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Parc fotovoltaic în Ciurbeşti - Miroslava

Spre deosebire de alte
investiţii similare din ţară,
oglinzile de la Ciurbeşti se
vor poziţiona după soare
Instituţiile publice şi iluminatul
stradal din comuna Miroslava vor fi
asigurate, de anul viitor, prin folosirea resurselor energetice regenerabile. Proiectul, la realizarea căruia
Primăria Miroslava lucrează de mai
mult timp, constă în amplasarea
unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice, prin
conversia energiei solare. Această
energie verde va fi preluată în
sistemul naţional energetic şi va
subţia considerabil costul facturii la
energia electrică pe care Primăria
Miroslava o plăteşte periodic
pentru iluminatul public şi
instituţiile publice din directa
subordine. “Este vorba de sume
importante care se vor întoarce la
bugetul local şi pe care le vom
putea utiliza pentru alte proiecte de
dezvoltare socio-economică a
comunei. Am alergat foarte mult

pentru acest proiect şi mă bucur să
vă anunţ că mai avem puţin până
să-l vedem realizat. Construcţia va
dura cinci luni, iar tot proiectul va fi
finalizat în luna iulie 2015”, a
declarat primarul Dan Niţă, în
conferinţa de presă dedicată lansării

acestui proiect. Potrivit proiectului,
centrala electrică fotovoltaică va
funcţiona în intravilanul comunei
Miroslava, pe un amplasament în
suprafaţă de 5 hectare, pe dealul de
la Ciurbeşti şi va avea o capacitate
de aproximativ 1MWp. Valoarea

Klaus Iohannis, noul preşedinte al României
Chiar dacă la primul tur de scrutin din 2 noiembrie rezultatele numărătorii
voturilor îl dădeau pe candidatul alianţei PSD-PC-UNPR Victor Viorel Ponta drept
principal favorit al ieşenilor la ocuparea fotoliului de preşedinte al României,
lucrurile au luat o întorsătură spectaculoasă, în favoarea contracandidatului ACL
Klaus Werner Iohannis, la al doilea tur de scrutin, din 16 noiembrie. Potrivit
Biroului Electoral Judeţean Iaşi, după centralizarea voturilor din toate secţiile de
votare din judeţ, candidatul Klaus Iohannis a înregistrat o victorie cu 50,66%
(207.223 voturi), faţă de Victor Ponta, care a obţinut 49,33% (201.757 voturi). La
al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, în judeţul Iaşi s-au prezentat la
vot 355.696 din cele 716.405 persoane cu drept de vot, ceea ce înseamnă o
prezenţă de 57,94%.

„Le mulţumesc tuturor cetăţenilor comunei Miroslava
pentru implicarea în procesul de votare!”
La o primă apreciere a votului prezidenţial din judeţul Iaşi, s-ar părea că diferenţa a
fost făcută de municipiul Iaşi şi comune din imediata vecinătate – cum e şi cazul
Miroslavei, unde voturile în favoarea candidatul ACL Klaus Iohannis au fost de peste
60%.
“Victoria candidatului Iohannis la alegerile prezidenţiale îmi creează plăcutul prilej de
a le mulţumi tuturor alegătorilor din comuna Miroslava pentru participarea în număr aşa
de mare la vot. A fost un exerciţiu democratic extraordinar, în care fiecare dintre noi a
avut posibilitatea de a opta pentru candidatul care a considerat că va conduce ţara pe
măsura aşteptărilor. Ca şi candidat al ACL, formaţiune politică pe care în calitate de
membru PDL am susţinut-o, sper ca noul preşedinte ales să facă o figură bună şi să contribuie decisiv la dezvoltarea României pe termen lung. Am încredere că va reuşi, pentru că
profesorul Iohannis are în spate experienţa mai multor mandate de primar al municipiului
Sibiu. Ştiu, că noul preşedinte, care cunoaşte în detaliu problemele specifice
administraţiei locale, indiferent că e vorba de o comună sau municipiu, va păstra
permanent o uşă deschisă inclusiv şi pentru noi, cei de la Miroslava. Contez în acest
demers de comunicare a comunei Miroslava cu administraţia centrală şi pe sprijinul
administraţiei judeţene Iaşi, care a promis proiecte ambiţioase de dezvoltare socioeconomică care includ comuna noastră ”, a declarat primarul Dan Niţă.

totală a proiectului este de
26.573.831 lei, finanţarea fiind
asigurată de FEDR (fondul
european de dezvoltare rurală – n.r.)
în proporţie de 69%, bugetul de stat
– 29 % şi bugetul local – 2%.
(AMĂNUNTE ÎN PAGINA 3)

Cursuri de pian la
Centrul Turistic Miroslava

Primăria comunei Miroslava informează toţi iubitorii de
muzică şi părinţii care doresc să le ofere copiilor o activitate deosebită de recreere că încurajează şi găzduieşte
cursuri de pian în locaţia “Centrul Turistic Miroslava”.
Pentru informaţii suplimentare şi programări sunaţi la
prof. Ioana Avram, tel. 0744-568056.

Pubelele cu gunoi menajer trebuie
lăsate la poartă dimineaţa, la ora 7
Având în vedere dificultăţile întâlnite la colectarea
gunoiului menajer de către operatorul de salubritate SC
Raabro SRL, cetăţenii sunt rugaţi să-şi lase pubelele la
poartă, spre a fi ridicate, la ora 7 dimineaţa. Altfel, există
riscul ca firma de salubritate să nu le găsească şi să nu le
preia la groapa de gunoi. În caz că operatorul de salubritate
nu a ajuns în ziua anunţată să preia pubela lăsată la poartă,
aceasta urmează să fie preluată a doua zi, la prima oră a
dimineţii. Operatorul de salubritate îşi cere scuze pentru
disconfortul creat şi face tot posibilul pentru reglarea
situaţiei într-un timp cât mai scurt.
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ANUNŢ PUBLIC

În baza Hotărârilor Consiliului Local
Miroslava nr. 49/27.02.2014 şi nr.
125/31.07.2014;
Comuna Miroslava, judeţul Iasi,
organizează licitaţie publică deschisă, în
data de 11.12.2014, orele 10.00, pentru
concesionare teren, domeniul privat al
comunei Miroslava, sat Miroslava,
judeţul Iaşi situat în T56, nr. Cadastrale:
– 826/1/6 - 600 mp (fost concesionar
Marian Florinela)
– 822/1/26 - 990 mp (fost concesionar
Buinceanu Sandu)
– 823/1/1/1/8 - 715 mp (fost
concesionar Popică Constantin)
– 837/1/2 - 941,5 mp (fost concesionar
Popescu Anina)
– 824/1/1/20 - 782 mp (fost concesionar
Buchilă Costel)
– 826/1/14 - 600 mp (fost concesionar
Cozmuleanu Irinel)
– 826/1/1 - 728 mp (fost concesionar
Şovea Neculai)
– 827/1/18 - 670 mp (fost concesionar
Tilihoi Irina)
– 830/1/9 - 600 mp (fost concesionar
Lazar Vlad)
– 837/1/1 – 1019,12 mp (fost concesionar Onciu Maria)
825/1/1/9 - 600 mp (fost concesionar
Lozneanu Gabriela)
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la
Biroul achizitii publice din cadrul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de 50
lei. Data limită pentru depunerea ofertelor 10.11.2014, orele 14.00.

Date de la starea civilă

COLŢUL SECRETARULUI

Acte necesare pentru ajutoarele
de încălzire pe timp de iarnă
Persoanele fizice care
nu au depus cereri pentru
alocarea ajutoarelor de
încălzire pe timp de iarnă
până la data de 15 noiembrie nu vor primi această
formă de ajutor social
pentru toată perioada de
4 luni prevăzută în lege.
“Vor primi însă aceste
ajutoare pentru perioada
de iarnă – respectiv, lunile decembrie, ianuarie,
februarie, martie – dacă
vor depune aceste cereri
până la data de 15
decembrie a.c. inclusiv.
În mod normal, aceste
dosare trebuiau depuse
începând cu 15 octombrie, la ghişeul unic”, a
declarat Ancuţa Lenuţa
Ursanu, secretar al
Primăriei Miroslava.
Pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire, cu
lemne, cărbuni, gaz şi
energie electrică pentru
iarna 2014 – 2015, dosarele trebuie să conţină
următoarele documente:
• Cerere şi Declaraţie
tip (se completează la
Primărie);
• Dosar cu şină;
• CI/BI pentru toate
persoanele peste 14 ani,
certificatele de naştere

ale copiilor;
•
Certificat
de
Căsătorie;
• Hotărâre de Divorţ
(unde este cazul);
• Act de proprietate
casă sau contract de
închiriere;
• Adeverinţă de venit
pentru salariaţi – venitul
net pe luna anterioară şi
valoarea bonurilor de
masă;
• Adeverinţă de venit
de la Finanţele judeţene
pentru toate persoanele
peste 18 ani;
• Cupoane de pensie,
şomaj, alocaţie;
• Adeverinţă pentru
şcolari şi studenţi de la
instituţia de învăţământ;
• Adeverinţă de la
Registrul Agricol (de la
Primărie);
Venit net lunar mediu pe
membru de familie
< 155 lei
155,1 lei – 210 lei
210,1 lei – 260 lei
260,1 lei – 310 lei
310,1 lei – 355 lei
355,1 lei – 425 lei
425,1 lei – 480 lei
480,1 lei – 540 lei
540, 1 lei – 615 lei

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
CASETA REDACŢIONALĂ
Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Email: redactia.mesagerul@gmail.com
Contact: 0745.934.769

Pentru dosarele depuse după data de 20
noiembrie 2014, subvenţia se va acorda începând
cu 1 decembrie 2014.
Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare de ajutor social,
care utilizează combustibili solizi sau petrolieri,
ajutorul lunar este de 58
lei.
Cuantumurile lunare
ale ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei, 2014
– 2015, în tabelul de mai
jos.

Gaze
Naturale
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Lemne
Cărbuni
54
48
44
39
34
30
26
20
16

Energie
Electrică
240
216
192
168
144
120
96
72
48

Lista bunurilor ce conduc
la excluderea acordării
ajutorului social
Bunuri imobile
• Clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
• Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona
rurală
Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare)
• Autoturism/autoturisme şi/sau motociclete cu o
vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
transportului acestora, sau persoanelor dependente
precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu
accesibile;
• Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani;
• Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
• Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare persoanelor care locuiesc
în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;
• Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
• Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,
moară de cereale;
• Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul, acţionate hidraulic, mecanic sau
electric.
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri, animale păsări
• Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror
valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie.

Branşamente urgente la reţeaua de apă potabilă

În perioada 25 octombrie – 29 noiembrie, la Oficiul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Sîrbu Costel Adi, cu Păduraru Ionela;
• Cazacu Ionuţ, cu Ismail Narcis;
• Teodorescu Gheorghe, cu Gugulică Alexandra;
• Iacob Constantin, cu Oană Marta.
Decese
• Buzdugan Costică (82 ani, Miroslava);
• Chiruţă Maria (80 ani, Uricani);
• Fotea Maria (87 ani, Miroslava);
• Leonte Ecaterina (85 ani, Miroslava)
• Iorgu Valerica (76 ani, Voroveşti)

• Certificat Fiscal (de
la Primărie);
• Certificat de înmatriculare pentru deţinătorii
de autoturism;
• Ultima factură de la
gaz sau energie

Cetăţenii comunei Miroslava, din
satele Corneşti, Ciurbeşti, Proselnici,
Brătuleni, Voroveşti, Uricani şi Valea
Ursului, care nu s-au branşat încă la
conducta de apă potabilă, sunt rugaţi
să se branşeze în cel mai scurt timp
posibil. Este important ca acest branşament să se facă acum deoarece
conducta principală urmează să fie

predată către SC Apa Vital SA, după
care va fi mai greu să se facă branşamentul, solicitanţii urmând să piardă
timp şi bani în plus.
În momentul de faţă, branşamentele la reţeaua de apă se pot efectua
prin societăţile care execută lucrările
de aducţiune apă în zonele respective.

Normative ale Consiliului Local
La ultima şedinţă de lucru, ordinară, din data
de 27 noiembrie 2014, au fost dezbătute şi aprobate următoarele:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului în
suprafaţă de 12 m.p., situat în incinta Şcolii
Generale Proselnici, com. Miroslava, proprietate
publică a comunei Miroslava, pentru punct prestări servicii poştale;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2014;
• Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2014;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării PUZ pentru terenul situat în T32, NC78074, în
suprafaţă de 15.000 m.p., beneficiar S.C. IULIUS
MANAGEMENT CENTER S.R.L.;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării PUZ pentru terenul situat în T59, P2689/2/3 şi
P2698/2/4, NC67408 şi NC68504, în suprafaţă
de 4.933 m.p., extravilan comuna Miroslava,
beneficiari PRICOP ALINA şi NIŢĂ BOGDAN
VASILE;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării
contractului
de
concesiune
nr.17318/12.09.2012 încheiat între Comuna
Miroslava şi dna. Stratulat Irina Petronela;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea actua-

lizării, completării şi însuşirii inventarului doemeniului public al comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii inventarului domeniului privat al comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
în suprafaţă de 33.400 m.p., situat în T51,
NC66828, extravilan com. Miroslava, jud. Iaşi,
proprietate privată a comunei Miroslava, pentru
amenajare piscicolă;
• Proiect de hotărâre privind completarea şi
modificarea Programului Anual al Achiziţiilor
Publice al Comunei Miroslava, jud. Iaşi, pentru
anul 2014;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea traseului nr. 1 şi al traseului nr. 2 prevăzute în Anexa
nr. 2 la HCL nr.3/23.01.2014 privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse
regulate în comuna Miroslava, jud. Iaşi;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea traseului local cod 002 prevăzut în HCL
nr.5/23.01.2014 privind aprobarea staţiilor pentru
traseele locale în vederea efectuării transportului
public de persoane prin curse regulate;

• Proiect de hotărâre privind obligativitatea
încheierii de contracte de concesionare pentru
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale de pe
raza comunei Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 14.900.000 lei;
• Proiect de hotărâre privind modificarea
angajamentului de plată, Anexa nr.1 la HCL nr.
164/30.09.2014.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
în suprafaţă de 2.864 mp, situat în T54, intravilan
comuna Miroslava, proprietate privată a comunei
Miroslava, pentru amenajarea a 3(trei) terenuri de
tenis în sat Miroslava;
• Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către dr. Alexandru
Niculina împotriva HCL nr. 164/30.09.2014;
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Parc fotovoltaic în Ciurbeşti - Miroslava
(continuare din pagina 1)
Centrala fotovoltaică de
producere a energiei electrice prin conversia energiei
solare este parte componentă a strategiei de dezvoltare
locală pentru perioada 2014
– 2020, integrată în strategia
de dezvoltare a judeţului
Iaşi.
Aceasta cuprinde o viziune amplă asupra necesităţilor comunităţii direcţionate
spre dezvoltarea durabilă a
comunei Miroslava, atât sub
aspect social şi cultural (asigurare iluminat public, asigurare cu energie electrică a
aparatului administrativ,
şcoli, instituţii şamd), cât şi
sub aspectul dezvoltării
economice, a creşterii competitivităţii economice a
zonei, prin creşterea numărului de entităţi economice
şi totodată creşterea gradului de atracţie a zonei pentru
investitori.
Proiectul este finanţat din
fonduri europene - FEDR,
în proporţie de 76%, fonduri
de la bugetul de stat 22% şi
contribuţie de la bugetul
local 2%. Valoarea totală a
proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este de 26.573.831,52 lei.
Perioada de implementare a proiectului este
14.10.2014 – 31.97.2015.

Având în vedere complexitatea sa, acesta a fost structurat în 7 obiecte, după cum
urmează:
• obiectul I – centrala
fotovoltaică şi instalaţiile
electrice tehnologice;
• obiectul II – clădirea
centrală;
• obiectul III – sistem de
detecţie şi alarmare efracţie,
sistem control acces şi sistem supraveghere video;
• obiectul IV – sistem de
detecţie şi alarmare în caz
de incendiu; Reţea de date şi
comunicaţii;
• obiectul V – Instalaţii
pentru construcţii;
• obiectul VI – Drumuri,
parcări, sistematizare verticală
• obiectul VII – racordare
la
RED
Centrala
Fotovoltaică – Instalaţie
Utilizare

Caracteristici
principale
Centrala fotovoltaică va
fi ampasată în instravilanul
comunei
Miroslava
(Ciurbeşti) pe un teren în
suprafaţă de 5 hectare şi va
avea o capacitate de a proximativ 1MWp. Centrala
fotovoltaică va fi constituită
din următoarele componente:

1. Panouri fotovoltaice
monocristaline – 4.200 buc.
Care produc energie electrică cu putere unitară instalată de 240 Wp, inclusiv echipamentele de interconexiune ale acestora, denumite
cutii concentratoare;
2. Elementele suport aferente panourilor fotovoltaice, formate din 97 trakere
independente, cu posibilitatea de urmărire a soarelui pe
2 axe, posibilitate de înclinare 120 grade – pentru
creşterea eficienţei;
3. Invertoare trifazate – 9
buc. Cu o putere de 12 kw
fiecare, dispuse câte unul pe
traker;
4. Linii electrice de joasă
tensiune în cablu, care
transformă energia electrică
produsă în curent continuu
şi transformată în curent
alternativ de invertoare;
5. Containerul tehnic;
6. Un grup diesel de 45
kw;
7. Clădirea centralei
fotovoltaice;
8. LES 20 kV de conexiune la SEN a Centralei
fotovoltaice Miroslava.
Echipamentele, instalaţiile şi materialele propuse
pentru realizarea investiţiei
sunt de ultimă generaţie şi
sunt certificate în conformitate cu standardele internaţionale
în
vigoare.

energie pentru instituţiile
publice locale în sistemul
public de iluminat, dezvoltarea economico-socială a
zonei.

Obiectiv general

Energobit va executa
lucrările

Obiectivul general al
acestei investiţii este reducerea dependenţei de resursele de energie primară,
protecţia mediului prin
reducerea emisiilor poluante, introducerea în circuitul
economic a terenului de 5
ha cu efecte directe în dezvoltarea economică a zonei,
crearea a 7 locuri de muncă
şi implicarea activă a autorităţii locale în procesul de
valorificare a resurselor
energetice regenerabile, asigurarea consumului de

Pentru execuţia lucrărilor, autorităţile din comună
au primit 8 oferte, printre
printre doritori numărânduse Electrogrup SA din Cluj,
Mobilis SRL Iaşi şi
Compania de Construcţii
Feroviare SA. În final,
Energobit a câştigat licitaţia. Societatea clujeană va
subcontracta serviciile de
pregătire profesională către
Alex Ral Consult SRL, în
valoare de aproape 10.000
lei, iar pentru execuţia

lucrărilor privind sistemele
de securitate, Energobit a
semnat un acord de subcontractare cu firma Neiguard
SRL în valoare de 2,1
milioane lei. Totodată, Bial
Instal Grup SRL a încheiat
un acord similar cu compania clujeană privind execuţia lucrărilor de instalaţii
sanitare şi termice, cifrate la
72,5 mii de lei. Suma va
acoperi realizarea clădirii
administrative a centralei,
cu o suprafaţă de 350 mp,
construirea centralei fotovoltaice, montarea a trei
transformatoare şi branşarea
ansamblului la reţeaua electrică. În judeţul Iaşi au mai
fost construite parcuri fotovoltaile în satul Sârca din
comuna Bălţaţi şi în Târgu
Frumos.

tru a se stabili dacă avea discernământ (conform procedurilor legale în asemenea
cazuri) urmând ca în funcţie
de ce zic medicii de acolo să

fie cercetată sau nu pentru
săvârşirea infracţiunii de
tentativă de omor, faptă care
se pedepseşte cu închisoarea. Cei doi copii ai acesto-

ra, rămânând singuri în
această perioadă, au fost
preluaţi spre îngrijire de
Centrul de Zi Corneşti, până
la limpezirea situaţiei.

Instalaţiile electrice proiectate contribuie la creşterea
siguranţei în exploatare,
protecţia mediului şi vizează obţinerea unui randament
maxim.

POLIŢIA, ÎN ACŢIUNE

Spărgători din autoturisme,
la Valea Adâncă
Odată cu venirea frigului, pare să se fi deschis şi
un sezon al furtişagurilor
mărunte de prin maşini,
lucru care a dat ceva de
lucru
poliţiei
rurale
Miroslava. Pe parcursul
lunii noiembrie. Cele mai
multe asemenea furturi, 8 la
număr, au avut loc în Valea
Adâncă, în locaţii din str.
Bazei, str. Costea Vodă şi
str. Principală. A avut loc,
de asemenea, o spargere şi
la magazinul alimentar de
lângă Expomobila, având
aceiaşi autori. Hoţii au fost

identificaţi deja în persoana
numiţilor Orăşanu Petru (31
ani, recidivist) şi Constantin
Petronel (19 ani), pentru
care s-a eliberat mandat de
30 zile de arestare preventivă.

Bătaie conjugală,
sfârşită prost,
la Corneşti
Un alt caz la care poliţia
rurală a trebuit să intervină
a fost cel al soţilor Chiriac,
din Corneşti. După o noapte

de beţie, lui Chiriac Adrian
(39 ani) i s-a năzărit să se
uite prin telefonul soţiei şi
să-i facă o scenă de gelozie.
Lucrurile au degenerat din
ceartă în bătaie şi, spre
final, femeia a pus mâna pe
un cuţit şi l-a înjunghiat.
Noroc de vecini că au chemat poliţia, care a chemat la
râdul ei salvarea şi l-a dus la
spital, altfel omul o sfârşea
definitiv. Operat de urgenţă,
a fost salvat la limită.
Femeia a fost între timp
internată la spitalul de
neuropsihiatrie Socola pen-

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).

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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Administraţie/Educaţie
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI,

ANUNŢ PUBLIC
PRIVIND “PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI
PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN
REGIM DE ÎNCHIRIERE, ÎN COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI”
Având în vedere Legea 38/ 2003 (actualizată 2014), privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere, Art. 18.
Având
în
vedere
ORDINUL
Nr.356/2007, art.18, privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Având în vedere Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Miroslava, nr.161 din
30.09.2014 prin care se aprobă regulamentul
de organizare, funcţionare şi autorizare a
transportului în regim de taxi şi în regim de
închiriere în comuna Miroslava, judeţul Iaşi.
Primăria Comunei Miroslava aduce la
cunoştinţa celor interesaţi în vederea obţinerii autorizaţiilor taxi şi transport pentru desfăşurarea activităţilor de taximetrie şi închiriere autovehicule, pe teritoriul UAT
Miroslava, următoarele:
1. Numărul autorizaţiilor taxi pentru
transportul de persoane în regim de taxi, în
comuna Miroslava, este de 50, începând cu
numărul 001 până la numărul 050.
2. Data limită pentru depunerea cererilor
de înscriere pentru participarea la procedura
de atribuire a autorizaţiilor de taxi este de
06.01.2015.
3. Pentru înscrierea în lista de aşteptare,
solicitanţii vor depune o documentaţie constând în:
Pentru persoane fizice:

te, idem 3.1, litera f)
g) Aviz psihologic care atestă că persoana
desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie
care concură la siguranţa circulaţiei;
h) Cazierul fiscal al societăţii comerciale
din care să rezulte că nu are înscrieri;
i) Certificatul de înmatriculare al autoturismului;
j) Cartea de Identitate a autoturismului;
k) Contractul de leasing, după caz.
Fişa de criterii şi punctaje (Anexa 5 din
regulament);
Pentru persoanele juridice sau întreprinderile familiale care desfăşoară deja activitatea de transport în regim taxi şi sunt deţinătoare de autorizaţie de transport şi autorizaţii
taxi:
a) Cerere (Anexa 4 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare;
b) Certificatul de înmatriculare al autoturismului;
c) Cartea de identitate a autoturismului;
d) Contractul de leasing, după caz;
e) Fişa de criterii şi punctaje;
Data la care se anunţă rezultatul atribuirii
este de 20 ianuarie 2015.
Data la care va fi demarată procedura de
eliberare a autorizaţiilor taxi este
03.02.2015.
Criteriile de departajare şi punctajele ce
se acordă sunt următoarele:

a) Cerere (Anexa 2 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare;
b) Actul de identitate;
c) Certificat profesional al persoanei fizice autorizate care va avea şi calitatea de persoană desemnată;
d) În cazul întreprinderilor familiale, unul
dintre membrii întreprinderii familiale va
deţine şi va prezenta certificatul de competenţă profesională al persoanei desemnate,
eliberat de A.R.R.;
e) Aviz psihologic care atestă că persoana
desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie
care concură la siguranţa circulaţiei;
f) Cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni
de natură comercială;
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni
privind condiţiile de plata şi de angajare,
perioadele de conducere şi de odihnă ale
conducătorilor auto, siguranţă rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor
transportate, protecţia mediului;
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni
de tâlhărie, crimă şi viol.
g) Certificatul de înmatriculare al autoturismului
h) Cartea de identitate a autoturismului;
i)Contractul de leasing, după caz;
j) Fişa de criterii şi punctaje.
Pentru persoane juridice:
a) Cerere (Anexa 3 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare;
b) Act constitutiv al societăţii comerciale;
c) Certificat de înregistrare al societăţii
comerciale;
d) Acte identitate asociaţi;
e) Unul dintre asociaţi va deţine şi va
prezenta certificat de competenţă profesională a persoanei desemnate eliberat de
A.R.R.;
f) Cazierul judiciar al persoanei desemna-

Notă: Solicitările vor fi înregistrate în Registrul de Înscrieri în Lista de Aşteptare iar
formulare de cerere şi fişa de criterii pot fi luate de pe site-ul primăriei comunei
Miroslava: http://www.primariamiroslava.ro, sau de la sediul primăriei.
Informaţii suplimentare: tel: 0232.295.680, int.20; fax:0332.424.444.

Lecţie deschisă la Centrul
Turistic Miroslava
* 40 elevi ai şcolii “Col.
Constantin Langa” au fost
puşi la curent cu principalele atracţii turistice ale
comunei Miroslava
Peste 40 de elevi ai şcolii
“Col. Constantin Langa” din
Miroslava au participat la o
oră interactivă de istorie locală, organizată de Centrul de
Informare Turistică din
Miroslava. Elevii claselor a
IV-a au aflat cu acest prilej
date importante despre istoria
satelor ce formează comuna.
“Miroslava are sate cu o istorie aparte. Avem biserici
vechi. Multe dintre ele sunt
monumente istorice. Avem
Palatul Sturdza, care adăposteşte Muzeul de Etnografie
Miroslava. Din punct de
vedere al atracţiei geografice,
natura de aici este una deosebită, specifică unui climat de
semistepă, cum e şi cazul
rezervaţiei floristice «Valea
lui David». Un interes aparte
îl poate reprezenta pentru
turismul ecologic şi rezervaţia forestieră «Pădurea
Uricani», unde poate fi întâlnită o specie rară de stejar
argintiu. Pasionaţii de pescuit, la rândul lor îşi pot
încerca norocul la undiţă în
lacuri precum cele de la
Ciurbeşti,
Ezăreni
şi
Corneşti. Elevii trebuie să

cunoască istoria acestor
locuri şi să fie mândri că se
trag din Miroslava”, a spus
directorul Centrului de
Informare Turistică, Ştefan
Susai. “Consider că a fost o
lecţie reuşita pentru elevii
claselor a IV-a de la şcoala
din Miroslava. Trebuie să le
cultivăm dragostea pentru
istoria acestor locuri, pentru
că e o istorie frumoasă şi
importantă pentru această
zonă. Chiar şi numele ctitorului şcolii noastre, colonelul
Constantin Langa, merită
cunoscut pentru relaţia pe
care acesta a avut-o cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza
şi pentru faptul că a fost unul
dintre primii primari aleşi ai
Iaşului. Dorim să organizăm
mai des astfel de lecţii iar
atunci când vremea ne va
permite vom merge cu elevii

la fiecare dintre obiectivele
de interes turistic de pe teritoriul Miroslavei”, a precizat
Daniela Dulman, învăţătoare
la şcoala din Miroslava.
Ora de istorie susţinută la
Centrul de Turism Miroslava
a avut loc în cadrul
Festivalului Naţional al Şanselor, cunoscut în întreaga
lume ca “Adult Learners
Week”. Manifestare înscrisă
într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu
comun al învăţării, încearcă
să promoveze dialogul intercultural şi creşterea gradului
de conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori
comune. “Festivalul Naţional
al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată
de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.

Extindere de spaţiu la Centrul de Zi Corneşti

* cel mai probabil, noul
spaţiu va fi dat în folosinţă
în primăvara anului viitor
Componentă strategică
importantă a politicii de asistenţă socială desfăşurată de
administraţia
comunei
Miroslava, Centrul de Zi
Corneşti îşi continuă activitatea într-o formulă puţin extinsă în această iarnă, ca urmare
a unui surplus de copii preluaţi aici, pe un caz social de
urgenţă. Altminteri, lucurile
evoluează aici pe făgaşul
obişnuit, cei 21 de copii
înscrişi aici făcându-şi lecţiile în condiţii excelente, asistaţi fiind de personal calificat, având la dispoziţie o sală
de lectură, un dormitor şi o
sală de mese unde primesc un
mic dejun, o masă caldă la
prânz (cu două feluri de mâncare) şi o gustare pentru la
şcoală, toate decontate de
Primăria Miroslava.
Copiii înscrişi la Centrul
de Zi Corneşti îşi desfăşoară
activitatea pe două grupe de

vârstă – una dimineaţa (clasele I – IV) şi o alta după-amiază (clasele V – VIII). Dintre
aceştia, o fetiţă din Dancaş a
fost retrasă din program,
locul acesteia fiind deja ocupat de un caz social.
Foarte bine primit de
comunitate ca şi program de
asistenţă socială şi prevenţie
a abandonului şcolar în familiile aflate în dificultate
financiară, Centrul de Zi
Corneşti urmează să se extindă cu încă 15 locuri. “După

cum se poate vedea, lucrările
de extindere a spaţiului au
început deja şi apreciez că pe
la sfârşitul lunii martie a anului viitor să-l dăm în folosinţă”, a declarat Ioana Popescu,
directoarea Centrului.
Înscrierile pentru Centrul
de Zi Corneşti se fac în fiecare an în lunile ianuarie şi iulie
şi una dintre condiţiile eliminatorii este ca elevii cuprinşi
în program să nu aibă absenţe nemotivate la şcoală.
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Interviu
EI NE REPREZINTĂ

„Sunt un industriaş, un liberal căruia
nu-i plac pomenile“
- interviu cu Gheorghe Cojocaru,
consilier local în Voroveşti
De felul lui, Gheorghe
Cojocaru e un om direct.
Nu-i place să se întindă la
vorbă iar când are ceva de
spus o face fără menajamente. A mai fost o dată consilier, în mandatul trecut, dar
la un moment dat a demisionat şi din PDL, din partea
căruia obţinuse mandatul şi
din funcţia de consilier local.
Alegerile din urmă cu doi
ani l-au reangajat în politică,
de data asta pe lista fostului
USL, ca membru al PNL.
Gheorghe Cojocaru s-a născut pe 28 noiembrie 1947, în
Proselnici. A absolvit şcoala
profesională şi e calificat în
mecanică şi comerţ. Este
căsătorit şi are doi copii,
foarte bine pregătiţi profesional, de care este mândru.
Fata, Cojocaru Alina, e
medic ortoped în Italia iar
băiatul, Cristian, e programator calculatoare, specialist IT în robotică medicală.
Reporter: Nu cumva
sunteţi la al doilea mandat?
Gheorghe Cojocaru: Ba
da! Sunt la al doilea mandat,
timp în care m-am ocupat de
pietruirea drumului la
Voroveşti, am făcut lobby
pentru asfaltarea drumului
Balciu – Proselnici şi a drumului de la cimitirul
Proselnici, spre Voroveşti
deal, pe la unitatea militară.
Am contribuit cu propuneri
de proiecte pentru cetăţeni,
cum ar fi iazul din
Proselnici,
parcul
din
Voroveşti, la cişmea...
Proiectul de asfaltare ne
aparţine mie şi lui Ilie Vasile
şi s-a executat cu sprijinul
primarului Dan Niţă. Am
fost întotdeauna înţeles de
primar care a luat în seamă
cuvintele mele...

“Proiecte pentru care
am demisionat
mandatul trecut au fost
realizate în
mandatul de acum”
Rep.: Din câte îmi aduc
aminte, v-aţi dat demisia
din Consiliul local în primul dumneavoastră mandat. De ce aţi demisionat
atunci?
G.C.: Au fost mai multe.
Dar, îm principal este vorba
de nişte propuneri pentru
cetăţenii din Voroveşti pe
care le-am înaintat spre dezbatere şi aprobare, dar care
nu s-au materializat. Nu am

reuşit să mă fac înţeles şi
când s-a ivit oportunitatea de
a merge la PNL să fac politică, nu am mai stat pe gânduri
şi am plecat la PNL...
Rep.: Dar despre ce proiecte aţi adus vorba atunci
şi nu s-au materializat?
G.C.: Au fost mai multe,
tot din astea, cu drumurile.
Dar uite că până la urmă s-au
realizat în acest mandat...
Rep.: Sunteţi, din câte
am remarcat, unul dintre
consilierii locali care au o
afacere proprie. Am văzut
că aveţi moară, casă de
nunţi...
G.C.: Da. De aia mă şi
regăsesc foarte bine printre
liberali. Sunt un industriaş
care produce bani şi nu sunt
de acord cu ajutoarele sociale şi cu cei care nu păstrează
banii. Că una e să câştigi 50
de lei azi, să-ţi cumperi o
pâine şi să-ţi mai şi rămână
un ban deoparte şi cu totul
alta e să câştigi 50 de lei şi
să-i termini la bufet pe toţi
într-o zi...

“Părinţii trebuie să fie
responsabili pentru
copiii lor”
Rep.: Mi-aţi amintit că
v-aţi opus în Consiliul
Local la proiectul cu bursele sociale pentru elevi şi
studenţi...
G.C.: La toate m-am
opus...
Rep.: De ce?
G.C.: Păi, pe dumneata,
când ai făcut şcoala, te-a ajutat statul cu ceva în plus faţă
de alţi colegi?
Rep.: Nu. M-am descurcat cum am putut...
G.C.: Păi, vezi? Atunci de
ce să facem noi altfel? Dacă
vrei să faci un copil om,
munceşti pentru el! Dacă nu,
atunci fiecare după puterile
lui. Părinţii trebuie să fie responsabili pentru copii lor, nu
să aştepte pomeni de la stat
sau primărie...
Rep.: Dar poate sunt
totuşi copii sau studenţi
buni, care ar ajunge undeva în carieră, dacă ar avea
posibilităţi materiale...
G.C.: Cei mai mulţi dintre noi am răzbit în viaţă şi
fără pomeni. S-au întâlnit
destule cazuri când copiii au
primit bani pentru educaţie
iar părinţii au profitat de ocazie pentru a risipi banii pe
altele care nu au nimic de-a
face cu şcoala sau educaţia
copilulu. Eu nu pot fi de
acrod cu aşa ceva...

Oamenii din Proselnici
sunt mai gospodari ca
alţii
Rep.: Spuneaţi ceva de
izvorul de la Voroveşti. Cei cu el?
G.C.: Eu trag nădejde să
se facă totuşi ceva acolo. Să
se capteze izvorul ăla şi să se
amenajeze un parc...
Rep.: Alte proiecte?
G.C.: Aş vrea să se acorde mai mare atenţie la personalul care se ocupă de curăţenia în zonă şi de şanţurile
de dren. Uite, spre exemplu,
în Proselnici, lumea mătură
acolo şi asfaltul nu doar
curăţă şanţul. Încoace însă,
la Voroveşti nu...
Rep.: De ce? Or fi oamenii din Proselnici mai gospodari decât cei din
Voroveşti? Sau poate că la
Voroveşti e mai greu, pentru că oamenii de acolo
sunt majoritar bătrâni?
G.C.: Nu-i vorba, că-s
bătrâni. Sunt destui bătrâni şi
la Proselnici. Dar, uite, spre
exemplu, în dreptul magazinului din Voroveşti vale e
mai tot timpul mizerie.
Nimeni nu face curat acolo
şi se tot adună balegă şi
mizerie de la căruţele care
trag acolo.

“Am un băiat de suflet,
la moară”
Rep.: Câţi angajaţi
aveţi?
G.C.: Nu am angajaţi.
Am doar un băiat de suflet.
L-am luat de vreo opt ani să
lucreze cu mine, la moară. Iam cumpărat teren şi i-am
făcut casă...
Rep.: Cum îl cheamă?
G.C.: Trofin Vasilică
Ionuţ. E băiat bun şi muncitor. De-aia i-am cumpărat
teren şi i-am făcut casă, cu
bani de la mine...
Rep.: Sunteţi, cum s-ar
zice, ca un părinte spiritual
pentru el...
G.C.: Chiar aşa şi sunt.
Rep.: Câţi ani are?
G.C.: 22. De-acum e
tânăr şi realizat. Poate-mi
aduce, cine ştie, şi-o fată!

“Mă lupt să aduc apă în
toate uliţele din
Corneşti, Proselnici,
Voroveşti şi Brătuleni”
Rep.: Ce credeţi că ar
mai trebui făcut în
Miroslava?
G.C.: Am luptat în
Consiliu ca să aducem apă în
Corneşti şi Proselnici. Am
luptat şi lupt în continuare
pentru finalizarea proiectului

de aducţiune apă în Corneşti
şi Proselnici. La fel mă lupt
şi pentru satele Voroveşti şi
Brătuleni. Vreau să aducem
conductele de apă pe toate
uliţele.
Rep.: Proiecte la care
v-aţi opus?
G.C.: Am fost contra proiectului cu zona industrială,
atât în varianta propusă de
Cristian Adomniţei, preşedintele de la judeţ, cât şi la
proiectul propus ulterior de
un SRL, nici nu-i mai ştiu
numele. Oricum, nu sunt
genul de consilier care să fie
de acord să se dea ceva pe
nimic sau pe ochi frumoşi.
Consiliul local, dacă închiriază ceva sau arendează,
trebuie să scoată bani pentru
comunitate, bani cu care să
finalizeze proiecte de investiţii pentru cetăţeni.

“Ar trebui să facem un
cămin de bătrâni”
Rep.: Când spuneaţi în
Consiliu că nu sunteţi de
acord cu bursele pentru
copii şi studenţi, mai
ziceaţi că aţi prefera ca din
acei bani să se construiască
mai degrabă o casă pentru
oameni necăjiţi. Despre ce
e vorba, mai concret?
G.C.: Da. Mă gândeam că
mult mai util ar fi să ridicăm
un cămin pentru bătrâni
neajutoraţi şi abandonaţi de
familie. Vreau să duc o luptă
pentru cumpărarea de către
Primărie a două blocuri pentru înfiinţarea unui cămin
pentru nevoiaşi, pentru că,
Slavă Domnului, avem destui în comuna noastră. Sunt
foarte mulţi şi amărâţi iar din
pensia pe care o primesc de
la stat nu se descurcă singuri.
Apoi, cum spuneam, nu sunt
de acord cu bursele, dar aş fi
de acord cu un sistem de
abonamente subvenţionate
de primărie pentru elevii
care fac naveta la şcoli.
Rep.: Dar nu sunt
microbuze şcolare dedicate
pentru asta?
G.C.: Este adevărat, dar
acestea nu acoperă tot necesarul. Sunt copii din
Voroveşti şi Brătuleni care
ajung greu la şcoală.

“Sunt foarte interesat
de modul cum se cheltuie banul public”
Rep.: Revenind la
subiectul cu parcul industrial, nu credeţi totuşi că
acesta ar fi unul util pentru
comună? Vorbim totuşi de
crearea de noi locuri de
muncă şi de lărgirea bazei
de impozitare în special

din fondul de salarii...
G.C.: Da. Sunt de acord
să se facă, dar să se încaseze
şi nişte sume de bani la
bugetul comunei. Nu să se
facă, aşa, cum a cerut atunci
Adomniţei, să le dăm terenul
degeaba iar noi, comunitatea, să nu ne alegem cu
nimic din asta. Cu SRL-ul
băiatului ăla, la fel, nu ne
alegeam cu nimica. Eu sunt
un susţinător al principiului
să vină cât mai mulţi bani la
primărie şi să plece cât mai
puţini. Banii, mulţi, puţini,
câţi or fi, trebuie cheltuiţi cu
cap numai în interesul populaţiei din comuna Miroslava.

“Am pierdut alegerile
la 16 voturi diferenţă,
dar au fost 100 voturi
în plus”
Rep.: Cu politica, cum
merge treaba?
G.C.: Merge foarte bine.
Îmi fac datoria pe deplin în
Partidul Naţional Liberal.
Acum, la alegerile din 16
noiembrie, am pierdut în
Voroveşti la o diferenţă de
19 voturi, dar am scos 100
de voturi în plus faţă de primul tur. Şi mă lupt în continuare pentru binele comunei
Miroslava.
Rep.: De ce a votat
lumea în Voroveşti cu
Ponta şi nu cu Iohannis?
G.C.: Eu cred că din
cauza unor proiecte nefăcute. De asta... de exemplu apa
trasă de pe gârla aia de acolo
şi parcul care nu s-a făcut,
drumurile care nu s-au terminat de pietruit...
Rep.: Nu s-au speriat
oamenii că vine Iohannis şi
le taie pensiile?
G.C.: Prostii. Nimeni nu
a crezut asta! Mai degrabă
rezultatul a fost influenţat de
alde Panaite care au stat

atunci toată ziua în stradă şi
au trimis oameni la vot... Eu
nu m-am ocupat de asta şi
mi-am văzut de politica mea.
Nu m-am băgat peste alţii.

“Vom încerca să
terminăm şcoala din
Voroveşti în 2015”
Rep.: Sunteţi în comisia
economică. De ce?
G.C.: Pentru că mă interesează în primul rând cum
se împart banii comunităţii.
Am mai fost şi la învăţământ, dar nu mi-a plăcut
acolo. Se vorbea mult şi nu
se făcea nimic. Eu, unul, nu
puteam contribui acolo cu
nimic pentru comună...
Rep.: Cu şcoala din
Voroveşti, cum rămâne,
când se termină de construit?
G.C.: Când se vor lămuri
lucrurile la Inspectoratul
Şcolar Judeţean.
Rep.: Şi dacă nu se vor
lămuri?
G.C.: Dacă nu se vor
lămuri lucrurile acolo, vom
face cumva să o terminăm
din resurse proprii, că e
păcat să o lăsăm aşa. Dar eu
cred că o vom lămuri şi pe
asta în 2015.
Rep.: Alte lucruri care
credeţi că ar mai trebui
spuse cititorilor ziarului
nostru?
G.C.: Se apropie sărbătorile de iarnă iar acest lucru
îmi dă ocazia să le mulţumesc oamenilor din comună
pentru încrederea pe care au
avut-o în mine, să-i asigur că
mă voi lupta în continuare
pentru interesul lor şi să le
urez “Sărbători Fericite!”.
A consemnat
Florin Antohi
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Record Guiness la „stack-up”
* la acest record de
învârtit pahare au
participat şi elevi ai
Liceului “Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava
Sunt tot felul de nebunii
pentru care se înregistrează
recorduri Guiness, individuale şi de grup, de la cel
mai puternic sau cel mai
elastic om, până la cea mai
mare mămăligă şi cel mai
lung cârnat din lume. Cea
mai recentă asemenea înregistrare însă, la care au participat şi elevi ai Liceului
Agricol “Mihail Kogălniceanu” este “Record – stack
up day”, care s-a desfăşurat
la Palas Iaşi, pe 13 noiembrie 2014, cu participarea
unor elevi de la mai multe
şcoli din Iaşi şi împrejurimi.
Veţi întreba ce-i aia
“stack-up”? E un fel de joc
de îndemânare, prin care se
începe cu trei pahare de
plastic, pe care manipulantul le combină din unul în
altul, piramidal, cu mişcări
cât mai repezi. Pe scurt, o

ciudăţenie pentru care
puţini ştiau că există şi o zi
internaţională, la 13 noiembrie.
Apropiindu-se ziua de 13
noiembrie - “stack up day”,
careva a venit cu ideea
organizării unui fenomen de
masă, la care să participe
suficient de mulţi participanţi pentru a se înregistra
un record şi la acest joc.
Cea care s-a ocupat de acest
lucru la Iaşi a fost Asociaţia
Sporturilor în Natură – As
Natura, care a trimis un

reprezentant la cantina
liceului din Miroslava pentru a-i pregăti pe elevii dispuşi să participe la competiţie şi să vină la evenimentul
din Palas. Amatori s-au
găsit destui iar felul în care
elevii de la liceul agricol au
început să învârtă pahare de
la dimensiuni normale până
la nişte pseudo-găleţi din
plastic a arătat că se pricep
rapid şi ai noştri la aşa ceva.
Distracţia a fost mare iar
faptul că s-a lucrat pe grupuri a dat naştere şi la un fel
de competiţie.
În final, spre amiază, au
mers cu toţii la Palas pentru
a înregistra recordul de la
care a pornit întreaga tărăşenie. Şi s-ar părea că au
reuşit! Din partea liceului
Miroslava au fost prezenţi
104 copii, care s-au alăturat
altor 600 din tot Iaşul.
Aşadar, de unde Palas Iaşi a
fost platforma de pe care sau trimis în văzduh cele mai
multe lampioane, iată că
recidiva s-a produs şi la
moşmondit pahare. Iaşul
are, acum un record
Guiness şi la “stack up”!

HOTEL RESTAURANT Coral3 ***
- este situată pe raza Comunei Miroslava, la intrarea în Iaşi, vizavi de Metro.
Aici veţi găsi servicii de cazare la cele mai bune standarde de confort, un restaurant cu meniu tradiţional românesc şi trei săli modulare, perfecte pentru
diverse evenimente, nunţi, botezuri, concerte, petreceri corporative, acestea
având împreună o capacitate de pâăa la 250 de locuri.
website: pensiuneacoraliasi.ro Facebook: Pensiunea CORAL
Relaţii la telefon: 0754.031.164

Zilele Liceului Mihail
Kogălniceanu
În perioada 3 – 7 noiembrie, Liceul Tehnologic
Agricol “Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a fost
gazda unui amplu program de
manifestări cultural-educative, dedicate aniversării a 183
ani de tradiţie şi excelenţă în
educaţie la această unitate de
învăţământ.
Programul a fost unul
amplu şi a cuprins expoziţii
tematice, prezentări de referate şi comunicări, concursuri
sportive şi de perspicacitate,
simpozioane şi programe
artistice, după cum urmează:

Colţul Toamnei expoziţie tematică

Debutul manifestărilor a
fost dat pe 3 noiembrie, de o
expoziţie dedicată toamnei.
Lucrările prezentate de elevi
cu acest prilej au decorat întro manieră foarte originală un
colţ dedicat special de conducerea liceului acestei acţiuni.
Ornamentele folosite au fost
mai puţin convenţionale:
cofraje de ouă, saci menajeri,
frunze uscate. “Chiar a fost
ceva deosebit, elevii realizând
cu mare talent diferite ornamente, chiar şi oameni, din
frunze”,
au
remarcat
Petronela Plăcintă şi Bianca
Băznosu, coordonatoare ale
manifestării.

Ziua Florilor
O acţiune similară a fost şi
“Ziua Florilor”, tot o expoziţie tematică, dar care a fost
amenajată miercuri, 5 noiembrie, într-o sală din corpul B
al liceului. Au fost prezentate
aranjamente florale, din flori
naturale, flori uscate, flori din
hârtie creponată şi flori pictate. Coordonatori: Oana
Simionovici
şi
Felicia
Mihăilă.

Cupa Aniversară - tenis
de masă, şah, fotbal

La a doua ediţie a “Cupei
Aniversare” au participat 10
echipe, reprezentând elevii
liceului. Competiţiile s-au
desfăşurat conform principiului “fair-play”. La finalul
competiţiei toţi elevii au primit câte o diplomă iar cea mai

bună
echipă
Aniversară”.

“Cupa

Cărţi, documente şi
distincţii din «Epoca
de aur» a regimului
comunist”
„În măsura în care mai
există asemenea cărţi, uitate
în biblioteci, este bine să le
prezentăm copiilor, pentru a
înţelege cum se încerca inducerea în eroare a neamului
românesc. Stilizarea limbajului de lemn era una dintre
metode”, povesteşte Pădurariu Violeta, organizatoarea
expoziţiei. Evenimentul a
avut loc luni, 3 noiembrie, la
biblioteca liceului.

să îmbine activitatea sportivă
cu gândirea logică. S-a mers
pe conceptual “O minte sănătoasă, într-un corp sănătos”.
Elevii participanţi au parcurs
un traseu plin de obstacole şi
“capcane”. Pentru a le trece
cu brio au avut şi proba de
gândire logică, pentru dezlegarea misterelor şi aflarea traseului corect.

“Tradiţional şi modern în
evoluţia învăţământului
agricol de la Miroslava”

“Prietenul meu
necuvântător”
Marţi, 4 noiembrie a avut
loc o expoziţie concurs, la
care au fost prezenţi profesorii specialişti. În cadrul acestui concurs, elevii claselor
IX-XII, specializarea technician veterinar, au ales animalele preferate din specii diferite şi au prezentat caracteristicile rasei din punct de vedere
morfologic şi productiv.

În cadrul acestui simpozion, profesorii liceului au
prezentat referate de comunicări privind activitatea didactică şi modele de bună practică în lucrul cu elevii la clasă.

“Cultură şi tradiţie”

“Trecut, prezent şi viitor
în viaţa liceului”
Acest concurs pe teme de
istorie şi literatură a fost coordonat de Amarie Luisa şi la el
au participat elevi ai claselor
a IX-a. Scopul concursului a
fost acela de a facilita elevilor
din clasele debutante contactul cu istoria liceului, cu evenimentele care i-au marcat
devenirea, încă de la prima
şcoală de agricultură în limba
română din ţară (Institutul de
educaţie pentru fiii de nobili,
înfiinţat în 1831, de prinţul
Dimitrie Sturdza), până la
ceea ce reprezintă astăzi
liceul. Concursul a fost unul
pe echipe, cu întrebări vizând
trecutul şcolii şi oamenii
importanţi implicaţi în istoria
sa. “Acţiunea a fost una antrenantă şi, spre final, le-a conferit elevilor noştri sentimentul
apartenenţei la o şcoală de
tradiţie şi valoare”, a declarat
Luisa Amarie, coordonatorea
concursului.

“În căutarea comorii”
Un concurs care a încercat

Ziua de vineri, 7 noiembrie, a fost dedicată unui program cultural-artistic, la cantina liceului. Coordonaţi de
prof. Silvia Nedelciuc, elevii
au prezentat colegilor, părinţilor şi altor invitaţi - parteneri
ai şcolii, diverse momente
artistice. A fost şi o oportunitate de debut a ansamblului de
dansuri populare “Junii
Miroslavei”.

“Arc peste timp”
Întâlnirea între generaţii a
fost probabil cel mai emoţionant eveniment al programului manifestărilor dedicate
Zilelor Liceului. Foştii elevi
ai şcolii, (începând cu generaţia `70) şi foştii profesori s-au
întâlnit cu actualii elevi şi
profesori
ai
şcolii.
Evenimentul a fost foarte
apreciat de toţi participanţii.

Mesagerul

7

Politic/Educaţie

Cine este Klaus Iohannis?
* biografia preşedintelui
ales al României
Klaus Iohannis, profesor de
fizică, a devenit primar la Sibiu
acum 14 ani, deşi nimeni nu-i
dădea şanse. A câştigat toate alegerile la care a candidat- localele
şi prezidenţialele de duminică,
după o prezenţă covârşitoare la
vot- dar nu a reuşit să ajungă premier în 2009 şi nici vicepremier
în 2014.
Klaus Werner Iohannis s-a
născut în 13 iunie 1959, la Sibiu,
şi este căsătorit cu Carmen
Iohannis, neavând copii.
A absolvit, în 1983,
Facultatea
de
Fizică
a
Universităţii "Babeş-Bolyai" din
Cluj-Napoca, în următorii cinci
ani fiind profesor la diferite şcoli
şi licee din Sibiu. Din 1989 şi
până în 1997, a fost profesor de
fizică la Colegiul Naţional
"Brukenthal" din Sibiu, unde a
fost şi elev. Între 1997 şi 1999 a
fost inspector şcolar general
adjunct, iar între 1999 şi 2000 a
fost inspector general.
Klaus Iohannis a fost membru
al Forumului Democrat al
Germanilor
din
România
(FDGR) încă de la înfiinţare, din
1990, iar în perioada 2001-2013
a fost preşedintele formaţiunii,
demisionând din această funcţie
după înscrierea în PNL, în
februarie 2013. Iohannis s-a lansat în politică în 2000, când
FDGR a decis să aibă un candidat propriu la Primărie, cu scopul
de a obţine mandate de consilieri

locali.
“Am ajuns mai mult întâmplător aici (primar al Sibiului n.r.), fiindcă am vrut să promovez Forumul Democrat al
Germanilor în Consiliul Local,
lucru care atunci a funcţionat
extrem de bine”, declara atunci
Iohannis.
La alegerile din 2000, el a
ajuns în al doilea tur de scrutin cu
social-democratul Ioan Cindrea,
pe care l-a învins cu 69,18% din
voturi, deşi în Sibiu mai locuiau
doar câteva mii de saşi. Sibienii lau votat masiv pentru că îşi
doreau o schimbare în administraţia locală.
Succesul lui Iohannis în alegeri nu a fost anticipat nici măcar
de cei de la FDGR, care nu au
avut suficienţi oameni pe listele
de candidaţi. Deşi obţinuseră mai
multe mandate, fiindcă nu au
avut destui candidaţi, PSD a avut
în primul mandat de primar al lui
Iohannis cu un om în plus decât
obţinuseră prin vot. În primul
mandat, Iohannis a avut alături o
echipă PSD cu care a administrat
oraşul timp de patru ani.
La următoarele alegeri,
Iohannis a reuşit să câştige al doilea mandat de primar, cu 88,7%
din voturi, unul dintre cele mai
mari scoruri din ţară. Tot atunci,
FDGR a obţinut majoritatea în
Consiliul Local, cu 16 locuri ocupate din 23, şi a preluat conducerea Consiliului Judeţean, prin
Martin Bottesch.
În cel de-al doilea mandat de
primar al lui Iohannis, în anul
2007, Sibiul a fost Capitală

Culturală Europeană, eveniment
care a atras în oraş peste un
milion de turişti.
La alegerile locale din 2008,
Iohannis a luat 83,2% din voturi,
iar 14 posturi de consilier local
au revenit FDGR, Martin
Bottesch fiind, la rândul său, reales preşedinte al Consiliului
Judeţean Sibiu.
În iunie 2012, Klaus Iohannis
a câştigat cel de-al patrulea mandat de primar al Sibiului, cu
77,9% din voturi.
Klaus Iohannis s-a alăturat
PNL în 20 februarie 2013. După
trei zile, la Congresul PNL,
Iohannis a fost ales prim-vicepredinte al partidului.
În februarie 2014, Klaus
Iohannis a fost nominalizat pentru funcţiile de vicepremier şi
ministru de Interne, însă USL s-a
rupt, PNL ieşind de la guvernare.
În octombrie 2009, după
căderea Guvernului Boc, Klaus
Iohannis a fost propus de PSD,
PC, UDMR, PNL şi minorităţi
pentru postul de premier, iar
mandatul său ar fi urmat să fie
formarea unui guvern care să
gestioneze problemele economice urgente şi să asigure organizarea de alegeri prezidenţiale. În
schimb, preşedintele Traian
Băsescu l-a preferat pe consilierul BNR Lucian Croitoru.
După anunţarea rezultatelor
alegerilor, care îl dădeau pe
Traian Băsescu drept preşedinte
al României, Klaus Iohannis
declara că, pentru el, “acest parcurs de posibil premier” s-a terminat.

De unde a pornit
incompatibilitatea
lui Iohannis
În 24 aprilie 2013, Agenţia
Naţională de Integritate anunţa
că a constatat că primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, se află
din nou în incompatibilitate
întrucât are şi calitatea de reprezentant al municipiului în
Adunarea
Generală
a
Acţionarilor S.C. Apă Canal SA
Sibiu, din 5 august 2010, şi SC
Pieţe SA, din 30 aprilie 2009,
ceea ce contravine prevederilor
legale. În septembrie 2013, Klaus
Iohannis a câştigat procesul
intentat ANI, după ce Curtea de
Apel Alba-Iulia a admis contestaţia acestuia la raportul de evaluare al ANI şi a dispus anularea
deciziei. Hotărârea a fost contestată de ANI la instanţa supremă,
care se va pronunţa cu privire la
admisibilitatea cererii marţi, 18
noiembrie.
În timpul alegerilor locale din
2008, contracandidatul din partea
PNŢCD Albin Marinescu a cerut
ca FDGR să îşi retragă toate
materialele electorale pentru că
numele
primarului
Klaus
Iohannis apărea scris cu litera
"J", în loc de "I", aşa cum era trecut în cartea de identitate. După
acest incident, primarul a început
să folosească numele de
"Iohannis", deşi susţine că numele său se scrie cu "J", însă a fost
înregistrat greşit în actele de stare
civilă din perioada comunistă.

Casele lui Iohannis
Potrivit celei mai recente
declaraţii de avere, Klaus
Iohannis nu are terenuri, dar a
cumpărat, împreună cu soţia sa,
trei apartamente şi trei case în
Sibiu. Apartamentele au 166 de
metri pătraţi, 84,60 de metri
pătraţi, 253 de metri pătraţi şi
sunt achiziţionate în 1999, 1997,
respectiv în 2001. Casele au 377
de metri pătraţi, 76 de metri
pătraţi şi 64 de metri pătraţi,
prima fiind dobândită prin donaţie şi cumpărare, în 1992, restul
prin cumpărare în anul 2007.
Primarul Sibiului nu are în proprietate niciun autoturism. El
declară trei conturi curente: unul
de 13.500 de euro, deschis în
2003, unul de 9.000 de dolari
deschis în 1990, iar unul de
91.000 de lei deschis în anul
1999.
Numărul caselor deţinute de
familia Iohannis şi modul în care
ele au fost dobândite au reprezentat una dintre temele pe care
candidatul ACL a fost criticat în
această campanie electorală.

Iohannis a susţinut că şi-a
cumpărat cele şase case prin
muncă cinstită şi că banii pentru
achiziţionarea acestora au provenit din salarii, meditaţii, chirii,
din bani primiţi de la părinţii săi
şi ai soţiei şi din împrumuturi de
la prieteni. În luna august, când
candidatura sa la Cotroceni a fost
dată ca fiind certă, Klaus
Iohannis a dat explicaţii pe tema
caselor sale. El spunea că a
investit împreună cu soţia sa în
case şi apartamente, pentru a
“avea ceva pentru bătrâneţe”.
“Am vândut şi am cumpărat altele, şi iar le-am vândut, şi iar am
cumpărat. A fost relativ simplu,
atunci au fost ieftine casele, mulţi
saşi plecaseră din Sibiu, deci
lucrurile au decurs din aproape în
aproape. În afară de asta...ce să
vă spun. Noi nu avem copii, deci
alţii au investit în copii, în educaţia copiilor, noi am investit în
imobile. Lucrurile sunt absolut
simple, absolut transparente (...)
Ne propuneam cu siguranţă să
avem ceva pentru bătrâneţe”,
declara Iohannis.

REFERITOR LA SOLICITĂRILE
DE EXTINDERE REŢELE ELECTRICE

Cupa „Sfântul Andrei” - 1 decembrie 2014, Miroslava

UAT Miroslava nu face
extinderi de reţele electrice
pe proprietăţi private!

• proiect destinat pe termen lung
pentru promovarea şahului în
Miroslava şi împrejurimi

dezvoltarea unităţii şi colaborării civice.
- promovarea imaginii sponsorilor.

Concursul de şah Cupa “Sfântul
Andrei” este o competiţie de masă,
organizată de Clubul Sportiv „Micul
Şahist”- filiala Miroslava, Clubul
Sportiv „Ştiinţa Miroslava”, Liceul
Tehnologic
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu”şi Şcoala Gimnazială
“Colonel Constantin Langa” din
Miroslava, cu ajutorul oferit de
Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi şi
media locală.
1. Grupul ţintă: jucători de şah de
toate vârstele din Miroslava şi alte
comune;
Grupurile ţintă secundare: jucători
de şah din Iaşi cu coeficient elo<1500.
2. Loc de desfăşurare: acţiunea se
va desfăşura pe data de 01 decembrie2014, între orele 10-14, în Cantina
Liceului Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava şi estimăm participarea unui număr de 40-50
participanţi;
3. Regulamentul de desfăşurare
• se vor juca 7 partide, sistem elveţian;
• taxa de participare este de 10 lei;
• timpul de joc este de 10 minute
pentru fiecare participant (20 minute
partidă);
• criteriile de departajare vor fi, în
ordine: 1. numărul puncte, 2. bucholtz,
victoria directă, sau mica diagramă, 3.
progresiv, 4. regresiv, 5. cel mai tânăr.
• Premii
o La general: Locul I - 100 lei, II –
60 lei, III – 40 lei, categoria sub 14 ani:
Locul I – 50 lei, II – 30 lei, III – 20 lei,
categoria sub 10 ani: Locul I – 40 lei,
II – 30 lei, III – 20 lei. Se vor premia

Argumente în favoarea
jocului de şah

* persoanele care solicită
extindere de reţele electrice pe
drumuri-cale de acces proprietate personală în cotă indiviză,
vor trebui să doneze calea de
acces către domeniul public al
UAT MIROSLAVA
Conform cu prevederile art. 51
din Legea energiei electrice şi
gazelor naturale nr. 123/2012 cu
modifcările şi completările ulterioare;
Conform Ordin ANRE nr.
59/2013 şi Ordin ANRE nr.
75/2013 privind Metodologia
pentru evaluarea condiţiilor de
finanţare a investiţiilor pentru
electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, UAT
MIROSLAVA va solicita realizarea de lucrări de extindere de
reţele electrice pe terenuri (drumuri publice) aflate în proprietatea UAT MIROSLAVA.
Astfel, E.ON Moldova va
demara procedura de extindere a
reţelei electrice în baza solicitării
UAT MIROSLAVA care va contribui la finanţarea lucrărilor în
cuantumul rezultat în urma fazei
de proiectare.
Astfel, personele care solicită
extindere de reţele electrice pe
drumuri - căi de acces proprietate
personală în cotă indiviză, vă
comunicăm că UAT Miroslava nu
poate solicita şi participa cu fon-

duri pentru realizarea lucrărilor în
vederea racordării la reţeaua de
distribuţie a energiei electrice a
locuinţelor pentru care s-a făcut
cerere, pentru că reţelele electrice
se vor amplasa pe terenuri proprietate particulară.
Conform prevederilor art. 36
din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, Legea
213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare UAT MIROSLAVA
poate să finanţeze din bugetul
local doar investiţiile amplasate
pe domeniul public al UAT
Miroslava.
Drept pentru care persoanele
care solicită extindere de reţele
electrice pe drumuri-cale de acces
proprietate personală în cotă indiviză, vor trebui să doneze calea
de acces către domeniul public al
UAT MIROSLAVA.
De asemenea, persoanele care
solicită extindere de reţele electrice pe drumuri publice sunt rugate
să depună copii după documentaţie şi la sediul Primăriei comunei
Miroslava, pentru a putea demara
procedura de extindere şi a finanţa lucrările în funcţie de planificările din bugetul local.
Consilier investiţii,
ing. Iftimie Violeta

cel mai tânăr şi cel mai vârstnic participant cu câte 40 lei fiecare, se va oferi
o cupă la locul I la clasamentul general
iar primii trei clasaţi la fiecare categorie vor primi cupe medalii. Toţi participanţii vor primi diplome de participare.
4. Obiective, justificare:
- promovarea comunei Miroslava;
- dezvoltarea şahului în mediul
rural, în zona Miroslava;
- realizarea unui eveniment sportiv
nou şi cu impact mare în Miroslava.
Clubul Sportiv “Micul Sahist”filiala Miroslava a organizat în vara
anului 2014 un Simultan de şah la
Miroslava, acţiune la care au participat
35 de persoane şi în continuare are
intenţia de a organiza alte competiţii
de şah la nivel local şi regional.
- atragerea cetăţenilor Comunei
Miroslava şi a sponsorilor către şah şi
către desfăşurarea unor activităţi sociale, culturale, sportive care pot duce la

Jocul de şah este un mijloc eficient
- psihologic, didactic şi metodologic în educarea şi dezvoltarea unor capacităţi intelectuale deosebite şi a diferitelor aspecte creative ale individului. S-a
dovedit statistic că toţi cei care au
practicat şahul au avut rezultate mai
bune la învăţătură, o memorie vizuală
şi de stocare a informaţiilor mai bună
şi, de asemenea, o gândire ordonată,
logică, fundamentată, o rapiditate mai
mare în luarea deciziilor bazată pe
raţionamente logice, putere de argumentare şi interpretare, independenţă
în gândire, credibilitate. Şahul poate
constitui un instrument folositor în formarea viitoarelor generaţii, un aliat al
procesului de educaţie şi prin practicarea lui ca sport putem face cunoscută
în Moldova şi în ţară, comuna noastră
şi pe toţi cei care sprijină aceasta activitate.
Începând cu anul şcolar 2014-2015
a început susţinerea de cursuri de şah
în Şcoala Gimnazială “Colonel
Constantin Langa” şi în Liceul
Tehnologic
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu” pentru pregătirea elevilor în vederea participării la competiţii
locale şi regionale de şah.
CLUBUL SPORTIV MICUL
SAHIST - filiala MIROSLAVA
Contact: Prof. Apostol Alin
tel. 0745/952.667
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Ştiinţa Miroslava - Bucovina Pojorâta: 1-2 (1-0)!
În ultima etapă a turului Ligii 3 –
Seria 1, cele doua echipe din fruntea
clasamentului s-au întâlnit în meci
direct, urmând ca învingătoarea să
încheie anul pe prima treaptă a
podiumului. După înfrângerea grea
de la Sf. Gheorghe, băietii lui Cristi
Ungureanu sperau într-un meci perfect cu Bucovina Pojorâta şi să-şi
consolideze astfel poziţia de favorită la promovarea din acest eşalon.
După ninsoarea/lapoviţă de cu o
zi înainte, era de aşteptat ca terenul
de la Uricani să fie sub apă, însă
publicul a fost surprins plăcut să
vadă că a terenul a rezistat, iar la
final încă se prezenta în condiţii
rezonabile. Asta pentru că înainte de
joc a fost uscat cu ventilatoare speciale.
După minutele de tatonare, Ştiinţa Miroslava a pus stăpânire pe joc,

începând să aibă ocazii importante
la poarta lui Mureşan. Prima ocazie
importantă a avut loc în min. 19,
când Abuzăţoaei a deviat cu capul,
puţin pe lângă poartă, din 7 m. În
min. 27, în urma unui corner de pe
dreapta, mingea a fost respinsă la
marginea careului mare şi TOFAN a
şutat din prima, destul de slab, însă
portarul oaspeţilor s-a culcat la
rădăcina barei şi, fiind prea sigur pe
minge, nu a fost atent, scăpând-o în
poartă! Aşadar, o minge care nu
anunţa nimic a produs deschiderea
scorului la Uricani. Bogdan Chimir
a fost aproape să mărească avantajul
în min. 37, când a trimis o minge
plouată de la 35 m şi portarul a respins cu dificultate în transversală.
Talpan a avut şi el ocazia să marcheze în min. 44. Scăpat singur cu portarul a şutat spre colţul lung, însă a

„Sunt foarte mulţumit, dar în egală
măsură am rămas şi cu un gust amar”
Solicitat să-şi expună un punct de vedere asupra
acestui final de sezon, antrenorul echipei de fotbal Ştiinţa Miroslava s-a arătat mulţumit şi în egală măsură
încrezător în şansele de promovare ale băieţilor noştri
în liga superioară. “Sunt foarte mulţumit de evoluţia
echipei în acest tur de campionat, dar în acelaşi timp
rămân cu un gust amar pentru că am fost pe locul I în
acest tur de campionat în proporţie de 90%. Am pier-

fost blocat de o alunecare a unui
fundaş, mingea fiind deviată exact
pe direcţia portarului.
Startul reprizei secunde a fost
asemănător cu sfârşitul primei reprize, însă după ce Tofan a pus piciorul
la o degajare în careul oaspeţilor şi
mingea a ricoşat puţin pe lângă
poartă (min. 47), meciul a intrat
într-un echilibru, fără ca vreuna din
echipe să mai aibă ocazii. Totuşi, în
min. 68, după un corner bătut pe
portar, Mureşan a reţinut şi a degajat lung. Munteanu, rămas în apărare în locul lui Tăcuţanu, a sărit pe
sub minge şi l-a lăsat în poziţie
excelentă pe un jucător advers, plecat de lângă Maxim, acesta centrând
în 8 m, de unde Sebastian Rus a preluat pentru egalare.
Antrenorii gazdelor au forţat pe
final, introducându-i pe Botezatu şi

dut totuşi ultimele două partide,
ceea ce ne-a costat locul I”, a
declarat Cristian Ungureanu, apreciind că Ştiinţa Miroslava rămâne
în continuare cu şanse reale de
promovare. “Urmează ca în această vacanţă să analizăm prestaţiile
tuturor jucătorilor, apoi vom vedea
dacă mai este nevoie să mai aducem jucători la echipă sau să rămânem cu acelaşi lot”, a concluzionat
Ungureanu.

Caragea, iar în min. 75 puteau prelua conducerea, însă mingea trimisă
înşelator de Botezatu a fost respinsă, din vinclu, de portarul Pojorâtei.
Surpriza s-a produs în min. 79, când
o pasă pe culoar a lui Padurariu l-a
lăsat singur pe un jucator al oaspeţilor, acesta profitând şi de intrarea
total eronată a lui Maxim, care în
loc să încerce o urmărire a adversarului, a preferat să bage o alunecare
la o minge dificilă, lăsându-l astfel
singur pe adversar, care a preluat
spre poarta şi l-a faultat pe Raul
Avram ieşit să-l blocheze. Penaltyul a fost transformat excelent de
căpitanul Prundean, oaspeţii preluând astfel conducerea. Gazdele au
forţat egalarea, dar şuturile lui

Maxim, Tofan şi Ghiarasim au fost
pe rând respinse excelent de
Mureşan, care şi-a răscumpărat astfel greşeala de la primul gol. Aşadar,
după ce a reuşit de mai multe ori să
întoarcă scorul în acest tur de campionat, Miroslava a păţit-o de două
ori consecutiv, pentru că şi la Sf.
Gheorghe a condus cu 1-0!
Aşadar, la final de tur şi de an
calendaristic, băieţii de la Pojorâta
ocupă primul loc – 27 puncte,
urmaţi fiind de Miroslava cu 24 şi
de Sf. Gheorghe – 22 puncte, cele 3
echipe fiind şi principalele favorite
la câştigarea campionatului şi implicit la promovarea în Liga a 2-a.
Remus Mustăţea
(asmagna.info)

TENIS DE MASĂ

Victorii în lanţ pentru Ştiinţa Miroslava VOLEI FEMININ, SERIA A2 EST
Mai puţin promovat în media decât alte sporturi, tenisul de masă e reprezentat la nivelul clubului Ştiinţa Miroslava printr-o echipă de prim
rang, cu jucători care au câştigat competiţii atât
la nivel naţional cât şi european. Iar când spunem asta ne referim la Simon Csaba (multiplu
campion naţional de două ori, la dublu şi simplu,
Sterea Viorel (fost antrenor al echipei naţionale
a României), Marius Ioan, Vlad Albu, Cristian
Băgeag, Ionuţ Preda şi Cristian Zvorişteanu.
În perioada 10 – 20 noiembrie a.c., selecţionata Miroslavei a avut de disputat mai multe
meciuri de campionat, în Liga I judeţeană şi a
bătut peste tot, după cum urmează:
– Ştiinţa Miroslava – Tenis Club Târgu
Frumos: 5 - 3;
– Ştiinţa Miroslava – Giros Company Iaşi: 5
- 1 (12 noiembrie);
– Ştiinţa Miroslava – Discret Iaşi: 5 - 2 (12
noiembrie);
– Ştiinţa Miroslava – Cleopatra Bârlad: 5 - 2
(15 noiembrie);
– Ştiinţa Miroslava – Kaufland Iaşi: 5 - 1 (14
noiembrie);
Consemnăm totuşi o singură înfrângere: Şti-

Victorie muncită! Ştiinţa Miroslava
- CS Dinamo Romprest: 3-2

inţa Miroslava – Mr. Pong Iaşi: 2 – 5, învingătorii fiind deţinătorii locului I din campionatul de
anul trecut.
În perioada imediat următoare, lotul de tenis
de masă al Clubului Ştiinţa Miroslava va mai
avea de disputat meciuri cu Ispal Iaşi, Club
Armony, Mado, Molid Fălticeni, Max Satelit şi
Aeroportul Iaşi.
“Tocmai pentru că suntem mai puţin cunoscuţi, avem în vedere organizarea unor meciuri
demonstrative, ca publicul să cunoască mai bine
acest minunat sport”, a declarat Cristian
Zvorişteanu, antrenorul echipei,
La nivel comunal mai sunt echipe de tenis de
masă în Erbiceni şi Bârnova. (F.A.)

Se poate spune, fără
exagerare, că ultima victorie obţinută de fetele noastre
acasă,
în
Sala
Polivalentă
de
la
Miroslava, a fost una muncită. Spre deosebire de
meciurile precedente, care
nu au pus mari probleme
Ştiinţei Miroslava, cel disputat în compania fetelor
de la CS Dinamo Romprest
a fost unul greu, dar şi
spectaculos în egală măsură, un meci cu serve dificile de ambele părţi, cu dispute dramatice la fileu.
Primul set a fost câştigat de
Dinamo, cu 25 – 21. A
venit apoi egalarea, cu 18 –
25 în favoarea Ştiinţei. A
câştigat iar Dinamo, în al
treilea set, cu 25 – 19. Ştiinţa iar a recuperat în setul
4 cu 18 – 25, pentru ca la
setul final, de departajare,
să se impună cu 11- 15!
“După cum anticipam,
jocurile în Liga Nord Est,
de la acest nivel, sunt mult
mai grele. A trebuit să ne
concentrăm mai mult şi să
dăm din noi tot ce aveam
mai bun. S-a văzut clar că
echipa
Dinamo
şi-a
împrospătat echipa cu fete
de mare valoare, strângând
cele mai bune junoare din
ţară şi titularizându-le.
Experienţa fetelor noastre,
dar şi spiritul de echipă şi-

pă: 1. Koszte Andrada (L), 2.
Pădurean Delia, 3. Petrescu Ştefana, 6. Seserman Cristina 7.
Poboroniuc Cătălina (C), Pal
Ana, 10. Piciu Raluca, 11.
Ibănescu Andra, 13. Diaconiţa
Tatiana.
Antrenori: Cătălin Ştirbu
(A1), Marius Gabriel Cotoreanu
(A2);

au spus spre final cuvântul”, a declarat Cătălin Ştirbu, antrenorul echipei de
volei
feminin
Ştiinţa
Miroslava.
Ştiinţa Miroslava, s-a prezentat în etapa a IV-a, din
15.11.2014, cu următoarea echi-

CS Dinamo Romprest
Bucureşti: 1. Marin Veronica,
2. Motroc Sînziana 5. Paveliu
Laura, 6. Bârsăsteanu Andreia,
7. Roşca Adina, 8. Filipaş
Loredana, 11. Lupescu Claudia,
12. Tucmeanu Mariana (L), 13.
Cristache Denisa, 14. Dobra
Ionela (C), 15. Partnoi
Alexandra, 16. Pamfil Mihaela
(L). Antrenori: Mavrodin Dănuţ
(A2)

