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Zilele Turismului la Miroslava

A trecut şi a doua ediţie a “Zilelor
Turismului la Miroslava”. De-a lungul celor patru zile de manifestări
cultural-artistice, se poate spune că
în perioada 18 – 22 septembrie
Miroslava a fost o adevarată capitală
a turismului rural în judeţul Iaşi, un
punct de atracţie pentru mii de
vizitatori şi gazda a unor nume
consacrate ale muzicii uşoare şi
populare. Centrul de Informare
Turistică Miroslava a fost inaugurat

în prezenţa a zeci de invitaţi de
marcă. Prilejul a fost perfect şi pentru semnarea unui protocol de
colaborare între Primăria Miroslava
şi Consiliul Raional Făleşti, din
Republica Moldova.
Pe de altă parte, Miroslava a fost
pentru o jumătate de săptămână şi
capitala fermierilor din regiunea
Moldovei. La târgul expoziţional
Agralim au venit inclusiv fermieri de
peste Prut, dornici să aibă un schimb

de experienţă cu confraţii lor din
România. De altfel, nu întâmplător
târgul “Agralim” a fost organizat pe
teritoriul Miroslavei, dată fiind
importanţa acordată agriculturii în
comuna noastră, dar şi pentru că tot
aici există şi cea mai veche şcoală de
agricultură din România.
La Agralim a mai avut loc şi un
forum. Dintre temele abordate
enumeram: finanţare şi fiscalitate în
agricultură, energii alternative –

biomasă, biogaz şi cogenerare, tinerii
în agricultură, soluţii de creştere a
randamentului fermelor.
Miroslava a demonstrat că poate
găzdui cu succes evenimente de
anvergură. “Zilele Turismului” au
constituit o foarte bună ocazie de a
prezenta publicului larg istoria,
tradiţiile, potenţialul turistic, dar şi
oportunităţile economice ale acestor
locuri.
DETALII ÎN PAGINILE 4-5

Asfaltări în strada
Acord de colaborare între Miroslava şi Făleşti
Valeriu Muduc: “Sper să
Fermei şi în concesiuni
depunem cât mai multe

În conformitate cu
graficul prestabilit, programul de asfaltare a
drumurilor din comuna
Miroslava continuă în
această perioadă cu
asfaltarea căilor de
acces
din
zona
concesiunilor şi în
spatele blocurilor de
locuinţe de la drumul
principal
Iaşi
–
Miroslava – Voineşti –
Ţibăneşti.
Va
fi
asfaltată, de asemenea, şi strada Fermei, tot în Miroslava. “În
funcţie de vreme şi de cum se mişcă lucrurile, ne aşteptăm ca
până spre mijlocul lunii noiembrie să terminăm toate aceste
lucrări de asfaltare”, a declarat Violeta Iftimie, inspector în
cadrul compartimentului de achiziţii al Primăriei Miroslava.
Valoarea totală a lucrărilor – respectiv circa 8 km de drum
asfaltat – a fost estimată la circa 700.000 lei.
De asemenea, la ultima şedinţă de Consiliu Local a fost
avizată favorabil proiectarea şi execuţia asfaltării străzii Costea
Vodă, în lungime de 1.645 m. Valoarea proiectului este de
1.309.324 ,46 lei, la care se adaugă TVA în valoaare de
314.237,87 lei.

Dan Niţă, primarul comunei Miroslava şi Valeriu
Muduc, preşedintele Consiliului Raional Făleşti din
Republica Moldova au semnat
vineri 19 septembrie, la
Centrul de Informare Turistică, un acord de colaborarre
în cinci puncte. Documentul a
fost semnat în prezenţa preşedintelui Consiliului Judetean
Iaşi, Cristian Adomniţei, a primarilor din Corneşti şi
Durleşti, Republica Moldova
şi a numeroşi parlamentari.
Documentul semnat prevede
,,iniţierea, elaborarea şi implementarea proiectelor transfrontaliere, stimularea turismului rural şi ecologic, acordarea suportului la crearea
Centrului de Informare turistică Făleşti, transmiterea experienţei Centrului de Informare
Turistică Miroslava în vederea
dezvoltarii turismului în raionul Făleşti”.

proiecte împreună”
Documentul
menţionat
prevede şi întâlniri între agenti
economici ai celor două părţi,
precum şi prezentarea oportunităţilor de afaceri de care dispun Miroslava şi Făleştii.
,,Este un acord de colaborare
important pentru Miroslava.
Vom putea depune proiecte
comune pentru care încercăm
să obţinem finanţare europeană. Ştim că raionul Făleşti are
o experienţă importantă şi
rezultate pe măsură în ce priveste proiectele cu finanţare
europeană, aşa că vrem să profităm de această oportunitate”,
a declarat primarul Dan Niţă.
La rândul său, Valeriu Muduc,
preşedintele
Consiliului
Raional Făleşti a subliniat că
“Miroslava este cea mai
importantă comună din judeţul

Iaşi. Urmărim cu atenţie şi
apreciem evoluţia comunei
Miroslava din ultimii ani.
Potenţialul economic şi facilităţile pe care Miroslava le
oferă agenţilor economici de
talie mondială, cum este
Delphi, precum şi seriozitatea

administraţiei reprezintă o
garanţie de succes în colaborarea noastră. Sperăm să depunem împreună cât mai multe
proiecte şi să le ducem cu bine
până la capăt”, a declarat
Valeriu Muduc.
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Serviciul de taximetrie, în dezbatere publică
* Camera Taximetriştilor a
solicitat să fie consultată în
prealabil

RESTAURANTUL CLASSIC
organizează evenimente, aniversări
onomastice, nunţi şi cumătrii.
Sala, cu o capacitate de 150 – 180
locuri, dispune de sistem propriu de
ventilaţie, bucătărie ultramodernă,
sistem audio şi toate dotările necesare
organizării unor evenimente reuşite.
Vă aşteptăm!
Rezervări la tel. 0743-163.605.

Date de la starea civilă
În perioada 1 – 30 septembrie, 2014, la Oficiul de
Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Cobzariu Iulian, cu Didei Angelica;
• Motea Petronel, cu Baciu Mihaela;
• Bran Petru Adrian, cu Popa Iuliana Carmen;
• Lipşa Grigore Ion, cu Roşu Bianca Mihaela;
• Ichim Ionuţ, cu Andrei Lavinia Alexandra;
• Dabija Andrei Iulian, cu Bungianu Mirela Ionela;
• Munteanu Ilie, cu Giurcan Mariana;
• Lupescu Alexandru, cu Chirica Gabriela;
• Andreescu Petru, cu Ariciuc Tatiana Petronela;
• Aioanei Vasile, cu Munteanu Daniela Elena;
• Broşteanu Viorel, cu Alupoae Ancuţa;
• Vieru Andrei Daniel, cu Cotună Nicoleta Liliana
Decese
• Ionescu Petronela (60 ani, Iaşi)
• Toma Timofte (60 ani, Ciurbeşti)

Anunţuri
Locuri de muncă
 Angajez vulcanizator auto şi spălători auto, în
Balciu, Miroslava.
Telefon: 0740-27.99.56810.605.
 Angajăm personal supermarket (vânzător) şi
ospătăriţă. Tel. 0743-163.605
Imobiliare
 Cumpăr teren intravilan, zona Miroslava, minim
2000 mp. Tel. 0785-244.044
Cursuri
 Primăria comunei Miroslava anunţă organizarea
unor cursuri de pian pentru copii începând cu vârsta
de 6 ani şi adulţi, care vor avea loc în localul
Centrului de informare turistică Miroslava.
Pentru informaţii suplimentare şi organizare sunaţi la
nr. de telefon 0744.568.056 - IOANA AVRAM.

Deranjată de iniţiativa
Primăriei Miroslava de a înfiinţa un serviciu local de taximetrie, fără a fi consultată în prealabil, Camera Taximetriştilor
din Iaşi a solicitat retragerea
acestui proiect de normativ.
Solicitarea a fost fermă şi a fost
făcută în plină şedinţă de
Consiliu Local, de către avocata
Doina Manolache, în calitate de
reprezentant al Camerei.
“Potrivit legii, înfiinţarea acestui serviciu implică o consultare
obligatorie
a
Camerei
Taximetriştior şi, în prealabil, ar
fi trebuit să existe nişte solicitări
scrise din partea cetăţenilor”, a
declarat Doina Manolache. “Nu
înţeleg de ce au venit reprezentanţii Camerei Taximetriştilor să

se opună acestui proiect abia
acum, în şedinţa de Consiliu, cât
timp proiectul a fost expus pe
site-ul comunei Miroslava de 30
de zile, timp suficient pentru a
ne contacta şi a-şi expune obiecţiile, pe când Camera nu are
vreun telefon alocat pentru a o
contacta”, a replicat Ciprian
Andriucă, şeful compartimentului de transporturi din cadrul
Primăriei Miroslava.
Pentru a nu exista dubii procedurale privind înfiinţarea
acestui serviciu, la sugestia primarului Dan Niţă consilierii au
fost de acord să amâne dezbaterea pentru următoarea şedinţă
de Consiliu, nu înainte însă de a
le atrage atenţia asupra unui
praragraf de lege. “Potrivit
Legii 54 a taximetriei, Camera
Taximetriştilor are un rol consultativ, nu decizional. Cu alte
cuvinte, decizia este a noastră şi

Ciprian Andriucă

Andrian Neculai

dacă veţi considera că nu e
corectă sunteţi liberi să o atacaţi
în instanţă”, a precizat Neculai
Andrian, consilier local.
Potrivit referatului ataşat la
dosar, dat fiind specificul
comunei, care are în componenţă 13 sate şi faptul că transportul judeţean de călători nu

satisface nici pe departe solicitările, Primăria comunei
Miroslava intenţionează să înfiinţeze şi un serviciu de taximetrie, identificând astfel şi o
sursă suplimentară de venit la
buget din colectarea taxei specifice pentru desfăşurarea acestei activităţi. (F.A.)

Posibilă soluţie de preluare a deşeurilor vegetale
Având în vedere specificul perioadei, precum
şi faptul că în contractele individuale de salubrizare nu sunt incluse şi resturile vegetale rezultate în urma curăţeniei de toamnă prin curţi şi grădini, Primăria Miroslava ia în calcul preluarea
săptămânală a acestui tip de deşeuri şi depozitarea lor într-un loc special amenajat în vederea
compostării. “Contractele de salubrizare au ca
obiect doar preluarea gunoiului menajer, nu şi a
resturilor vegetale. Din acest motiv a şi fost făcută o anume calculaţie, că dacă s-ar pune la socoteală şi celelalte forme de deşeuri, preţul ar fi

mult mai mare. Ne gândim, ca soluţie de avarie,
să preluăm separat resturile vegetale. Dar pentru
asta, mai întâi, oamenii ar trebui să fie înţelegători şi să nu mai ducă la poartă resturi de crengi
sau alte deseuri vegetale, ci să-şi amenajeze un
loc provizoriu de depozitare a acestora în propriile curţi”, a declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.
Acesta reaminteşte gospodarilor din comună
că arderea necontrolată a acestor deşeuri vegetale constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amenzi de la 500 lei în sus. (P.C.)

Normative ale Consiliului Local
Proiecte de hotărâri adoptate
În cadrul şedinţei extraordinare de Consiliu
Local din data de 15 septembrie 2104, au fost
dezbătute şi aprobate următoarele proiecte de
normative locale:
• Proiect de hotărâre privind revocarea HCL
nr.51/2014 privind aprobarea înfiinţării
Parcului Industrial şi aprobarea contractului de
concesiune;
• Proiect de hotărâre privind delegarea
gestiunii prin concesionare a serviciului public
de salubrizare a Comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind împuternicirea
unui reprezentant al Consiliului Local pentru
semnare/autentificare contract vânzare-cumpărare - Palaghia Ionel;
• Proiect de hotărâre privind introducerea în
inventarul domeniului public al comunei
Miroslava a reţelei de apă amplasată pe str.
Principală, sat Găureni, com. Miroslava şi
darea în administrare şi exploatare către S.C.
ApaVital S.A.;
• Proiect de hotărâre privind încheierea unui
contract de închiriere pentru un spaţiu situat în
incinta Primăriei Miroslava - sediul vechi;
• Proiect de hotărâre privind încheierea contractului subsecvent nr.1 la Acordul Cadru nr.

67/2014;
• Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
societăţii „Miroslava Industrial Parc” şi aprobarea Actului Constitutiv;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli-2014;
• Proiect de hotărâre privind restricţia pentru circulaţia utilajelor şi autovehiculelor cu
înălţimea mai mare de 3,5 m şi masa totală
maxim autorizată de peste 7,5 tone pe sectoarele drumurilor publice din comuna Miroslava.
Proiecte de hotărâri în dezbatere
În cadrul şedinţei de Consiliu Local din 30
septembrie 2014, vor fi analizate şi supuse
votului următoarele proiecte de hotărâri:
• Proiect de hotărâre privind respingerea
contestaţiei
administrative
nr.19714/
28.08.2014 formulată de către SC Phaselis
Eximp SRL pentru revocarea HCL nr.80/2014;
• Proiect de hotărâre privind introducerea în
inventarul domeniului public al comunei
Miroslava a reţelei de apă amplasată pe str.
Gen. Emanoil Dascălu, sat Miroslava, com.
Miroslava şi darea în administrare şi exploatare către S.C. ApaVital S.A.;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea pro-

iectului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia “Înfiinţare
sistem de canalizare ape uzate în localitatea
Valea Adâncă, comuna Miroslava, judeţul
Iaşi”;
• Proiect de hotărâre pentru aprobare PUZ
privind terenul situat în T18, parcela 1A, NC
5627/1, în suprafaţă de 2244,45mp, beneficiar
BUCUR ŞTEFAN;
• Proiect de hotărâre privind actualizarea,
completarea şi însuşirea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului şi numărului de burse acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
din Comuna Miroslava, în anul şcolar 20142015;
• Proiect de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de
2.660 mp teren situat în domeniul privat al
comunei Miroslava, T18, P706/1/50, sat
Brătuleni;
• 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 completarea
nomenclatorului stradal.
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Locuinţe pentru tineri, la Valea Ursului
• Pentru tinerii care
nu au posibilitatea de
a-şi ridica singuri o
casă, Primăria
Miroslava va pune la
dispoziţie apartamente în regim de închiriere, în trei blocuri
de locuinţe
Reunit în şedinţă extraordinară de lucru, pe 15 septembrie a.c., Consiliul Local
a dezbătut şi votat o
Hotărâre care deschide cale
liberă rezolvării uneia dintre
cele mai acute probleme ale
comunei
Miroslava
–
locuinţele sociale şi locuinţele pentru tineri.
Concret,
Primăria
Miroslava pune la dispoziţie
50.000 mp de teren în Valea
Ursului, pentru a se construi
aici trei imobile colective de

locuinţe pentru tineri în
regim de închiriere, precum
şi loturi de casă, respectiv
55 imobile individuale,
locuinţe proprietate personală, care vor fi realizate
prin credit ipotecar pe durata executării construcţiei.
Condiţiile pentru stabilirea
perioadei
de
începere/finalizare a lucrărilor precum şi celelalte obligaţii ale părţilor urmează a
fi stabilite, ulterior, după
caz, prin contracte individuale. Oricum, ce trebuie
reţinut este că în cazul concesiunilor pentru locuinţe
private, închirierea terenurilor sau predarea către terţi a
concesiunii este interzisă.

Criterii de selecţie
La procedura de licitaţie
publică pentru concesionarea unui teren destinat con-

Poliţia Locală în acţiune

strucţiei de locuinţă pot participa doar persoanele care
îndeplinesc
următoarele
condiţii:
– să fi depus o singură
cerere pentru actuala procedură şi procedura din 2001;
– să aibă domiciliul în
comuna Miroslava;
– la data soluţionării
cererii să nu deţină în proprietate o locuinţă ori un
teren destinat construirii
unei locuinţe proprietate
personală atât pe raza
comunei Miroslava, cât şi în
alte localităţi;
– să nu deţină validare în
anexele 2B la Legea
19/1991 privind fondul funciar (solicitantul sau părinţii
acestuia);
– la data soluţionării
cererii să fi împlinit vârsta
de 18 ani şi să aibă vârsta
maximă de 35 ani;
– cererea trebuie să

cuprindă nume, prenume,
domiciliu, certificat de naştere, carte de identitate,
declaraţie pe proprie răspundere în care să menţioneze că nu deţine în proprie-

Extindere reţea de apă

Dealul Nucului, groapă potabilă în Găureni
de gunoi în devenire
Programul de extindere tiţia a fost realizată din
Spre plăcuta surpriză a
autorităţilor locale, evenimentele prilejuite de desfăşurarea Zilelor Turismului la Miroslava s-au
derulat fără incidente, deşi
a fost aglomeraţia de pe
lume, cu muzică, grătare şi
băutură din belşug. “Totul
a decurs normal şi civilizat
iar acest lucru nu poate
decât să ne bucure”, a
declarat Bogdan Milea,
şeful
Poliţei
Locale
Miroslava.
Problema care continuă
să dea bătăi de cap administraţiei locale rămâne de
departe gunoiul aruncat
aiurea prin locuri virane,
indiferent că acestea sunt
proprietate privată sau
domeniu public. “Foarte
multe deşeuri de construcţii, dar şi menajere continuă să fie aruncate pe
dealul Nucului, după
rezervorul nou de apă,
motiv pentru care am început să facem mai des

a reţelei de apă potabilă în
comună continuă cu introducerea în inventarul
domeniului public a reţelei
de apă, în lungime de 290
m, amplasată pe strada
Principală,
în
satul
Găureni. Având valoarea
totală de 43.276 lei, inves-

Circulaţia utilajelor şi a
autovehiculelor cu înălţimea mai mare de 3,5 m şi
masa mai mare de 7,5 tone
pe drumurile publice din
Miroslava este interzisă.
Acest lucru a fost stabilit
la ultima şedinţă de
Consiliu Local, care a
hotărât, potrivit aceluiaşi
normativ, ca la intrarea pe
aceste drumuri publice
locale să fie instalate indicatoare de restricţie şi
bariere de înălţime.
Hotărârea de Consiliu

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).

– adeverinţă de rol.
Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de mai sus
atrage descalificarea şi
neparticiparea la procedura
de concesionare. (F.A.)

Bariera de la Horpaz va fi
reparată de cel care a distrus-o

fonduri proprii de familia
Pricop Ovidiu şi Alina şi
predată cu titlu gratuit
către UAT Miroslava. La
rândul lor, autorităţile
locale au predat lucrarea
spre exploatare şi administrare către SC Apa Vital
SA.

Restricţii de circulaţie pe drumurile
publice din Miroslava
incursiuni prin acea zonă”,
a mai spus Bogdan Milea.
În decursul unei luni de
activitate, Poliţia locală a
aplicat doua amenzi a
căror valoare însumată
este de 1700 lei si un avertisment pe mediu. Un
avertisment în valoare de
200 lei, pentru gunoi aruncat la nimereală şi una de
1500 lei, pe comercial
pentru lipsa autorizaţiei de
funcţionare la o societate
comercială.

tate o locuinţă sau un teren
destinat construirii unei
locuinţe în comuna Miroslava sau în altă localitate,
dată în faţa secretarului
comunei sau la notariat;

Local a fost determinată de
faptul că asfaltul turnat
recent pe aceste căi de
acces nu suportă traficul
greu.

Iresponsabilul care a distrus bariera de la Horpaz, a
fost depistat zilele trecute.
Este vorba de Silviu
Daminescu, angajat al SC
MRLB Trans SRL din Iaşi
care, în timp ce se deplasa
cu basculanta cu numărul de
înmatriculare IS-98-LEA
dinspre
Horpaz
spre
şoseaua de centură, a agăţat
bariera pusă acolo tocmai
pentru a limita accesul traficului greu. “Acea barieră nu
a fost pusă acolo de-aiurea,
ci pentru a preveni distrugerea drumului asfaltat. Având
în vedere cât de scumpe
sunt lucrările de asfaltare,
oamenii ar trebui să înţelea-

gă că aşa cum îşi păstrează
drumurile tot aşa le vor
avea. În cazul de faţă am
sesizat organele penale care
vor întocmi un dosar penal
pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere şi totodată
am avut o discuţie cu patronul firmei care deţine basculanta iar acesta s-a angajat să o repare din resurse
proprii”, a declarat Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava. Potrivit
unei estimări sumare, valoarea lucrărilor de reamenajare a barierei pentru trafic
greu este de circa 2.500 lei.
(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” - o sărbătoare consacrată a Miroslavei

Timp de patru zile, pe scena de lângă
Primăria Miroslava au urcat artişti importanţi
Printre acestea şi trupa Adamos Band, care a
evoluat pe scena Miroslavei joi. Formaţia a
luat fiinţă în noiembrie 2012 şi este alcătuită
în totalitate din studenţi şi absolvenţi ai
Universităţii de Arte “George Enescu” din
Iaşi. Vineri, 19 septembrie, a concertat rapsodul popular Constantin Bahrin. Acesta a fost
aplaudat la scenă deschisă de sutele de spectatori veniţi să se distreze. Sâmbătă, cu un

interes deosebit a fost aşteptată cunoscuta
cântăreaţă de muzică populară Viorica
Macovei. Spectatorii au făcut numeroase
fotografii, i-au luat autografe şi au discutat cu
ea atât înainte cât şi după spectacol.
Îndelungi ropote de aplauze au primit de
la spectatori şi artiştii Ansamblului Folcloric
Tradiţional “Sârba cu năframă” al casei de
Cultură din Hârlău.
Duminică, au cântat în faţa unui numeros
public Constantin Florescu, Aurel Niamţu şi

Anca Apetroaie. Cel mai aşteptat moment a
fost concertul maestrului Ion Suruceanu.
Acesta este cunoscut publicului românesc
încă din anii ’70 pe când facea parte alături
de Mihai Dolgan din renumita trupa
“Noroc”. Maestrul Suruceanu şi-a vrăjit
spectatorii, care au cântat şi dansat pe ritmurile cunoscutelor sale melodii. Ar trebui
adăugat că pe scenă au urcat şi elevii şcolilor
din Miroslava, Corneşti şi Uricani. Aceştia
şi-au demonstrat talentul artistic interpretând

piese de teatru, scenete, dansuri şi melodii
populare. În ultima zi a menifestarilor dedicate Miroslavei au fost premiaţi elevii care au
participat la diferite competiţii sportive.
“Zilele Turismului la Miroslava au fost un
real succes. Le mulţumesc tuturor locuitorilor comunei noastre pentru sprijinul acordat.
Fără ei nu am fi reuşit să organizăm această
sărbătoare”, s-a adresat primarul Dan Niţă
sutelor de spectatori, la închiderea manifestărilor.

Centrul de Informare Turistică - fereastra
prin care este privită Miroslava
Miroslava nu e singura
comună din judeţ care are un
Centru de Informare Turistică.
Mai există unul la Brăeşti, care
prezintă oportunităţile turistice
din localitate dar şi din comunele, Lungani şi Ion Neculce. Apoi
ar mai fi unul la Dobrovăţ. Poate
cel mai cunoscut însă este
Centrul de Informare Turistică al
Primăriei municipiului Iaşi.
Cu câţiva ani în urmă, specialiştii MADR au evaluat potenţialul turistic şi istoria Miroslavei,
după care au ajuns la concluzia
că era necesar să fie înfiinţat şi
aici un centru de turism. A urmat
întocmirea şi depunerea proiectului spre finanţare la Ministerul
Turismului şi Dezvoltării (coordonat la acea vreme de ministrul
Elena Udrea), care a avizat favorabil acest deziderat local. Odată
obţinută finanţarea de la guvern,
lucrurile au mers suficient de
repede pentru ca în mai puţin de

un an să fie ridicată clădirea de
pe amplasamentul imediat învecinat Şcolii “Col. Constantin
Langa” din localitate, iar în
această toamnă, cu prilejul
Zilelor Turismului în Miroslava,
Centrul Turistic a fost inaugurat
în prezenţa oficialităţilor locale
şi judeţene.
Inaugurarea Centrului de
Informare Turistică Miroslava a
avut loc vineri, 19 septembrie, şi
la ea au participat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava,
Vasile Bulbaşa, viceprimar, consilieri locali. Oaspeţi au fost
Cristian Adomniţei, preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, Elena
Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Valeriu Muduc, preşedintele
Raionului Făleşti din Republica
Moldova, Nicolae Crudu primarul oraşului Durleşti din
Republica Moldova, Iurie Ţurcanu, primarul satului Corneşti,

raionul Ungheni, parlamentari,
specialişti în turism, reprezentanţi ai Centrului de Informare
Turistică Iaşi. Fireşte, nu a lipsit
presa locală.
Centrul Turistic Miroslava
colaborează cu Centrul de
Informare al Primăriei Municipiului Iaşi, precum şi cu celelalte centre turistice din judeţ.
Chiar de “Zilele Turismului la
Miroslava” la CIT Iaşi a fost
organizată o expoziţie de fotografie sub genericul “Vizitează
Miroslava”. La CIT Iaşi mai pot
fi găsite şi materiale de promovare a comunei Miroslava:
monografia comunei, ziarul
Mesagerul de Miroslava, afişe şi
fluturaşi cu evenimentele în desfăşurare etc.
Vizitarea Centrului a produs
o frumoasă impresie oaspeţilor
prezenţi la lansare. ,,Am mai
văzut Centre de Turism. Nu e
primul în care intru. Cu părere de

Fetească neagră de Uricani
găsim la... Serafim!
Printre participanţii de la târgul Agralim s-a aflat şi consilierul local
Serafim Popa, cu o ofertă specială de vin şi ţuică producţie proprie. “Tot
ce veţi găsi la mine este vin indigen de cea mai bună calitate. Am atât
soiuri nobile cât şi renumita fetească neagră de Uricani, din via familiei.
Via e cam bătrână, dar calitatea vinului chiar e deosebită. Tot ce am pus
aici pe tarabă sunt produse făcute cu mâna mea şi a copiilor”, spune
Serafim Popa. Într-adevăr, consilierul Serafim este renumit în tot satul
pentru calitatea produselor sale, din via personală de la Uricani.

rău pentru celelalte, spun că aici
la Miroslava se vede profesionalismul şi dorinta de a promova
comuna. Materialele de promovare sunt excepţionale iar campaniile de promovare au atras
atenţia publicului”, a declarat
Valeriu Muduc, preşedintele
Raionului Făleşti. Elena Udrea,
fostul ministru al Dezvoltării
Regionale şi Turismului a privit
cu multă atenţie fotografiile,
monografia, la care a scris şi un
“cuvânt înainte”, tricourile
inscripţionate Miroslava, precum şi celelalte materiale de promovare. “Vă felicit sincer pentru
ceea ce aţi realizat. Şi nu e puţin
lucru”, a spus Elena Udrea.
La rândul său, Cristian
Adomniţei, preşedintele Consiliului Judetean Iaşi a precizat
că ,,un centru turistic poate
schimba în bine percepţia multora despre o comunitate’’. De altfel, promovarea Miroslavei a

atras atenţia asupra necesităţii
creării unui Centru similar de
Informare turistică şi în raionul
Făleşti din Republica Moldova.
,,Vrem să facem din Miroslava o
atracţie turistică. Chiar avem ce
arăta, pentru că în Miroslava sunt
şi monumente istorice, dar şi
obiective culturale. De noi
depinde cum promovăm Miroslava şi potenţialul ei turistic. Îi
mulţumesc doamnei ministru
Udrea pentru tot sprijinul acordat
în promovarea Miroslavei. Sper
ca dumneavoastră, doamnă
ministru Elena Udrea, să fiţi pro-

motorul Miroslavei, aşa cum
prinţul Charles este pentru satele
din Transilvania”, i s-a adresat
Ştefan
Susai,
directorul
Centrului de Turism.
La rândul său, Dan Niţă, primarul comunei Miroslava, s-a
declarat mulţumit de realizarea
acestui obiectiv. ,,Toata lumea
trebuie să ştie ce istorie şi ce
potenţial turistic avem în
Miroslava. Centrul va promova
Miroslava atât în exterior cât şi
în interiorul comunei. Totodată,
cei care vin la Centru vor afla ce
oportunităţi extraordinare oferă
Miroslava şi din punct de vedere
economic’’, a precizat primarul
Niţă.
În Cartea de onoare a
Centrului, la finalul ceremoniei
de inaugurare, Elena Udrea a
scris. ,,Este un moment de reper
în istoria Miroslavei. Sunt sigură
că tot mai mulţi vor fi cei care
vor cunoaşte istoria acestei
comune, tot mai mulţi vor fi cei
care o vor vizita şi vor dori să se
întoarcă sau să rămână aici’’.

Centrul de Informare
Turistică Miroslava:

- organizarea de manifestări
expoziţionale de turism pe
plan local, regional şi
Naţional;
- cooperarea cu instituţiile
locale şi regionale pe probleme de turism;
- colaborarea cu operatorii de
turism locali, cu agenţiile de
turism, cu Centrele de
Promovare şi Informare
Turistică din judeţul Iaşi şi
din România;
- elaborarea unui brand turistic al Miroslavei.

- informarea generală asupra
ofertei turistice locale;
- punerea la dispoziţia turiştilor de materiale promoţionale
locale (monografia Mi-roslavei, pliante, ghiduri turistice,
hărţi, broşuri, reviste) în mai
multe limbi de circulaţie
internaţională;
- informare privind oferta
locală de cazare, ca serviciu
cu titlu gratuit;
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Au fost desemnaţi fermierii
anului în regiunea de Nord-Est
Sâmbătă, 20 septembrie,
în cadrul Târgului pentru
Fermieri AGRALIM au
fost decernate premiile
pentru fermierii anului în
regiunea de Nord-Est.
Festivitatea de premiere a excelenţei în agricultură ridică standardele
evenimentelor agricole din Regiunea
de Nord-Est: 23 de fermieri din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava şi Vaslui au primit premii la
cele 12 categorii principale înscrise în
competiţie. Premii speciale au fost
acordate pentru viziunea şi rezultatele
afacerii, marketing şi piaţă, tehnic,
leadership, impact social, măsuri de
protecţie a mediului. Evenimentul a
avut loc la ferma Ezăreni, staţiunea
didactică a Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară “Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi, în comuna Miroslava.
Noutăţile ediţiei 2014 a Festivităţii
de Premiere a Excelenţei în
Agricultură în regiunea de Nord-Est:
organizarea pe două secţiuni a festivităţii– premierea fermierilor proactivi,
care s-au înscris în concurs prin completarea şi depunerea formularului de
participare şi evidenţierea de către
direcţiile agricole a performerilor în
producţia agrozootehnică din fiecare
din cele şase judeţe ale Moldovei;
acordarea de premii speciale pentru:
viziunea afacerii, marketing și piață,
leadership, grija acordată protecției
mediului, responsabilitate socială.
Unicul eveniment anual de valorizare a fermierilor, producătorilor agricoli şi specialiştilor din domeniul
agricol din regiunea de Nord-Est s-a
bucurat de participarea directorilor

instituţiilor
din
teritoriu
ale
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale:
Direcţiile
Judeţene pentru Agricultură, Agenţiile
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură din judeţele Moldovei şi
reprezentanţi ai Centrului Regional 1
Nord-Est
al Agenţiei
pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Organizatorii şi-au propus şi în
acest an o abordare unică de punere în
valoare a rezultatelor în agricultură a
fermierilor din regiunea de Nord-Est,
juriul fiind format de specialişti ai
USAMV Iaşi pe fiecare dintre domeniile vizate de categoriile de premiere.
În competiţie fermierii s-au remarcat nu doar prin puterea financiară sau
cifra de afaceri, în stabilirea criteriilor
de acordare a premiilor fiind coroborate mai multe aspecte. Şanse egale au
fost acordate companiile mari şi companiilor mici, mijlocii şi medii, fiind
încurajată şi iniţiativa la nivel de
întreprinderi individuale.
La prima secţiune din competiţie
au fost înregistrate 75 de candidaturi,
regulamentul prevăzând înscrierea
individuală, prezentarea dosarului de
candidatură şi o analiză amănunţită a
acestuia, realizată de juriu.
Juriul Festivităţii de premiere a
excelenţei în agricultură în regiunea
de Nord-Est a fost compus din reprezentanţii
organizatorilor,
ai
Partenerului Principal Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”
din Iaşi şi un reprezentant mass-media
de specialitate: Eusebia Mindirigiu,
Director Executiv ABplus Events;
prof. univ. dr. Benone Păsărin, Decan,
Facultatea de Zootehnie; Prof. univ.
dr. Lucia Drăghia, Decan, Facultatea
de Horticultură; Prof. univ. dr. Teodor
Robu,
Decan,
Facultatea
de
Agricultură;
Conf.dr.
Stejărel
Brezuleanu,
Director
al

Departamentului
Agroeconomie,
Facultatea de Agricultură; Conf.dr.
Gavril
Ştefan,
Departamentul
Agroeconomie,
Facultatea
de
Agricultură; Petronela Cotea, realizator emisiuni agrare, Radio România
Iaşi.
PREMIILE DE EXCELENŢĂ ÎN
AGRICULTURĂ ÎN REGIUNEA DE
NORD-EST - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR DESEMNAŢI DE JURIU:
1. FERMIERUL ANULUI ÎN
REGIUNEA DE NORD-EST: Aurel
PLACINSCHI, Administrator AGRICOLA 96 SA TIGĂNAŞI.
2. FERMA VEGETALĂ A ANULUI:
AGRALMIXT
SA,
Administrator Ion BUIMAC. Premii
speciale - categoria Ferma Vegetală a
Anului:
- premiul special al juriului pentru
VIZIUNEA
AFACERII
Intreprinderea Individuală ANTAL
IUSTIN.
- premiul special al juriului pentru
PERFORMANŢĂ ÎN MARKETING:
PRUTUL NORD SRL, Administrator:
Gheorghe ALUPOAIE.
- premiul special al juriului pentru
GRIJA ACORDATĂ PROTECȚIEI
MEDIULUI:
SOCIETATEA
AGRICOLĂ
„TREI
SATE”,
Administrator Gheorghe CENUȘĂ.
- premiul special al juriului pentru
RESPONSABILITATE SOCIALĂ:
APAPA UNGHENI, Preşedinte Vasile
PIPOS.
- premiul special al juriului pentru
RESPONSABILITATE SOCIALĂ:
A&A FARMS, Administrator Cristian
SPIRIDON.
3. FERMA DE PĂSĂRI A ANULUI ÎN REGIUNEA DE NORD-EST:
AGRICOLA INTERNAŢIONAL SA
BACĂU, Rodica PETRICEANU,
Manager AVICOLA.

Consideraţii pe marginea „Zilelor turismului“

Fără îndoială, elevii din comună au avut o
contribuţie importantă la desfăşurarea cu succes a manifestărilor culturale şi sportive dedicate aniversării celor 345 ani de atestare documentară a Miroslavei. Sâmbătă, 20 septembrie, la şcoala “Dimitrie Anghel” din Corneşti
a avut loc un spectacol reuşit. Mai întâi, a fost
prezentată de către Otilia Porumboiu, bibliotecar, viaţa şi opera poetului Dimitrie Anghel,
de la a cărui moarte se împlinesc 100 de ani.
Elevii au recitat apoi poezii din creaţia lui
Dimitrie Anghel. O formaţie artistică formată
din eleve ale şcolii a interpretat apoi frumoase cântece populare iar o trupă de copii de la
grădiniţa din localitate a cântat şi dansat. A
fost o repetiţie reuşită pentru marele spectacol
de a doua zi din centrul Miroslavei. La fel,
elevii de la şcolile din Uricani şi Miroslava şiau etalat talentul în faţa spectatorilor.
Tot ce au oferit din punct de vederea artistic elevii şi profesorii de la şcolile din
Miroslava merită cu prisosinţă aprecierile
noastre. Este însă momentul să ne aplecăm cu
mai multă atenţie asupra acestor copii. Unii au
un real talent. Este necesar să avem un festival al şcolilor. Tinerii artişti trebuie să evolueze mai des şi nu doar de sărbătorile dedicate

comunei Miroslava. Acordând mai multă
atenţie acestor copii, căutând cu răbdare în
satele comunei nu facem decât să scoatem la
suprafaţă talentele neşlefuite ale acestora. De
exemplu, Miroslava trebuie să aibă un ansamblu care să evolueze şi în alte localităţi.
Trebuie organizate mai des întâlniri cu elevii.
Este necesar să fie create reviste şcolare. Să se
ofere copiilor posibilitatea de a scrie pe diferite teme iar cei mai buni să fie recompensaţi.
Cum la fel de important este ceea ce se face la
şcoala din Miroslava unde elevii pictează
icoane. O parte dintre ele au fost expuse chiar
la Centrul de Informare turistică şi au fost
admirate de oaspeţii comunei. Aş adăuga că la
şcoala din Corneşti pregătirea artistica a elevilor, instruiţi cu răbdare şi profesionalism de o
tânără profesoară, nu este cu nimic mai prejos
ca la Palatul Copiilor din Iaşi.
În şcolile din Miroslava există un potenţial
extraordinar. Au cântat frumos la zilele
Miroslavei ansamblurile din alte comune. Dar
cred că Miroslava poate oferi mai mult decât
atât din punct de vedere cultural şi artistic.
Stefan Susai

Premii speciale - categoria Ferma
de păsări a anului:
- premiul special al juriului pentru
VIZIUNEA AFACERII: MORANDICOM SRL, director Cătălin MORARU.
- premiul special al juriului pentru
GRIJA ACORDATĂ PROTECŢIEI
MEDIULUI - ROSAVIS ROŞIEŞTI,
Director
General
Constantin
MIHĂILĂ.
4. PRODUCĂTORUL LOCAL
AL
ANULUI:
ASOCIAŢIA
POMIVITICOLĂ
HILIŢA,
Preşedinte Constantin STRĂINU.
Premiul special al juriului la categoria Producătorul local al anului:
- premiul special al juriului pentru
VIZIUNEA AFACERII: BACIU ION.
5. CONSULTANTUL ANULUI
ÎN REGIUNEA DE NORD-EST:
CRONOS CONSULTING, director
Bogdan Florin COSTEA.
Premii speciale ale juriului – categoria Consultantul anului in regiunea
de N-E:
- premiul special ale juriului pentru
VIZIUNEA
AFACERII:
PFA
MARCU DANIELA.
- premiul special ale juriului pentru
RESPONSABILITATE SOCIALĂ:
DUPLICOM, administrator Ionel
POPA.
- premiul special ale juriului pentru
PERFORMANŢĂ ÎN MARKETING:
CONSOLVO, Manager Alexandru

ROBU.
6. ANGAJATUL ANULUI ÎN
REGIUNEA
DE
NORD-EST:
TRIŞCĂU ŞTEFAN, Societatea
Agricolă Trei Sate.
PREMIILE ACORDATE DE
DIRECŢIILE
AGRICOLE
JUDEŢENE DIN REGIUNEA DE
NORD-EST - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR:
1. MANAGERUL ANULUI în
judeţul BACĂU: Cătalin GRIGORIU,
Director
General
COMFERT
BACĂU.
2. FERMA DE OVINE A ANULUI în judeţul BOTOŞANI: ferma
Victor ARAPAŞU.
3. TÂNĂRUL FERMIER AL
ANULUI în judeţul IAŞI: Bogdan
BĂIANU, Manager FRUCTIS TRADING.
4. FERMA DE PORCINE A ANULUI în judeţul NEAMŢ: SC CGCAGRIA SRL PIATRA NEAMŢ,
Administrator Constantin COCEA.
5. ANGAJATORUL ANULUI în
judeţul VASLUI: SC. PLANTAGROCOM SRL, Administrator Constantin
NECHIFOR.
6. FERMA DE BOVINE A ANULUI ÎN JUDEŢUL SUCEAVA: SC.
CERBUL CARPATIN FOREST SRL,
Administrator Victor Ştefan CHIRIAC.

Premii de fidelitate
pentru familii
semicentenare
Cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorile Miroslavei, Primăria comunei Miroslava
a acordat premii de fidelitate familiilor longevive. Au fost premiate doar familiile care au
ambii soţi în viaţă şi care care au împlinit 50
ani de la căsătorie în anii 2012, 2013, 2014.
Premiile, care au constat în acordarea a câte
300 lei de familie au fost distribuite de către
primarul Dan Niţă, împreună cu câte o diplomă, după care fericitele cupluri au fost invitate la o masă festivă la restaurantul “Golden
Kitchen” din Miroslava. În total, au primit
premii de fidelitate următoarele 39 de familii:
- Huşanu Gheorghe şi Ana (Miroslava)
- Scintei Iancu şi Maria (Proselnici)
- Chiraculea Constantin şi Teofina
(Miroslava)
- Iriciuc Aurel şi Valeria (Voroveşti)
- Neagu Vasile şi Maria (Brătuleni)
- Dolniceanu Constantin şi Adriana
(Balciu)
- Leuştean Nelu şi Claudia (Uricani)
- Tudorache Vasile şi Elisabeta (Miroslava)
- Florea Andrei şi Ortansa (Voroveşti)
- Popa Constantin şi Simina (Miroslava)
- Gheorghe Neculai şi Mariea (Valea
Adâncă)
- Vicol Mihai şi Elena (Ciurbeşti)
- Gogu Constantin şi Elena (Ciurbeşti)
- Ernilă Victor şi Georgeta (Balciu)
- Acsinte Costache şi Maria (Miroslava)

- Ajidaucei Constantin şi Viorica (Corneşti)
- Cocea Constantin şi Catinca (Horpaz)
- Ungureanu Ioan şi Iuliana (Miroslava)
- Mihai Constantin şi Geta (Ciurbeşti)
- Moroşanu Constantin şi Maria
(Miroslava)
- Vasilache Ioan şi Elena (Uricani)
- Chelmu Vasile şi Maria (Miroslava)
- Grosu Constantin şi Aurelia (Uricani)
- Blanariu Neculai şi Maria (Miroslava)
- Creţu Ştefan şi Tinca (Ciurbeşti)
- Chiroşcă Natalia şi Ion (Ciurbeşti)
- Costică Dumitru şi Elena (Balciu)
- Ilişanu Ioan şi Zamfira (Uricani)
- Cocia Alexandru şi Elena (Corneşti)
- Mertic Toader şi Ecaterina (Brătuleni)
- Costin Ion şi Ortansa (Uricani)
- Bulbaşa Traian şi Elena (Voroveşti)
- Guzu Gheorghe şi Viorica (Valea Adâncă)
- Macovei Costache şi Ana (Miroslava)
- Anuşca Vasile şi Eva (Horpaz)
- Horaicu Gheorghe şi Elena (Uricani)
- Chiruţă Ştefan şi Maria (Uricani)
- Stănilă Constantin şi Viorica (Brătuleni)
- Parasca Vasile şi Elena (Găureni)
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Interviu

EI NE REPREZINTĂ

Prins, între două pasiuni: fotbalul şi politica
- interviu cu consilierul local Alexandru Vieriu Aflat la al doilea mandat,
Alexandru Vieriu este cel mai
tânăr consilier local din
Miroslava. S-a născut pe 25
mai 1981, e căsătorit cu
Andreea, împreună cu care
are doi copii: Luca Alexandru
şi Iustin Andrei. A făcut liceul
la “Dimitrie Cantemir” în
Iaşi,
apoi
a
absolvit
Facultatea de Educaţia Fizică
şi Sport, la “Al I Cuza”, specializarea kineto-terapie. A
susţinut şi un master în economie, în urmă cu 2 ani, la
UPA. Locuieşte împreună cu
părinţii la Valea Adâncă, dar
cunoaşte
foarte
bine
Miroslava, mama sa fiind
fostă directoare de şcoală în
Corneşi, profesoară de limba
şi literatura română. Dealtfel
aici a făcut şi grădiniţa. Are
două pasiuni mari şi late:
sportul, îndeosebi fotbalul
şi... politica. Pe sport şi-a
întregit pasiunea preluând
echipa de fotbal AS
Ciurbeşti. În plan politic,
însă, a avut o carieră mai
sinuoasă. A început la PSD,
în 2008, dar acum e în PDL.

Debut în PSD,
continuare în PDL
Reporter: De ce ai mers
la PSD, de la bun început?
Alexandru Vieru: Pentru
că acolo era singurul loc
liber. În 2008, toţi se duceau
la PDL. Toţi ştiau că Niţă e pe
val şi că va ieşi primar. Eu
însă am mers pe principiul că
dacă vrei să demonstrezi că
poţi să faci ceva porneşti de
jos. Aşa că am început la
PSD...
Rep.: Cine era pe atunci
preşedinte la PSD?
A.V.: Dorinel Maftei, cu
care dealtfel am şi acum o
relaţie foarte bună.
Rep.: Apoi s-a schimbat
conducerea
PSD
la
Miroslava..
A.V.: A venit Ilie Apostol.
Apoi au apărut nişte divergenţe între noi care s-au
accentuat. A trebuit să plec. E
un subiect pe care aş vrea săl evit...
Rep.: De ce, poate că
lumea ar merita să afle mai
multe din interiorul partidelor...
A.V.: Nu e nimic de aflat
aici. Ce a avut fiecare de spus
a spus în campania electorală.
Ce se vorbeşte acum nu are
vreo relevanţă...
Rep.: Când ai trecut la
PDL?
A.V.: În 2012, după îndelungi lupte şi... contradicţii.
Eram tot timpul săpat şi
reclamat la partid ca să fiu dat
afară. Cei de la PSD mi-au
spus totuşi să rămân în continuare şi mi-au propus un loc
eligibil. Am preferat să evit
certurile cu noua conducere...
Dar nu cred că are sens să
discutăm treburile astea. Pe
mine ce mă interesează la
acest interviu e să-mi promovez echipa. Atâta vreau. Aş

vreau să atrag atenţia asupra
băieţilor de la echipă. Să mai
atrag pe cineva interesat să
vină la meciuri cu câte o sticlă de apă minerală pentru
băieţi, cu o minge, cu un
echipament ceva, să mă mai
ajute cu o maşină... asta mă
interesează. Altfel, nu-mi
ardea mie de interviu...

“Am început cu o joacă,
am terminat cu o obsesie”
Rep.: Dar, ce te-a apucat
de ţi-ai făcut echipă de fotbal?
A.V.: La o şedinţă, nea
Gică Vicol a adus vorba de
antrenori la echipa de la
Ciurbeşti - echipa se înfiinţase deja – şi m-a întrebat dacă
nu vreau să mă bag. Şi am zis
că, “ba, da!”... La început a
fost o joacă, apoi a devenit
serios, apoi pasiune iar acum
a devenit o obsesie.
Rep.: Deci nea Gică
Vicol e capul răutăţilor...
A.V.: Da, el a fost capul
răutăţilor... El îmi tot zicea
“hai să facem, hai să dregem”, dar când îi aduceam
vorba de bani, îi cam pierea
graiul. Îmi tot zicea “hai,
lasă, c-om găsi noi...”
Rep.: Cam cât cheltui cu
echipa?
A.V.: Nu pot să-ţi spun de
faţă cu nevastă-mea! Dar
socoteşte cel puţin două drumuri pe săptămână aici, pe
terenul de la Corneşti şi încă
unul duminica fac trei. Mai o
apă, mai suc, un cartonaş galben, o minge, un cartonaş
roşu, mergi şi-i adu de la
Horpaz şi Valea Adâncă...
iaca, se adună...
Rep.: Care e media de
vârstă a băieţilor?
A.V.: Păi, am de la 14 ani
(portarul), la 48!
Rep.: Nu-i cam mult 48?
A.V.: Să-l vezi cum aleargă! Aleargă de două ori mai
mult ca ceilalţi. Nu ţine
nimeni pasul cu el!
Rep.: Sunteţi în Liga a...
A.V.: Cincea!
Rep.: Aţi ieşit pe locul 8
data trecută, dacă nu mă
înşel...
A.V.: Puteam ieşi mult
mai bine. Dar nu ne-au mai
dat nişte puncte pe care le
meritam. De la locul 8 la
locul trei e o diferenţă de doar
5 puncte.
Rep.: Ce te faci dacă
promovezi în Liga a IV-a?
A.V.: Mergem mai departe, că avem jucători, Slavă
Domnului!

„La Liceul Agricol ar
trebui să intre Curtea
de Conturi”
Rep.: Revenind la activitatea din Consiliul Local,
am remarcat că deşi eşti
mai tânăr te numeri printre
consilierii cei mai vocali,
ceea ce nu este rău. Ai fost
şi membru în Consiliul de

Administraţie de la Liceul
Agricol...
A.V.: Experienţa cu liceul
a fost una foarte neplăcută
pentru mine. Acolo, m-am
retras că e golănie mare.
Când vezi că toată lumea te ia
de prost, să rămâi acolo doar
de dragul de a fi numit acolo,
dar fără să te asculte careva,
mai bine pleci. Acolo nu prea
ai ce face. Directorul ăla-i
uns cu toate alifiile.
Rep.: Ce ar trebui corectat acolo la Liceu? Sau
poate că toate merg bine şi
nu e nimic de corectat?
A.V.: Din punctul meu de
vedere, ar trebui să intre pe ei
Curtea de Conturi. Pentru că
nu se poate ca din 200 de hectare de teren agricol cât ai la
dispoziţie să faci profit de
doar patru mii de lei... Ce
dracu! Şi să mai ai pierdere la
fermă de patru zeci de mii!
Au utilajele lor, mână de
lucru gratuită, elevi care fac
practică şi nu sunt plătiţi şi
câte şi mai câte... şi nu scoţi
nici 50 lei pe hectar?!Nu se
poate!
Rep.: Păi de ce nu aţi
sesizat Curtea de Conturi
în calitate de membru al
CA?
A.V.: Au prins proiect
european de două sute şi ceva
de mii de euro şi au făcut trei
poze? Ce dracu, chiar atât de
proşti ne consideră?...
Rep.: Nerambursabili?
A.V.: Nerambursabili... A
contribuit şi Primăria cu o
cofinanţare de zece la sută,
sau nu ştiu cât a fost. Au pus
trei copaci. Peste un an erau
uscaţi toţi, că nu a avut cine
să-i ude. Trei copaci şi două
dale de beton! Asta au făcut
din tot proiectul... şi copacii
s-au uscat că nu a avut cine
să-i ude, chipurile. Şi-atunci
te întrebi la ce te bagi într-un
proiect de o asemenea anvergură, dacă nu ştii că nu ai
continuitate la el?
Rep.: Liceul Agricol a
avut cândva o reputaţie

bună...
A.V.: Păi, când era
Cerchez era promovabilitate
de peste 70-80%. Nu mârâia
nimeni în faţa lui. Iar 50%
din cei care terminau Liceul
Agricol intrau la facultate la
medicină sau la zootehnie.
Rep.: Într-adevăr, chiar
de cum intri pe poarta
liceului, curtea arată ca
părăseală. Dacă tot sunt
elevi care fac practică
acolo, cred că ar putea pune
nişte flori acolo, să le ude,
să tundă gazonul...
A.V.: Ar putea... şi de ce
nu se face? Acum doi ani au
promovat doar doi bacalaureaţi, unul în vară şi unul în
toamnă...
Consiliul
de
Administraţie e compus din
director, trei profesori pe
care-i numeşte el, doi reprezentanţi ai părinţilor, din care
unul e angajat al liceului
(centralistul) şi mai e o doamnă din oraş. De ce ar fi o persoană din oraş, când liceul e
al Miroslavei? Teoretic,
Consiliul de Administraţie e
făcut pentru a conduce liceul,
pentru a nu fi părtinitor, ca să
ia o decizie în interesul
comunităţii şi al elevilor.
Rep.: Poate că nici legea
învăţământului nu e bună...
A.V.: Legea e făcută bine.
Dar cei care o aplică o aplică
strâmb. Directorul Ionescu
are majoritate şi nu mai poate
trece nimeni peste deciziile
lui.

“Când am venit în Valea
Adâncă aici nu intra nici
tractorul”
Rep.: Eşti din Valea
Adâncă...
A.V.: Sunt din Valea
Adâncă din 1994, de la campionatul mondial de fotbal...
Era un sat uitat de lume. 48
de case erau pe atunci...
Rep.: Cum te împaci cu
vecinii?
A.V.: Cu unii mă împac

foarte bine, cu alţii nu... ca
peste tot în lumea asta, ai de
toate.
Rep.: Eşti mulţumit de
ce s-a făcut în Valea
Adâncă, de când eşti consilier local?
A.V.: Nu am cum să nu fiu
mulţumit, când îmi aduc
aminte ce era înainte. Când
m-am mutat în Valea Adâncă
nici tractorul nu trecea pe aici
după ploaie. Erau nişte gropi
de se ascundea omul în groapă. Plecau oamenii de acasă
în cizme de cauciuc şi când
ajungeau la capătul străzii şi
le ascundeau prin boscheţi!
Rep.: Acum aveţi de
toate. Şi în Valea Adâncă
Nouă?
A.V.: Până în urmă cu
zece ani nici nu exista Valea
Adâncă Nouă.
Rep.: În opinia ta, care
ar fi cele mai importante
probleme care trebuie
rezolvate la Miroslava?
A.V.: Una dintre probleme
ar fi canalizarea. Dar ar fi
aberant să avem pretenţii
mari acuma, mai ales că pe
strada principală, diferenţa de
la deal la vale e mare. E foarte greu de făcut canalizare
acolo. Să vedem cum va arăta
masterplanul
pe
2018.
Trebuie să fie o posibilitate
de a ne racorda la acest masterplan, că degeaba ai canalizare dacă nu ai unde să duci
dejecţiile şi apele uzate.
Acum nu există o staţie de
pompare la capăt, nu e o staţie de primire, nu e nimic...
Alte probleme? Mă bucur că
s-au pus spinările alea de
măgar şi s-a redus considerabil viteza de circulaţie a autoturismelor în Valea Adâncă.
Au fost accidente urâte aici,
un copil a fost şi omorât. Un
alt lucru bun e că s-a făcut
părculeţul ăla frumos unde
copiii se joacă în siguranţă.
Bine, mai sunt şi voci care
spun că nu ar fi trebuit făcut
parc acolo, că e zgomot şi
deranjează. Dar nu poţi să-i
împaci pe toţi. Copiii aveau
nevoie de un loc al lor. Eu zic
că s-au făcut multe. Alt lucru
important e că s-a tras apă...

“Avem şi jucători căutaţi
de alte echipe”
Rep.: Pe lista ta de priorităţi, te-ai mai gândit la
ceva, la vreun proiect
anume pe care vrei să-l
susţii şi să-l prezentăm în
ziar?
A.V.: Da, priectul meu
principal este echipa asta de
fotbal. Eu cred că se poate
face performanţă în fotbal şi
doar din resursele proprii ale
comunei. Nu cred că neapărat
trebuie să-ţi aduci jucători de
prin alte părţi ca să ai rezultate. Iar costurile sunt minime.
Cei care joacă aici o fac din
dragoste pentru fotbal şi mişcare, nu pentru bani. Pe mercenari îi aduci, azi îi ai, mâine
te lasă când interesul e mai
mare. De exemplu, am avut
oferte pentru jucători să joace

la Negreşti şi la Botoşani, la
echipe care plătesc şi au refuzat. Pe Moroşanu, de exemplu, mi l-au căutat cei de la
Ciurea şi zilele trecute să li-l
dau... Eu nu ţin pe nimeni aici
cu japca...
Rep: Ai contracte cu ei?
A.V.: Nu. Toţi activează la
nivel de amatori.
Rep.: Nu sunteţi un
club?
A.V.: Club suntem, dar nu
ne-am înscris la Finanţele
Publice. Trebuie avocat, contabil care să facă bilanţ, plus
actele de înfiinţare a clubului
cât or mai costa câteva zeci
de milioane, apoi avize şamd.
Oricum, deocamdată ne
facem treaba sub tutela Ştiinţei Miroslava. Au vrut la un
moment dat să se unească Ştiinţa Miroslava cu AS
Ciurbeşti, dar nu am fost eu
de acord pentru că din punct
de vedere al calităţii jucătorilor cei de la Ştiinţa sunt la
nivel de Ligă a 2-a şi a 3-a.
Iar ce avem noi aici sunt jucători care nu au alfabetul fotbalului, nu au juniorate în
spate, sunt amatori. Nu aveai
ce uni...
Rep: Totuşi echipa nu e
chiar rea...
A.V.: Din punct de vedere
al performanţei nu suntem
răi. Dar am luat premiu pentru ce mai rea echipă din liga
a 5-a, în sensul de agresivi.
Am adunat 65 de cartonaşe
galbene şi 8 cartonaşe roşii!

Parcul industrial trebuie
făcut
Rep.: Eşti întreprinzător
privat. Cum crezi că ar
putea Primăria Miroslava
să încurajeze dezvoltarea
afacerilor în comună?
A.V.: Ţinând cont de specificul zonei, ar trebui să dea
drumul la acel parc industrial
de care s-a tot vorbit până
acum şi să fie angajaţi
oameni din comună. Aş putea
spune că zona Delphi ar putea
aduna toată puterea industrială a Iaşului...
Rep.: Cum comentezi
programul de locuinţe pentru tineri demarat de primărie?
A.V.: E un lucru foarte
bun!
Rep: Ce ar mai trebui
consemnat în acest interviu
şi nu am apucat să întreb?
A.V.: În fiecare miercuri şi
vineri, facem antrenament de
la 19 seara, la Corneşti. Cei
care iubesc fotbalul şi doresc
să vină să joace sunt bineveniţi. Cei care doresc să ne
ajute cu o sticlă de apă minerală, o minge, la fel sunt
aşteptaţi cu braţele deschise.
Rep.: Vă mulţumim!
A.V.: Cu plăcere!
A consemnat
Florin Antohi

Mesagerul

7

Educaţie

Minivacanţă în Delta Dunării
După cum arătam şi
în ediţia trecută a
Mesagerului, 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,
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. Cu ce
impresii s-au întors
copiii din această minivacanţă urmează să
aflăm în cele ce urmează...

Un tărâm de poveste

Din vacanţă adunate

Luna trecută am avut
marea oportunitate de a
vedea un colţ mirific al ţării
noastre, Delta Dunării.
Împreună cu doamnele profesoare şi o parte dintre
colegii mei am descoperit
frumuseţile locurilor de
acolo.
Printr-un schimb de
exprienţă pus la cale încă de
la începutul anului şcolar de
către doamna profesor
Florica Zanvettor, am avut
ocazia să cunoaştem nişte
copii deosebit de primitori,
la care am locuit timp de
trei zile în satul Crişan, în
inima Deltei Dunării. Aici,
m-am simţit ca în grupul
meu de prieteni, pe care îl
cunosc de o viaţă. În familiile lor, eu şi colegii mei am
avut senzaţia că suntem în
propriile familii, unde iubirea şi armonia plutesc în aer
conturând o atmosferă
caldă. Plimbările cu barca
mi-au dat fiori şi m-au făcut
să realizez ce ţară frumoasă
avem. Te simţi ca într-o
poveste când mergi cu barca
printre nuferii albi şi galbeni, în murmur de apă şi
ţipăt de lişiţe!
Următoarele trei zile din

Devenite, am putea spune, deja o tradiţie,
proiectele şi parteneriatele între şcoala noastră şi şcoli din cele mai diverse şi îndepărtate părţi ale ţării şi-au derulat în această vară
al treilea episod.
După fiecare sosire ni se părea că nimic
mai frumos sau mai spectaculos nu se va
putea realiza! Ca urmare, acelaşi lucru îl
spunem şi după o săptămână inedită petrecută în Delta Dunării şi pe litoralul Mării
Negre, la Sulina. Fără îndoială cele mai avenite şi convingătoare sunt părerile elevilor
noştri, dar această deplasare ne-a umplut
sufletele de bucurie tuturor, făcându-ne să
plutim entuziasmaţi atât la propriu, cât şi la
figurat.
Pe lângă spectaculozitatea şi unicitatea
peisajelor, copiii au desprins experienţe şi
învăţăminte ce cu siguranţă îi vor urmări;
astfel, cu toţii am fost foarte uimiţi de faptul
că întreg modul de viaţă al acelor comunităţi
se desfăşoară pe apă, lucru mult mai greu de
administrat şi coordonat decât pe uscat.
Am ajuns aşadar să apreciem mai mult
stabilitatea picioarelor ,,bine înfipte în
pământ”, atunci când în urma unei superbe
excursii pe Dunăre, am descoperit un sat
izolat şi aproape părăsit - Cardon - , pentru
locuitorii căruia tot ceea ce noi, ,,pământenii”, considerăm o banalitate (acces la şcoală, biserică, dispensar etc.), este doar un vis
irealizabil. Aceste ,,probleme existenţiale”
au pălit însă în faţa unicităţii florei şi faunei
din Delta Dunării imortalizate de noi atât
fotografic, cât şi cu ochii minţii şi cu sensibilitatea sufletelor noastre, care s-au întors

călătoria noastră le-am petrecut la Sulina, un oraş pe cât
de mic pe atât de încărcat de
istorie: farurile, cimitirul
cosmopolit, Palatul Comisiei
Europene, biserici de toate
riturile şi nu în ultimul rând o
plajă încă sălbatică. Străzile
înguste şi plimbările pe faleză, dansurile greceşti foarte
antrenante au întregit atmosfera de vacanţă.
Toată această experienţă
a fost pentru mine ca o răsplată a unui an de muncă
intensă, ce a contribuit, simt
eu, la îmbogăţirea minţii şi
a sufletului meu. Excursia
m-a ajutat să realizez cât de

norocoşi suntem eu şi colegii mei. Este absolut extraordinar să avem oficialităţi
care se implică atât de mult
în viaţa şcolii! Fără participarea domnului primar
nimic nu ar fi fost posibil.
Mulţumiri sincere acestuia
pentru că ne-a ajutat încă o
dată, îndeplinindu-ne un
vis. Aş fi foarte bucuroasă
dacă şi colegii mei care au
rămas în şcoală, ar beneficia
în continuare de sprijin din
partea domniei sale!
Constantinescu
Daiana-Ionela - clasa a
IX-a, Colegiul Economic
Administrativ, Iaşi

Impresii la cald ale elevilor şcolii implicaţi în proiect:
“Excursia a fost palpitantă, plină cu surprize plăcute.
Dacă ar fi să merg într-o altă excursie, aş alege aceleaşi
locuri” - Cristina Plămădeală, cl. a VIII-a
“Excursia a fost nemaipomenită. Am vizitat locuri foarte frumoase, am mers cu barca şi am făcut plajă, lucruri
care la noi nu se găsesc. A fost o vacanţă de neuitat” Adelina Luncanu, cl. a VI-a
“Această excursie a fost extraordinară: am vizitat
locuri nemaipomenit de frumoase, am văzut multe specii
de păsări şi ne-am distrat. Aş mai merge cu drag de o mulţime de ori” - Georgiana Hriscu, cl. a VIII-a
“Vacanţa noastră în Deltă a fost plină de lucruri, fenomene şi fiinţe extraordinare. Nu ai mereu ocazia să vezi
aşa ceva! Mulţumiri doamnelor profesoare şi
Primăriei!!!” - Emiliana Andrei, cl. a VIII-a
“Una dintre cele mai frumoase excursii din viaţa mea!
Mi-a fost drag să stau lângă dumneavoastră şi lângă colegii mei. Vă mulţumesc pentru cele oferite!” - Sorana
Dumitriu, cl. a V-a
“Am văzut peisaje pe care nu cred că o să le mai văd
niciodată” - Monica Şoltuz, cl. a VIII-a
“M-am distrat foarte mult, mai ales când am mers cu
bărcile. Mi-a plăcut ospitalitatea gazdelor iar după trei
zile minunate am pornit spre Sulina. În una dintre seri am
cântat alături de Iulia, fiica patronului pensiunii, care nea acompaniat la chitară. În excursia pe Canalul Musura

am văzut nuferi albi şi galbeni. A fost cu adevărat frumos!” - Cristian Veleşcu, cl. a VI-a
“Părerea mea despre excursie este că a fost foarte interesantă şi plină de activităţi antrenante. Le mulţumesc
doamnelor profesoare că m-au luat cu ele şi că au făcut
eforturi ca noi să ne simţim bine” - Iulia Cimpoi, cl. a VIIa
“A fost o ieşire palpitantă şi plină de surprize. La
Crişan ne-am înţeles de minune cu copiii la care am stat,
am colaborat pe diverse activităţi, iar la Sulina, chiar dacă
am fost fără ei, tot ne-am bucurat de fiecare moment. Vă
mulţumesc pentru această experienţă minunată!” Loredana Tătaru, cl. a VIII-a
“În ce mă priveşte, am avut o ieşire pe cinste! La gazdă
a fost bine iar la Sulina ne-am revăzut cu câţiva copii din
Crişan cu care ne-am bălăcit şi am făcut plajă. Acum,
după şase zile minunate, din păcate trebuie să plecăm... A
fost extraordinar!” - Andreea Costin, cl. a IX-a, Liceul
teoretic “Miron Costin”
“În opinia mea, aceasta a fost cea mai frumoasă excursie în care am avut ocazia să merg cu foştii mei colegi şi
profesori. Aceasta s-a datorat în primul rând oamenilor
din Deltă, care m-au primit în casa lor şi m-au făcut să mă
simt foarte bine, dar şi mulţumită celorlalţi care s-au
implicat în activităţi” - Andreea Talpău, cl. a X-a,
Colegiul “,Mihai Eminescu”

mai bogate după doar o săptămână.
Mai este de punctat un moment pe care îl
considerăm definitoriu pentru acest tip de
legătură între şcoli: prieteniile legate cu elevii din localitatea Crişan, unde am derulat
prima parte a proiectului nostru. Este deopotrivă posibil ca şi sentimentele acestor
oameni să fie mai puternice, precum le este
existenţa supusă în permanenţă încercărilor
de tot felul.
Dacă în mod tradiţional ne întoarcem mai
săraci din vacanţă, noi am dărâmat această
cutumă: timpul petrecut în Deltă şi pe litoral
ne-a îmbogăţit chiar dacă doar sufleteşte şi
sentimental! A nu se pierde din vedere esenţa: implicarea părinţilor este constantă şi
nepreţuită, iar copiii noştri vă datorează şi
această călătorie, domnule primar, drept
pentru care vă mulţumim cu mult respect!
prof. Carmen Ciucanu coordonator proiect
prof. Andreea Abaza
Scoala gimnaziala
,,Col. C. Langa" Miroslava
Structura gimnaziala Uricani
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Cum arată structura noului an şcolar
Anul şcolar 2014-2015
are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile
lucrătoare, potrivit structurii
noului an şcolar, publicată
de Ministerul Educaţiei.
Copiii vor merge la şcoală
începând din data de 15 septembrie şi vor termina pe 19
iunie, când începe vacanţa
de vară.
Pentru clasele terminale
din învăţământul liceal, anul
şcolar are 37 de săptămâni
din care durata cursurilor
este de 33 de săptămâni, 4
săptămâni fiind dedicate
desfăşurării
examenului
naţional de bacalaureat, se
arată în ordinul de ministru
pentru a probarea structurii
noului an şcolar.
Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29
mai 2015, pentru clasa a
VIII-a, anul şcolar are 36 de
săptămâni din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind
dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în
data de 12 iunie 2015, iar
pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor
terminale, durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în
vigoare
Pentru clasele din învăţământul profesional, durata
cursurilor este cea stabilită
prin planurile-cadru de învă-

Mesagerul

Educaţie/Sport

ţământ în vigoare. Pentru
învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este
de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.
Stagiile de pregătire practică pentru care au optat
absolvenţii ciclului inferior
al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care
se desfăşoară în perioada
propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi
aprobată de inspectoratul
şcolar, conform structurii
anului şcolar, cu respectarea
vacanţelor.
Învăţământul postliceal
Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi
şcoală de maiştri), durata
cursurilor este cea stabilită
prin planurile-cadru de învă-

ţământ, în vigoare. Anul şcolar 2014-2015 începe pe data
de 1 septembrie 2014, se
încheie pe data de 31 august
2015 şi se structurează pe
două semestre, după cum
urmează:
Semestrul I
• Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19
decembrie 2014
• În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt
în vacanţă.
• Vacanţa de iarnă începe
sâmbătă, 20 decembrie 2014
şi se termină duminică, 4
ianuarie 2015
• Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie
2015
• Vacanţa intersemestrială
– sâmbătă, 31 ianuarie 2015
– duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea
• Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie
2015
• Vacanţa de primăvară –
sâmbătă, 11 aprilie 2015 –
duminică, 19 aprilie 2015
• Cursuri – luni, 20 aprilie
2015 – vineri, 19 iunie 2015
• Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015
Ordinul mai prevede că în
zilele libere prevăzute de
lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ
şi inspectoratele şcolare vor
marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie –
Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua
învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
Săptămâna 6–10 aprilie
2015 din semestrul al doilea
este săptămână dedicată
activităţilor extracurriculare
şi extraşcolare, în cadrul
programului numit „Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să
fii mai bun!”, având un orar
specific.
Tezele din semestrul I al
anului şcolar 2014-2015 se
susţin, de regulă, până la
data de 19 decembrie 2014.
Tezele din semestrul al II-lea
al anului şcolar 2014-2015
se susţin, de regulă, până la
data de 22 mai 2015.

Ştiinţa Miroslava - FC Zagon: 2-1
Aflată în deplasare, Ştiinţa Miroslava a obţinut o victorie clară acasă la FC
Zagon, marcând prin Ovidiu
Tăcuţanu chiar din prima
repriză, în minutul 10. A
urmat egalarea, gazdelor, în
minutul 30. Din repriza
secundă, echipa gazdelor nu
a mai avut suflu şi acest lucru
s-a concretizat prin golul
final, marcat de Ilie Talpan în
minutul 83. Ambele goluri
ale Ştiinţei Miroslava au fost
marcate din pasale date de
Botezatu.
Ştiinţa Miroslava – programul meciurilor pe luna
octombrie
Etapa a VI-a
- 04.10.2014



Sporting Lieşti-FC Zagon
FC Păpăuţi-Aerostar
Bacău
 Bucovina Rădăuţi-Cetatea
Târgu Neamţ
 Bucovina Pojorâta-Sepsi
OSK

CSM
Paşcani-AFK
Csikszereda
 Ştiinţa Miroslava-Petrotub
Roman
 Ceahlăul II stă.
Etapa a VII-a
- 11.10.2014


Ştiinţa Miroslava-Sporting
Lieşti
 FC Zagon-FC Păpăuţi



Aerostar Bacău-Bucovina
Rădăuţi
 Cetatea Târgu NeamţBucovina Pojorâta
 Sepsi OSK-Ceahlăul II
 AFK Csikszereda-Petrotub
Roman
 CSM Paşcani stă.
Etapa a VIII-a
- 18.10.2014
 FC

Păpăuţi-Sporting Lieşti
Bucovina Rădăuţi-FC
Zagon

Bucovina
PojorâtaAerostar Bacău
 Ceahlăul II-Cetatea Târgu
Neamţ
 CSM Paşcani-Sepsi OSK
 AFK Csikszereda-Ştiinţa
Miroslava
 Petrotub Roman stă.


Etapa a IX-a
- 25.10.2014


Ştiinţa Miroslava-FC
Păpăuţi
 Sporting Lieşti-Bucovina
Rădăuţi

FC Zagon-Bucovina
Pojorâta
 Aerostar Bacău-Ceahlăul II
 Cetatea Târgu NeamţCSM Paşcani

Sepsi OSK-Petrotub
Roman
 AFK Csikszereda stă.

