturii;
– Soluţii de creştere a
randamentului
fermelor
agricole şi zootehnice;
– Tânărul fermier;
– Energii alternative.
Forumul Agricol este
conceput ca o platformă de
dialog, informare, interacţiune şi dezvoltare profesională, ce reuneşte, la Iaşi,

reprezentanţi ai instituţiilor
publice
subordonate
MADR, antreprenori, specialisti şi ingineri agronomi,
companii din ţară şi din
străinătate care activează în
sectorul agricol, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil,
mass media.

Evenimente speciale
din cadrul AGRALIM
2014
Sesiunea 1, sumar prezentări: „Noi provocări în
atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea
rurală”; „Surse de finanţare
pentru întreprinzătorii din
agricultură”;
„Finanţări
puse la dispoziţie de
Grupurile de Acţiune
Locală în perioada 20142020”; „Soluţii inovatoare
pentru creşterea randamentului şi profitabilităţii fermei”; „Modernizarea procesului tehnologic în fermele
zootehnice”; „Vânzarea şi
cumpărarea terenurilor agricole-dreptul de preemţiune
şi soluţii la nivel societar”
ş.a.
Sesiunea 2, dezbatere cu

reprezentanţii
MADR,
APIA, AFIR, LAPAR.
Gala premiilor de excelenţă în agricultură în regiunea de nord-est
Este un eveniment unic
de recunoaştere a excelenţei
în agricultură sau de evidenţiere a fermierilor din
regiunea de nord-est. Gala
Premiilor de Excelenţă în
Agricultură
încurajează
excelenţa în agribusiness,
iniţiativa şi profesionalismul în agricultură, promovând experienţe de succes
în agricultură în Regiunea
de Nord - Est, fermieri şi
specialişti în agricultură
care creeaza plus de valoare
în domeniile în care activează. Gala Premiilor de
Excelenţă va avea loc pe 18
septembrie 2014 în cadrul
celui mai mare eveniment
agrar al Moldovei, Târgul
pentru fermieri AGRALIM
18 - 21 septembrie 2014.
În total, sunt 12 categorii
de premii:
– Fermierul anului în
Regiunea de Nord – Est;
– Ferma vegetală a anului;
– Ferma de bovine a anu-

lui;
– Ferma de porcine a
anului;
– Ferma de ovine a anului;
– Ferma de păsări a anului;
– Managerul anului;
– Angajatorul anului;
– Angajatul anului;
– Consultantul anului în
domeniul agricol;
– Producătorul local al
anului;
– Tânărul fermier al anului.

Târgul de joburi în
agricultură
Târgul de joburi în
Agricultură se desfăşoară
pe 20 septembrie 2014 în
cadrul celui mai mare eveniment agricol al Moldovei,
Târgul pentru fermieri
AGRALIM (18 – 21 septembrie 2014). Târgul
reprezintă o oportunitate
atât pentru companii de a
recruta personal, cât şi pentru posibilii candidaţi de aşi crea contacte, a primi sfaturi şi a discuta în vederea
unei posibile angajări.

(Taxa de participare pentru companii este de 100 euro
(fără TVA) şi include: spaţiu de prezentare format din
masă, 2 scaune şi un panou de afişare de 0.98 x 2.5 m.
Pentru detalii şi înscrieri la denisa.broatec@abplus.ro)

Despre Corneşti, cu dragoste...
* poveste despre
locuri şi oameni,
scrisă pe ambele
maluri ale Prutului
În România, moda înfrăţirilor a înflorit după revoluţie.
Aveau sau nu ceva în comun,
satele, comunele şi oraşele din
România se “înrudeau” mai
ales cu oraşe din Europa occidentală şi chiar cu unele de pe
alte continente. Acele “înfrăţiri” nu ofereau aproape nimic
din punct de vedere cultural şi
mai ales al legăturilor istorice.
Miroslava a evitat moda înfrăţirilor de acest gen şi a preferat
localităţi
din
Republica
Moldova. Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii
Moldova spunea în anii ’90:
“să ne ţinem de neamuri”. Asta
au făcut şi cei din Miroslava.

Cornesti-Miroslava,
România – Corneşti,
Republica Moldova
Iurie Ţurcanu, primarul
satului moldovenesc Corneşti
şi Dan Niţă, primarul
Miroslavei, au crescut la ţară,
la 100 de km unul de celălalt.
Niţă, la Uricani, Miroslava iar
Ţurcanu la Corneşti, Republica
Moldova. Apoi viaţa a făcut ca
ambii să îmbrăţişeze cariera
militară. Ulterior, au revenit în
satele natale şi au devenit primari. Iurie Ţurcanu a aflat că
în comuna Miroslava este un
sat Corneşti. Informaţia i-a
parvenit de la un alt consătean
din Corneştiul moldovenesc,
Ionică Săculţanu. Acesta a

venit la Miroslava să urmeze
cursurile Liceului Agricol. Ştia
că aici a fost prima şcoală de
Agricultură din România.
Ionică a rămas în Miroslava,
este medic veterinar la Grupul
Şcolar şi îşi îndrumă tinerii
consăteni din Corneştiul de pe
celălalt mal al Prutului să vină
să studieze aici. Primarul Iurie
Ţurcanu a venit şi el să vadă
Miroslava, ispitit mai ales de
istoria şcolii de agricultură de
aici şi de denumirea satului
Corneşti. Apoi, lucrurile au
evoluat firesc. La 10 mai 2013
a fost semnat acordul de înfrăţire. “Primarul Dan Niţă este
pentru noi un partener şi un
frate. Mă bucur că s-a realizat
această înfrăţire iar elevii
noştri care vor să devină agronomi au posibilitatea să urmeze cursurile Grupului Şcolar
Miroslava”, a spus Iurie Ţurcanu.
La rândul său, Dan Niţă,
primarul Miroslavei apreciază
legătura cu satul Corneşti, raio-

nul Ungheni, ca fiind “o legătură de suflet între două comunităţi româneşti”. Trebuie spus
că satul Corneşti, raionul
Ungheni, este atestat documentar din anul 1420. Satul
Corneşti, comuna Miroslava
este atestat în anul 1613. Ca
număr de locuitori, satele sunt
aproximativ egale.

Viaţa la Corneşti,
Republica Moldova
Satul este aşezat în coasta
oraşului Corneşti, pe drumul ce
leagă Ungheniul de Chişinău.
Este un sat vechi, cu case frumoase, tradiţionale şi oameni
primitori. În centrul satului
sunt Primaria, şcoala şi grădiniţa. Faţă în faţă cu Primăria,
pe partea cealaltă a uliţei, se
află gospodăria lui Mihail
Siniţariu, unul dintre bătrânii
locuitori ai satului. Pe la orele
amiezii, într-o zi fierbinte de
august, i-am păşit pragul.
“Despre înfrăţire zici că vrei să

vorbim? E o treabă bună!”, a
spus bătrânul, aruncând ochi
curioşi
asupra
ziarului
Mesagerul şi răsfoind monografia pe care i-am facut-o
cadou pentru a afla mai multe
despre Miroslava. Născut în
1932, Mihail Siniţariu nu a
avut o viaţă uşoară, dar nu a
vrut să îşi părăsească satul.
“Bunicul meu a trăit exact o
sută de ani. Din 1870 până în
1970. Câte nu i-au fost date şi
lui să trăiască! Războiul de
Independenţă de la 1877,
ambele războaie mondiale,
Unirea de la 1918, răpirea
Moldovei de URSS. A fost
român toată viaţa şi a murit
cetăţean sovietic. Cetăţenia ţi-o
mai fură, dar Credinţa în
Dumnezeu rămâne”, a spus el.
Eram copil încă pe vremea
când am devenit parte din
URSS. Cu Uniunea Sovietică,
cum n-ar fi, dar tot mai rău a
fost! Au făcut kolhozurile, au
evacuat lumea. Ne-au luat animalele, căruţele. Tot ne-au luat.
Toata pâinea. Murea lumea de
foame. Straşnic a fost. Lucram
cu bunelul pământul înainte de
a veni puterea sovietică. Era
foarte bine. Bunelul îmi spunea: măi, câţi copii ai, pe toţi
să-i cheme Mihai. Am avut un
băiat şi o fată. Fata e la
Chişinău, dar băiatul e cu mine
aici, în Corneşti. Am fost în
România înainte de introducerea paşapoartelor. Acum, e mai
greu. Să ştiţi că în 1989 şi 1990
mergeam la mitinguri la
Chişinău. Libertatea se obţine
greu de tot. Încercam să ne
recâştigăm drepturile de
români, limba, libertatea de a
spune adevărul. Acum, sunt

mulţumit şi mă bucur că merg
copiii de aici la studii în
România şi că suntem fraţi şi
cei din Corneştii de aici şi cei
din Corneştii din Romania”, a
încheiat Mihail Siniţariu.

Viaţa la Corneşti,
Miroslava
“Să trăieşti, nea Sandule”, îl
salută sătenii din Corneşti pe
Alexandru Cocea, pe drumul ce
duce de la staţia de autobuz la
casa lui. La 73 de ani, se ţine
bine, dar munca la ţară cere mai
multă putere şi vigoare. În ogradă, un tractor vechi. “Merge?”,
îl întreb. Nea Sandu sare sprinten pe tractor: “Funcţionează.
20 de ani am lucrat pe el. Când
am ieşit la pensie în 1989 l-am
cumpărat cu 5.600 lei. Dar nu
mai am unde lucra cu el acum”.
Soţia acestuia, Elena Cocea a
intervenit în discuţie: un nepot
mi-a spus “bunică, vreau eu
tractorul! Du-te, mă, şi învaţă,
fă carte şi lasă tractorul i-am
zis”. “Cum a fost viaţa mea la
Corneşti? În 1971 m-am angajat la SMA Ciurea. Am lucrat cu
tractorul peste tot: de la
Ciurbeşti şi Uricani, până în
Bărăgan. Când Ceauşescu cerea

tractoare, acestea plecau din
toată ţara la recoltat. Am ieşit la
pensie în ’89. Membru de partid
nu am fost. Nu îmi pare rău.
Dacă nu faci politică rămâi cu
ceva bani în plus în buzunar”, a
spus râzând Alexandru Cocea.
Vorbind mai apoi despre înfrăţire, el şi-a amintit: ,,tatăl meu a
luptat pe front şi a fost prizonier
în lagăr în Transnistria. A venit
pe jos până acasă. Nu suporta
filmele cu război. Acum sunt
alte vremuri. Înfrăţirea cu satul
Corneşti, din Moldova, a fost
binevenită. “E foarte bine. Aşa
se strâng legăturile, familiile,
neamurile”, a completat el.
Iurie Ţurcanu, primarul din
Corneşti, Republica Moldova
are - nici nu se putea altfel! - şi
cetăţenia română. Unde putea
fi adresa sa oficială din
România, dacă nu la Corneşti,
Miroslava? Familia, structura
iniţială a societăţii, este compusă din tată, mamă şi copii.
Un mare scriitor, Ion Druţă,
spunea în urmă cu câteva decenii, că şi satul este o familie.
Relaţia dintre satele Corneşti
arată ca spusele sale sunt adevărate.
Ştefan SUSAI
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Colţul secretarului
Pentru o mai bună informare a publicului interesat,
continuăm „Colţul secretarului” cu detalii privind înscrierea datelor în Registrul
Agricol. Reamintim cititorilor
publicaţiei Mesagerul că
această rubrică se doreşte o
platformă deschisă tuturor
cetăţenilor care doresc lămuriri în domeniul legislaţiei
specifice administraţiei publice locale, motiv pentru care
aşteptăm sugestii şi întrebări
pe adresa redactia.mesagerul@gmail.com, sau prin
poştă, la adresa Primăria
Miroslava (secretariat), comuna Miroslava, cu menţiunea
„pentru colţul secretarului”.
La redactarea răspunsurilor
vor contribui Ancuţa Lenuţa
Ursanu (secretar comuna
Miroslava) sau inspectori din
aparatul de specialitate al
Primăriei Miroslava, cărora le
mulţumim pentru colaborare.
Înscrierea datelor în
Registrul Agricol
Registrul Agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară în care se
înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la
societăţile /asociaţiile agricole
precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice, care
au teren în proprietate/ folosinţă şi /sau animale, mijloace
de transport cu tracţiune animală/ mecanică şi orice instalaţie pentru agricultură şi silvicultură.
Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru
înscrierea în Registrul Agricol
sunt următoarele:
• 5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind
membrii gospodăriei, terenul
aflat în proprietate şi cel pe
care îl utilizează, clădirile cu
destinaţia de locuinţă, contrucţiile anexe, mijloacele de
transport cu tracţiune animală
şi mecanică, masinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi sivicultură, efectivele de animale existente în gospodarie/unitatea cu personalitate juridică la începtul fiecărui an, precum şi modificările
survenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a
vânzării – cumpărării, a produşilor obtinuţi, a morţii sau
sacrificării animalelor ori a
altor intrări – ieşiri;
• 1-31 mai pentru datele
privind modul de folosinţă a
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul
agricol respectiv;
NOTĂ: Persoanele fizice
şi juridice au obligaţia să
declare date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol şi în
afara acestor intervale de timp
în cazul în care au intervenit
modificări în proprietate în
termen de 30 de zile de la apariţia modificării .
Constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de
la 100 la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu
amendă de la 300 la 1.500 lei,

lităţii ;
b) în faţa notarului public;
c) la misiunile diplomatice
şi oficiile consulare ale
României .

în cazul persoanelor juridice:
a) refuzul de a prezenta
primarului, prefectului sau
persoanelor împuternicite de
aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea
verificării realităţii datelor;
b) nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac
obiectul Registrului Agricol.
PROCEDURA ÎNSCRIERII
DATELOR ÎN REGISTRUL
AGRICOL
Pentru persoane fizice:
• declaraţie dată pe proprie
răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de
un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
• prin vizitarea persoanelor
fizice de către persoanele
împuternicite cu completarea
Registrului Agricol;
• la Primărie, în cazul în
care un reprezentant major al
persoanei fizice se prezintă
din proprie iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;
• pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare
de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a
fi înregistrată în Registrul
Agricol;
• pe baza unei procuri
notariale date de capul gospodăriei;
• prin invitarea la Primărie
a persoanelor fizice care au
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor
în Registrul Agricol;
Înscrierea în Registrul
Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora precum şi a
schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe
bază de documente anexate la
declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie, sau,
în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub
sancţiunea nulităţii. În cazul
în care nu există documente,
înregistrarea în Registrul
Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a
schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza
declaraţiei date sub semnătura
capului gospodăriei sau în
lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, sub
sancţiunea nulităţii.
Aceste declaraţii pot fi
date potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare
în Registrul Agricol, după
cum urmează:
a) în faţa secretarului loca-

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizori poate da
declaraţia.
Pentru unităţile cu personalitate juridică:
Datele se înscriu în
Registrul Agricol pe baza
declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.
Pentru terenurile din fondul forestier naţional, astfel
cum este definit la art. 1 alin.
2 şi art. 3 alin. 1 din Legea 46
/2008 cu modificările şi completările ulterioare, care sunt
administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care
sau încheiat contracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, după caz,
datele se înscriu în Registrul
Agricol pe baza declaraţiilor
conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza
administrativ-teritorială
a
localităţii. Pentru celelalte
terenuri cu destinaţie forestieră, declaraţia se face de titularul dreptului de proprietate ori
de împuternicitul acestuia.
Persoanele fizice autorizate – P.F.A, Întreprinderile
individuale – I.I , şi Întreprinderile familiale - I.F au obligaţia ca la înscrierea în
Registrul Agricol să prezinte
Certificatul de Înregistrare
care conţine Codul Unic de
Înregistrare.
Pentru
înscrierea
în
Registrul Agricol persoana
fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular
al întreprinderii individuale
declară denumirea formei de
organizare şi Codul Unic de
Înregistrare, precum şi numele, prenumele, Codul Numeric
Personal şi adresa domiciliului său.
Înregistrarea familiilor de
albine se face în Registrul
Agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deţine
vatra de stupină permanentă.
Proprietarul stupilor are obligaţia de a depune şi înregistra
la Primărie o declaraţie cu privire la perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral.
Acte de proprietate:
• contract de vânzare/cumpărare;
• contract de donaţie;
• contract de partaj voluntar;
• sentinţă civilă definitivă
şi irevocabilă;
• certificat de moştenitor
ş.a.;
Acte de folosinţă:
• contract de arendare;
• contract de concesiune;
• contract de închiriere;

A fost înfiinţat serviciul de ecarisaj
* câinii vor fi deparazitaţi, sterilizaţi şi microcipaţi
apoi vor fi predaţi la padocul din Balciu de unde pot fi
adoptaţi sau predaţi mai
departe padocului de la
Tomeşti
Problemă acută şi de
mare actualitate pentru
comunitatea din Miroslava,
adunarea cânilor fără stăpân
se va face de acum înainte
prin serviciul de ecarisaj
recent înfiinţat, ca şi corp de
sine stătător în cadrul serviciului de gospodărie comunală. Au fost achiziţionate
puşca cu aer comprimat şi
tranchilizantele necesare
acestui gen de activitate, a
fost încheiat şi un contract
de colaborare cu un medic
veterinar specialist, a fost
amenajat şi un padoc în
Balciu pentru găzduirea
provizorie a animalelor
strânse de pe străzi. În prealabil, a fost pusă la dispoziţie şi o maşină, prevăzută cu
cuştile necesare. “De-acum,
nu ne mai rămâne decât ca
acest serviciu să-şi intre
efectiv în atribuţii. În funcţie de sesizări, serviciul de
ecarisaj va interveni şi va
aduna câinii vagabonzi”, a
declarat viceprimarul Vasile

Bulbaşa.
Potrivit legii, animalele
care vor fi adunate de pe
străzi vor fi capturate cu
tranchilizat (doza pentru
fiecare specimen în parte
fiind stabilită de medicul
veterinar şi nu altcineva),
după care vor fi duse la
padocul amenajat în Balciu.
Aici, câinii reţinuţi vor fi
microcipaţi, deparazitaţi şi
sterilizaţi, după care vor
mai sta în padoc până vor fi
mutaţi la padocul mare din
Tomeşti. “Chiar dacă legea
spune că aceşti câini pot fi
euthanasiaţi dacă nu s-a
găsit o persoană care să-i
adopte, noi nu vom face
acest lucru. Vom încerca să
încheiem un contract de
colaborare cu cei de la

Salubris ca să-i preia”, a
precizat viceprimarul Vasile
Bulbaşa.
Potrivit datelor puse la
dispoziţie de autorităţi, costurile pentru adunarea cânilor fără stăpân de pe străzi
nu sunt deloc mici.
Prinderea unui animal costă
64 lei, hrana acestuia costă
6 lei/zi, sterilizarea/mascul
costă
100
lei,
sterilizarea/femelă costă
110 lei, iar microciparea 42
lei.
Pentru sesizări privind
câinii comunitari, cetăţenii
se pot adresa poliţiei locale
care însoţeşte şi serviciul de
ecarisaj, la intervenţii în
teren. (P.C.)

Documente necesare pentru
vânzare teren extravilan
Conform
prevederilor
Legii nr.17/2014 privind
unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, în vigoare din data de
11 aprilie 2014, vă aducem la
cunoştinţă că pentru vânzarea
unei suprafeţe de teren aflată
în extravilan trebuie să vă
adresaţi Biroului Registratură
şi Relaţii Publice (Ghişeul
Unic) din cadrul al Primăriei
comunei Miroslava, cu următoarele documente:
• copie act deţinere teren
(legalizată la notar);
• copie CI/BI, vânzător;
• extras de carte funciară
pentru informare, ridicat de
la O.C.P.I. Iaşi;
• copie carte funciară
(intabularea terenului);
• certificat de atestare fiscală (în original);
• certificat constatator
emis de către Oficiul
Registrului Comerţului sau
actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea vânzătorul,
persoana juridică (xerocopie);
• alte documente, după
caz:
• dacă este o persoană
împuternicită, pentru vânzare
este necesară procură notarială şi act identitate (xerocopie);
• dacă sunt coproprietari,
se va prezenta o procură eliberată de către un Birou

Notarial, prin care se delegă
dreptul de a vinde numai
unuia dintre aceştia;
• dacă suprafaţa de teren
supusă vânzării este parţial
intravilan, parţial extravilan,
este obligatorie dezmembrarea acesteia, deoarece pentru
terenul situat în intravilan,
vânzarea se face după regulile de drept comun.
După depunerea dosarului
şi înregistrarea ofertei de
vânzare, aceasta se afişează
la afişierul Primăriei şi pe
site-ul instituţiei, după caz,
pentru o perioadă de 30 zile,
timp în care preemptorii pot
să depună acceptarea de ofertă. După expirarea perioadei
de 30 zile, se obţine avizul
final după care se eliberează
adeverinţa de vânzare.
CATEGORII DE PERSOANE ŞI ACTE JURIDICE DE ÎNSTRĂINARE A
TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN ŞI CĂRORA NU LI
SE APLICĂ DISPOZIŢIILE
LEGII NR.17/2014
Conform
prevederilor
art.20 alin.(2) din Legea
17/2014, dispoziţiile acestui
act normativ nu se aplică
înstrăinărilor între rude până
la gradul al treilea, inclusiv.
De asemenea, dispoziţiile
acestei Legi nu se aplică operaţiunilor juridice de transfer

al dreptului de proprietate
realizate, prin următoarele
acte autentice:
• contracte de vânzarecumpărare care au la bază
antecontracte şi pacte de
obţiune autentificate la birourile notariale anterior intrării
în vigoare a Legii 17/2014 )
până la data de 10 aprilie
2014 inclusiv;
• contracte de schimb;
• contracte de întreţinere;
• contracte de rentă viageră;
• contracte de donaţie;
• contracte de dare în
plată;
• contracte de fiducie;
• acte de partaj;
• acte juridice de aport la
capital social al unei societăţi.
Notă! Înstrăinarea prin
vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără
obţinerea avizelor prevăzute
de lege este interzisă şi se
sancţionează cu nulitatea
relativă.
Cons. Nechifor Mariana
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Pregătiri pentru noul an şcolar
Fiind sfârşit de lună
august, toate unităţile şcolare
aflate pe raza teritorial administrativă
a
comunei
Miroslava se află în pregătiri
finale pentru debutul noului
an şcolar 2014 – 2015. În
plan administrativ, s-au făcut
igienizări, s-au reparat săli de
clasă iar acolo unde a fost
necesar s-a dat şi cu un var. În
plan educaţional, lucrurile se
desfăşoară, de asemenea, în
regim normal. Se fac pregătiri cu elevii, se dau corijări,
se fac înscrieri la clasele pregătitoare, la clasele a V-a şi la
liceu. Tot în această perioadă
este în plină desfăşurare
sesiunea de toamnă a bacalaureatului.
“Am avut o promoţie foarte bună la clasa a VIII-a”
Trăgând linie, ca la orice
sfârşit de an şcolar, conducerea
Şcolii
Gimnaziale
“Dimitrie Anghel”
din
Corneşti este foarte mulţumi-

tă de rezultatele obţinute.
“Mai ales la clasele a VIII-a,
am avut copii care au avut
rezultate bune şi au avut posibilitatea de a opta pentru licee
dintre cele mai bune din oraş.
Dintre aceştia, ţin să o menţionez pe Dumitriu Loredana,
care a terminat la noi cu
media 10 iar la admitere a
obţinut 9,13, o medie foarte
bună. Putea alege orice liceu
dar s-a înscris la Liceul
Cantemir, că e mai aproape
cu transportul. Printre elevii
care au obţinut rezultate
deosebite la învăţătură şi cu
care ne mândrim vreau să le
mai amintesc pe Olariu
Mădălina (care s-a înscris la
Liceul
Economic)
şi
Soponariu Andra”, a remarcat
Beatrice Iosub directoarea
şcolii din Corneşti.
Toţi elevii din Corneşti
merg mai departe
Lucru îmbucurător pentru
personalul didactic de aici

Perioadă de înscrieri la Liceul
„Mihail Kogălniceanu”
* locuri libere la profilul
agricultură/tehnician veterinar, economic, turism/alimentaţie, brutar/patiser,
mecanic agricol
Conform repartiţiilor făcute de Inspectoratul Şcolar
Judeţean, anul acesta Liceul
cu profil Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
are câte 28 locuri la clasa a
IX-a la specializarea “agricultură/tehnician veterinar”, 28
la specializarea “economic”
şi încă 28 locuri la specializarea
“turism/alimentaţie”.
După prima repartizare computerizată, aceste clase au fost
ocupate parţia, respectiv 25
elevi la “agricultură/tehnician
veterinar” şi câte 20 elevi la
profilele “economic” şi
“turism/alimentaţie”, urmând
ca diferenţa de locuri vacante
să fie ocupată de elevii care
vor trece de sesiunea din

toamnă examenele de corijenţe.
Pe învăţămând profesional
de trei ani, oferta Liceului
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
cuprinde doar două specializări: brutar/patiser (28 locuri
disponibile, din care 20 ocupate) şi mecanic agricol (28
locuri disponibile, din care
doar 7 ocupate). Tot aşa, după
sesiunea de corijenţe din
toamnă se aşteaptă completarea acestora.
În ce priveşte promovabilitatea la examenul de bacalaureat, aceasta a fost mai
bună decât în anii precedenţi,
procentajul de 60% obţinut în
vară fiind unul mulţumitor.
Se aşteaptă ca acest indice de
promovabilitate să crească
după finalizarea sesiunii de
bacalaureat din această toamnă, care este în plină desfăşurare.

este că în acest an toţi copiii
vor continua o formă de învăţământ, indiferent că aceasta
e un liceu sau o şcoală profesională. Şi un alt lucru îmbucurător este că foarte mulţi
dintre absolvenţii şcolii din
Corneşti se vor înscrie pe mai
departe la Liceul Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava. Argument hotărâtor în această privinţă a fost
proximitatea acestei unităţi
de învăţământ precum şi
transportul elevilor, care e
asigurat
de
Primăria
Miroslava.
Sesiunea de corijenţe pentru clasele a VIII-a la
Corneşti a avut loc în perioada 18-20 august şi toţi au trecut iar la clasele V-VIII, corijenţele se vor da în perioada 1
- 6 septembrie. De toţi, sunt
13 corijenţi care trebuie să-şi
regleze carenţele la limba
română şi limba engleză şi
mai sunt 3 repetenţi la clasa a
VIII-a. “Pur şi simplu nu vor
să înveţe. Nu am avut ce le

face”, a mai spus profesoara
Iosub.
În ce priveşte personalul
didactic, acesta este calificat
în totalitate. Mulţi dintre profesorii care activează aici şiau susţinut la rândul lor examenele de titularizare, definitivat sau grade didactice, fiecare după caz. De asemenea,
la şcoala din Corneşti, fiind o
perioadă specifică, au loc
activităţi susţinute la secretariat şi contabilitate. Chiar
dacă orele cu elevii vor începe de la 15 septembrie, profesorii vor fi prezenţi la şcoală
de pe 1 septembrie. În plan
administrativ, am terminat
igienizarea. Ar mai fi de
rezolvat nişte reparaţii la
şcoala din Ciurbeşti.
Centrul de Zi Corneşti, o
investiţie foarte bună
Ca o particularitate, la
Ciurbeşti şi Proselnici – unităţi şcolare aflate în subordinea
şcolii
gimnaziale

În perioada 18 – 23
august, un grup format din
17 copii de la şcolile din
Miroslava, Voroveşti şi
Uricani, însoţiţi de 5 cadre
didactice, au avut parte de o
minivacanţă
în
Delta
Dunării, graţie unui program
intitulat “Paşi prin istoria
locurilor de pe plaiuri dunărene în Ţara Moldovei
Uricani – Miroslava –
Crişan”. Conform programului, care a avut ca scop

închegarea unor relaţii personale între copiii din Deltă
şi cei din Miroslava prin
vizite reciproce la domiciliu,
în această etapă rolul de
gazdă l-au avut copiii din
Crişan, cei de la Miroslava
întorcându-le vizita pe care
aceştia le-au făcut-o în primăvara acestui an. “A fost o
ieşire frumoasă, cu experienţe inedite pentru copiii
noştri care au avut ocazia de
a se plimba cu lotca prin
canalele Dunării şi de a
vedea cu ochii lor fauna
extraordinară de aici, dar şi
multe alte obiective turistice, dintre care oraşul Sulina,
cel mai estic oraş al Uniunii

riale precare de acasă.
“Rezultate s-au simţit imediat, copiii înscrişi aici
venind la şcoală şi încheinduşi anul cu rezultate satisfăcătoare şi bune. Sper să continuăm la fel de bine ca şi până
acum această colaborare cu
Centrul de Zi”, a mai spus
directoarea Beatrice Iosub.

Promovabilitate bună la Şcoala
Gimnazială „Col. Constantin Langa”
Rezultate bune la învăţătură şi la
Şcoala din Miroslava. Fiind vorba de o
unitate de învăţământ mult mai mare
decât cea de la Corneşti, fireşte, numărul
de copii care au terminat clasa a VIII-a şi
s-au înscris la licee cu medii mari a fost
sensibil mai mare. Oricum, printre aceştia merită evidenţiaţi Irimia Andreea
(care a intrat la Liceul “Garabet
Ibrăileanu”), Buhuş Adelina (care a
intrat la Liceul economic) şi Stan Elena
(tot la Liceul Economic). “Sunt copii
buni, care au tras tare şi au obţinut rezultate pe măsură. Vor face impresie bună
acolo unde vor merge”, a declarat Maria
Ursu,
directoarea
Şcolii
“Col.
Constantin Langa” din Miroslava.
Reparaţii finale
În ce priveşte pregătirile administrative pentru începerea noului an şcolar
2014 – 2015, acestea sunt în curs de
finalizare atât la unitatea principală din
Miroslava, cât şi la subunităţile din
Horpaz, Uricani şi Voroveşti. S-au igienizat toate sălile de clasă, s-au spălat

pereţii şi podelele, s-a reparat mobilierul. S-au vidanjat fosele septice şi s-au
reparat gardurile. Spre sfârşitul săptămânii urmează să se aducă şi manualele
şcolare pentru clasa I, în limita comenzilor aprobate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean.
În ce priveşte personalul didactic, la
fel ca şi în cazul şcolii de la Corneşti,
acesta este calificat în proporţie de
100%, majoritatea profesorilor fiind
titularizaţi pe post.
Câţi şi cum au fost repartizaţi copiii
în unităţile de învăţământ
Din punct de vedere al numărul de
copii înscrişi, la Şcoala Generală “Col.
Constantin Langa” au fost luaţi în evidenţe 254 elevi, la clasele 0 – IV (10
clase), 156 la gimnaziu, la clasele V –
VIII (7 clase). La Şcoala Gimnazială
“Miron Barnovschi” din Uricani, clasele
V - VIII sunt înscrişi 83 elevi (4 clase)
iar la Şcoala Gimnazială din Voroveşti,
tot clasele V – VIII sunt înscrişi 109
elevi (5 clase). “Dată fiind situaţia spe-

Expediţie în Delta Dunării
* 17 copiii de la şcolile
din Miroslava, Uricani şi
Voroveşti au făcut o escapadă în Delta Dunării, la
Crişan şi Sulina

“Dimitrie Anghel”
din
Corneşti – va continua învăţământul simultan la clasele
primare, fiind puţin copii
înscrişi.
Nu în ultimul rând merită
consemnată
contribuţia
Centrului de Zi Corneşti la
menţinerea în şcoală a unor
copii cu risc mare de abandon
şcolar, datorită situaţiei mate-

Europene. A fost chiar
impresionant!”, a declarat
profesoara Andreea Abaza,
însoţitor oficial al expediţiei.
Au fost vizitate şcoala
din Crişan, Dunărea la vărsarea în Marea Neagră, farurile pentru nave, biserici,

cimitirul cosmopolit din
Sulina, s-au făcut plimbări
cu barca şi vaporul, s-a făcut
plajă, focuri de tabără pe
plajă. Despre toate acestea
vor vorbi chiar participanţii
la această expediţie în
numărul viitor al ziarului
Mesagerul.

cială cu şcoala din Voroveşti a cărui construcţie nu a fost încă terminată, elevii
de la Voroveşti vor merge să-şi facă
orele tot la şcoala din Uricani. Avem
puţin spaţiu disponibil şi începem să-l
gestionăm cât de eficient putem”, a
declarat directoarea Maria Ursu.
Tot din lipsă de spaţiu disponibil, cei
28 de copii repartizaţi la grădiniţa
Uricani vor fi împărţiţi în două grupe, 13
rămânând la unitatea din Uricani iar alţi
15 urmând să fie distribuiţi la şcoala
veche din Brătuleni (la solicitarea părinţilor, care locuiesc în apropiere).
La grădiniţa cu program normal din
Miroslava au fost înscrişi 120 de copii
din care 24 urmează program prelungit.
La Horpaz, au fost înscrişi 34 copii iar la
Valea Adâncă 20.
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Cupa României la fotbal

Ştiinţa Miroslava - CFR Rapid Suceava 0-3!
După un cantonament la
Câmpulung Moldovenesc şi
două meciuri de cupă terminate cu victorii clare – unul
cu Dumeştii (2-0) şi un altul
cu Paşcanii (1-0) – se putea
aprecia că Ştiinţa Miroslava
debutează în mare formă la
campionatul de Liga a III-a,
care va debuta pe 30 august.
În cadrul fazei a IV-a din
cadrul Cupei României, Ştiinţa Miroslava a primit vizita divizionarei secunde –
Rapid CFR Suceava. Cum
titularul la închidere –
Andrei Săriţanu era suspendat pentru această partidă,
antrenorii Ştiinţei au forţat
cu un jucător de doar 17 ani,
Dănuţ Munteanu, fiul fostului jucător al Politehnicii
Iaşi... Dănuţ Munteanu. De
partea cealaltă, Suceava a
avut în teren câţiva jucători
ce au cochetat intens cu Liga

1, cei mai cunoscuţi fiind
Daniel Bălan – fost fundaş la
Steaua Bucureşti şi Dorin
Semeghin – fost fundaş la
Dinamo Bucureşti.
Prima situaţie bună de gol
s-a petrecut în min. 9, când
Adi Caragea a trimis în zid o
lovitură liberă de la 17 m. Sa făcut egal la ocazii în min.
11, când Strungariu ratează
o alunecare la mijlocul terenului, sucevenii scapă spre
poartă şi Marius Matei
şutează din poziţie excelentă
pe lângă poarta lui Avram.
Deschiderea de scor s-a
produs în min. 21, când
Gabriel Burcea prinde un
voleu de zile mari, şutul său
de la aproximativ 22 m
ducându-se sub transversală,
Avram fiind surprins prea în
faţă de această execuţie
neaşteptată. După gol,
Miroslava a început să rişte

Programul meciurilor
pe luna septembrie
Etapa 1 – 30.08.2014
Cetatea Târgu Neamţ – Ştiinţa Miroslava
Sepsi OSK – Aerostar Bacău
AFK Csikszereda – Sporting Lieşti
Petrotub Roman – FC Păpăuţi
CSM Paşcani – Bucovina Rădăuţi
Ceahlăul II – Bucovina Pojorâta
FC Zagon stă.

mai mult pe cartea atacului,
iar Caragea a avut egalarea
în picior, mai întâi în min.
24, când lovitura liberă de la
20 m a trecut puţin peste
poartă, pentru ca în min. 32
să marcheze cu un şut
superb de la 16 m, însă golul
a fost anulat pentru un ofsaid
la Ghiarasim, care pasase la
Caragea.
Repriza secundă a început
sub
dominarea
Miroslavei, iar în min. 50
asistăm la o ratare imensă, a
lui Ghiarasim. Pe contraatac,
Suceava a fost aproape de
gol, însă centrarea perfecta a
lui Semeghin, a fost reluată
în Avram de către Matei.
Acelaşi Matei avea totuşi să
fie iertat de coechipieri în
min. 55, când şutează neaşteptat de la peste 25 m,
Avram este surprins prea în
faţă şi primeşte un gol foarte

Etapa 2 – 6.09.2014
Aerostar Bacău – Cetatea Târgu Neamţ
FC Zagon – Sepsi OSK
FC Păpăuţi - AFK Csikszereda
Bucovina Rădăuţi – Petrotub Roman
Bucovina Pojorâta – CSM Paşcani
Ştiinţa Miroslava – Ceahlăul II
Sporting Lieşti stă.
Etapa 3 – 13.09.2014
Aerostar Bacău – Ştiinţa Miroslava

asemănător cu cel din prima
repriză, de această dată mingea atingând şi transversala!
Tofan a avut şi el golul în
vârful ghetei, dar şutul său a
trecut alături. Cum ocaziile
se răzbună, în min. 67,
Semeghin centrează perfect
în 6 m în urma unui corner şi
Costel Ferariu s-a înălţat
nemarcat, reuşind să trimită

în poarta lui Avram pentru 30! Putea fi chiar 4-0, însă
Dorin Semeghin a şutat în
bară dintr-o lovitură de
pedeapsă (min. 90).
Parcursul
Ştiinţei
Miroslava în Cupa României
s-a încheiat, Iaşul urmând să
se “bazeze” doar pe CSMS
Iaşi în această competiţie.
“Aşteptam mai mult de

Cetatea Târgu Neamţ – FC Zagon
Sepsi OSK – Sporting Lieşti
AFK Csikszereda – Bucovina Rădăuţi
Petrotub Roman – Bucovina Pojorâta
CSM Paşcani – Ceahlăul II
FC Păpăuţi stă.
Etapa 4 – 20.09.2014
FC Zagon – Aerostar Bacău
Sporting Lieşti – Cetatea Târgu Neamţ
FC Păpăuţi – Sepsi OSK
Bucovina Pojorâta - AFK Csikszereda

la jucătorii noştri, care au
condus multe ocazii, dar au
ratat îngrozitor. Acest meci
ne-a demonstrat mai mult ca
oricând că ocaziile se răzbună. Pentru noi, acest meci a
fost ca un duş rece în perspectiva celor care vor urma
în campionat”, a declarat
Cristian Ungureanu, antrenorul echipei.

Ceahlăul II – Petrotub Roman
Ştiinţa Miroslava – CSM Paşcani
Bucovina Rădăuţi stă.
Etapa 5 – 27.09.2014
FC Zagon – Ştiinţa Miroslava
Aerostar Bacău – Sporting Lieşti
Cetatea Târgu Neamţ – FC Păpăuţi
Sepsi OSK – Bucovina Rădăuţi
AFK Csikszereda – Ceahlăul II
Petrotub Roman – CSM Paşcani
Bucovina Pojorâta stă.

