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Un nou prestator de servicii
de salubritate în Miroslava
Începând cu data de 1 mai, serviciile de salubritate din comuna Miroslava
urmează a fi prestate de un nou operator – SC Dermat Cons SRL, care a fost
desemnată în urma licitației publice din
data de 14 aprilie a.c., fostul prestator
SC Raabro SRL retrăgându-se de bună
voie. Potrivit caietului de sarcini
cumpărat de la Primăria Miroslava,
contractul de concesionare a acestui
serviciu public are o durată de trei ani.
Tarifele ofertate de SC Dermat Cons
SRL pentru persoane fizice și juridice
este următorul:
- Pentru apartamente: 17,86 lei +
TVA,
adică
22,14
lei
lei/apartament/lună;
- Pentru locuințele individuale:
15,58 lei + TVA, adică 19,31
lei/familie/lună.
Tariful a fost ofertat pentru o medie
de 2,53 locuitori/locuință, medie
rezultată din faptul că în comună sunt
13.394 locuitori înregistrați, constituiți
în 5.250 gospodării individuale și 93
locuințe comune (blocuri). Prin urmare,
tariful
este
de
7,63

lei/persoană/lună.
Autoritățile locale precizează că
încheierea de contracte de prestări servicii de salubritate cu noul operator
este obligatorie, nu opțională, lucru
stabilit prin Hotărâre de Consiliu
Local.
„Plata pentru serviciile de salubritate pentru luna în curs de încheiere se
face către fostul operator de salubritate
SC Raabro SRL, urmând ca de la data
de 1 mai plățile să se facă în contul
noului operator SC Dermat Cons SRL.
Cei care au pubele și le păstrează iar
cei care nu au pubele pentru gunoi
menajer urmează să primească de la
noul operator în cel mai scurt timp de
la încheierea contractului individual de
prestări servicii. Înțelegem că au fost
nemulțumiri legate de preluarea
gunoiului menajer în comună și ne
cerem scuze pentru inconveniențele
create. Sperăm ca odată cu intrarea în
vigoare a contractului cu noul operator
acestea să dispară”, a declarat Vasile
Bulbașa,
viceprimarul
comunei
Miroslava.

Curtea de Conturi impune recuperarea imediată a restanţelor de la
cetăţeni
În urma unui control efectuat de
inspectorii Curții de Conturi la
Primăria Miroslava a fost consemnat
faptul că autoritatea locală a plătit către
SC Raabro SRL contravaloarea
preluării gunoiului menajer în satele
Cornești,
Proselnici,
Dancaș,
Miroslava Vale și Găureni, reprezentând contravaloarea taxei de salubritate
de 10 lei/familie/lună. Banii au fost
plătiți, dar taxa nu a fost încasată,
motiv pentru care inspectorii Curții de
Conturi au dispus recuperarea urgentă
a banilor de la oameni. Potrivit
compartimentului
economic
al
Primăriei Miroslava, debitul total de
încasat, inclusiv pentru anul 2015, este
de 138.000 lei, suma restantă care a
mai rămas de recuperat fiind de 87.000
lei. „Știm că situația este delicată, dar
acești bani trebuie plătiți pentru a intra
în legalitate”, a concluzionat
viceprimarul Vasile Bulbașa.

Întâlneşte-te cu primarul tău!
Pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii, primarul comunei Miroslava, Dan
Niţă, a hotărât ca în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice să se deplaseze
personal în fiecare sat şi să stea de vorbă cu oricine îl abordează, pe teme legate de
administraţie locală, după următorul program:
• Marţi – Miroslava vale (orele 8:00 – 10.00), Miroslava deal (orele 10:00 –
14.00), Balciu (orele 14.00 – 16.00);
• Miercuri – Valea Adâncă Veche (orele 8:00 – 11.00), Valea Adâncă Nouă
(orele 11:00 – 16:00);
• Joi – Horpaz (orele 8:00 – 12:00), Ciurbeşti (orele 12:00 – 16:00);
• Vineri – Dancaş (orele 8:00 – 9:00), Corneşti (orele 9:00 – 11:00), Proselnici
(orele 11:00 – 13:00), Valea Ursului (orele 13:00 – 15.00);
• Sâmbătă – Găureni (orele 8:00 – 10:00), Uricani (orele 10:00 – 12:00),
Voroveşti (orele 12:00 – 14:00), Brătuleni (orele 14:00 – 16:00).
Lunea, fiind program oficial de audienţe, primarul va fi prezent în biroul de la
Primărie.

Anunţuri de mică publicitate gratuite în Mesagerul!
• „Piaţa Satului”, o rubrică destinată cumpărătorilor de
produse ecologice din zonă
Având în vedere numărul mare de gospodării din raza
teritorial administrativă a comunei Miroslava, redacţia
Mesagerul inaugurează rubrica „piaţa satului”. În cadrul acesteia, orice gospodar rezident al oricăruia din satele componente
ale comunei Miroslava are posibilitatea de a se întâlni direct cu
potenţiali cumpărători interesaţi să achiziţioneze direct, fără alţi
intermediari care să umfle preţurile, produse agroalimentare
specifice locului, indiferent că e vorba de legume şi fructe,
produse de origine animală (lapte, brânză, ouă şamd), animale
în viu sau carcasă (păsări, oi, porci şamd) sau produse finite gen
cozonaci, preparate tradiţionale, vin etc.

Aceste anunţuri vor fi publicate lunar, în fiecare ediţie a
publicaţiei Mesagerul, la loc vizibil. Sunt gratuite şi pot fi lăsate
spre publicare la Biroul Unic al Primăriei comunei Miroslava,
cu menţiunea ”Publicitate Mesagerul”. Mesajul trebuie să fie
clar şi să conţină un număr de telefon pentru ca vânzătorul sau
cumpărătorul (după caz) să poată fi contactat.
De asemenea, redacţia Mesagerul reaminteşte persoanelor
interesate că publică gratuit orice anunţ de mică publicitate gen:
vânzări/cumpărări, închirieri, felicitări, comemorări,
matrimoniale, imobiliare şamd. Anunţurile pot fi lăsate, de asemenea, la Biroul Unic din cadrul Primăriei Miroslava, sau la
adresa de internet redactia.mesagerul@gmail.com

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513

Deplasare la Cornești,
Republica Moldova
• Autoritățile celor două localități vor să acceseze fonduri europene pe proiecte transfrontaliere de infrastructură
O delegație a comunei Miroslava, condusă de primarul Dan
Niță a fost prezentă duminică, 26 aprilie, la manifestările cultural-artistice prilejuite de Zilele Satului Cornești (raionul
Ungheni, Republica Moldova), cu care comuna Miroslava are
în derulare un protocol de înfrățire. ”Programul artistic a fost
foarte frumos și am avut parte de o primire călduroasă. Profit
de această ocazie pentru a le mulțumi gazdelor, în special
primarului Iurie Țurcanu, care ne-a făcut invitația”, a declarat
la întoarcere primarul Dan Niță.
Reamintim că între comuna Miroslava și satul Cornești din
Republica Moldova există relații de înfrățire atât în domeniul
cultural, educațional cât și în plan economic-administrativ,
cele două localități fiind interesate să acceseze cât mai multe
fonduri europene transfrontaliere, pe proiecte de
infrastructură. ,,Miroslava este un partener important pentru
noi. Avem deja copii din Cornești care învață la Liceul Agricol
din Miroslava iar experiența dobândită de aceștia la absolvire
va fi importantă pentru dezvoltarea satului nostru”, a remarcat
primarul Țurcanu.
La rândul său, primarul Dan Niță a transmis publicului
prezent la manifestările prilejuite de Zilele Satului Cornești, un
mesaj călduros din partea locuitorilor Miroslavei și a subliniat
că în perioada imediat următoare, când se vor deschide noi
liniile de finanțare pe proiecte transfrontaliere, Primăria
Miroslava va demara proiecte comune cu cea de la Cornești.

Ioan Holban: „Literatura PAG 5
Română de azi. Poezia - Proza”
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Pentru urgenţe, sunaţi
la 0232-295.680/27!
Pentru o mai bună comunicare cu publicul, Primăria comunei Miroslava a înfiinţat un serviciu de apel unic în caz de
urgenţe, la care cetăţenii pot suna şi obţine o soluţie rapidă în
funcţie de problema cu care se confruntă. Serviciul este funcţional între orele 07.30-16.00. În afara acestui program solicitanţii pot suna la Poliţia Locală Miroslava la tel. 0751.251.513
Acest serviciu este asigurat de un angajat în cadrul
Registraturii, care preia apelul şi sesizează compartimentul de
profil în vederea soluţionării problemei sesizate. Spre exemplu, dacă este un caz de violenţă domestică, este sesizată
Poliţia Locală iar dacă este un caz de incendiu sunt trimişi
pompierii şamd.
Notele telefonice sunt consemnate într-un registru special
de evidenţă.

Piaţa satului

 Vând pui de o zi, de găină (2,7 lei/buc.) şi curcă (12

lei/buc.). Tel.: 0742-327.639. Pentru detalii suplimentare, contactaţi cabinetul veterinar Mirdavet, sat
Balciu, comuna Miroslava, lângă primăria veche.
 Vând găini ouătoare roşii, procent ouat 80%. Pui
zburaţi de la 700 grame în sus, porumbaci, roşii, alb
de carne Roos 308. Raţe albe, rasa grea, picheri (bibilici) zburate. Relaţii la tel. 0746-327.032. Miroslava Balciu. Se asigură transport!

Mică publicitate
Construcţii

 Vând tuburi pentru cămine apă, fose, drenuri de 1

m. Execut fântâni cu tuburi largi de diametrul 60 înălţime 80, cu îmbinare tuburi de 80 înălţime 80.
Transport gratuit! Relaţii la tel. 0740-37.66.87.

Locuri de muncă

 Angajez vulcanizator auto şi spălători auto, n

Balciu, Miroslava. Telefon: 0740-27.99.56
 Angajăm lăcătuşi mecanici şi sudori. Telefon:

0722-33.11.62
 Angajăm personal supermarket (vânzător) şi ospătăriţă. Telefon: 0743-163.605
 Căutăm bonă pentru un copil în vârstă de un an.
Program 8.00-17.00. Telefon: 0744-644.668
 Angajăm trei cofetari/patiseri, trei brutari, un
şofer, un lucrător comercial, un agent de vânzări.
Detalii la telefon 0745.605.086 Barbălată Irina, sau
Joi, 30 aprilie, ora 13.00 - în sala de consiliu a
Primăriei Miroslava.

Servicii
• GRATUIT - consultanţă pentru înfiinţare de asociaţii
de proprietari (blocuri sau zone rezidenţiale).
Asigurăm gratuit toată documentaţia pentru înfiinţarea
asociaţiilor de proprietari, inclusiv depunerea documentelor la Judecătoria Iaşi, dacă se face contract de
administrare pe o perioadă de minim 6 luni. Servicii
diverse pentru asociaţii de proprietari şi cartiere rezidenţiale: administrare, cenzorat, servicii curăţenie, grădinărit. Garantăm corectitudine şi respectarea legislaţiei în vigoare. Telefon: 0748.393.510.

Matrimoniale
• Riveran al comunei Miroslava, 54 ani, 1.70, 78 kg,
caut doamnă, văduvă, riverană comuna Miroslava, de
vârstă apropiată, pentru o relaţie serioasă (căsătorie).
Telefon: 0742-911.904.

Imobiliare
• Vând teren, 2000 mp, intravilan Ciurbeşti. Telefon:
0727-140.776, Dodo Mihai.

Date de la starea civilă
În perioada 26 martie – 29 aprilie 2015, la Oficiul de
Stare Civilă al comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Cusutură Corneliu, cu Ursache Daniela;
• Văcaru Bogdan Ionuţ, cu Grădinaru Marilena;
• Iftimi Lucian, cu Pîrţac Adriana;
• Toma Petru, cu Ouatu Ana-Maria.
Decese
• Lazăr Constantin (80 ani, Ciurbeşti);
• Moruzi Mihai (66 ani, Voroveşti);
• Valeriu Ştefan (58 ani, Iaşi);
• Costică Pascal (61 ani, Valea Adâncă);
• Cocoveică Arghira (92 ani, Voroveşti);
• Ilie Ileana (90 ani, Iaşi);
• Viorel Constantin (51 ani, Horpaz);
• Budeanu Floarea (83 ani, Corneşti);
• Mihăilă Corneliu (68 ani, Dancaş);
• Maria Elena (90 ani, Iaşi).

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

Nu se mai acordă PUZ în extravilan!
• Miroslava are deja 3.400 hectare de
teren în intravilan, dar nu şi utilităţile aferente pentru toate zonele
Presiunea dezvoltatorilor imobiliari continuă să fie mare în Miroslava. Drept dovadă, nu
există şedinţă de lucru a Consiliului Local
Miroslava care să nu aibă în dezbatere solicitări
de Planuri Urbanistice Zonale şi de trecere a
unor terenuri din extravilan în intravilan. Or,
tocmai asupra acestor solicitări de PUZ conducerea Primăriei Miroslava se apleacă mai atent
pentru că odată aprobate acestea impun de la
sine şi realizare utilităţilor aferente, respectiv
drumuri asfaltate, aducţiuni de apă şi canal,
extindere de reţele electrice, tot pe banii primăriei Miroslava. Şi e vorba de bani mulţi!
O discuţie pe această temă a avut loc şi la

ultima şedinţă de Consiliu Local, când primarul
Dan Niţă a reamintit plenului Consiliului că
Miroslava are deja 3.400 hectare de teren în
intravilan, dar nu şi utilităţile aferente pentru
toate zonele. „Nu recomandăm aprobări de
PUZ decât pentru zone incluse recent în intravilan, în nici un caz pentru extravilan! Sunt
mulţi dezvoltatori care cumpără terenuri, construiesc pe ele – fără a le spune oamenilor care
cumpără de la ei că nu au acces la utilităţi –
apoi vând şi ne trezim mai apoi cu oamenii la
uşă că ne cer să le facem pe banii noştri drum,
apă, canal şi tot ce le mai trebuie”, a atenţionat
primarul Dan Niţă.
Mai mult, acordarea de PUZ-uri la
Miroslava se va face cu o mai mare atenţie şi va
lua în considerare inclusiv criterii de estetică
urbană, nu doar de apartenenţă la intravilan sau

Miroslava, înfrăţită cu Cărpineni
(Republica Moldova)
Comuna Miroslava se va
înfrăţi şi cu satul Cărpineni,
raionul
Hânceşti
din
Republica Moldova. Acest
lucru a fost bătut în cuie la
ultima şedinţă de Consiliu
Local, care a votat în unanimitate pentru această înfrăţire. „Nu e foarte mult de
povestit pe această temă. Ei
vor să se înfrăţească cu noi
nu doar pentru că vor să

socializeze, ci şi pentru că
doresc să acceseze finanţări
europene pe proiecte transfrontaliere. Acelaşi lucru îl
vrem şi noi”, a remarcat primarul Dan Niţă.
Comuna Miroslava mai
are în derulare o relaţie de
înfrăţire cu satul Corneşti din
Republica Moldova şi mai
pregăteşte ceva asemănător
cu o localitate din China.

Arderea vegetaţiei uscate poate duce la
anularea subvenţiei APIA
Urmare a situaţiei alarmante cu care
se confruntă pe linia incendiilor de
vegetaţie, Comisariatul Judeţean al
Gărzii de Mediu Iaşi atenţionează deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi autorităţile publice locale că va
desfăşura ample controale şi va aplica
amenzi de până la 5.000 lei tuturor
celor are ard vegetaţia uscată (ca urmare a curăţeniei de primăvară) fără autorizaţie.

Normative ale Consiliului Local
Normative ale Consiliului Local, dezbătute
şi aprobate
În şedinţa de lucru extraordinară, din 07 aprilie
2015, au fost dezbătute şi aprobate următoarele
normative locale:
• Hotărâre privind aprobarea funcţionării cu
personalitate juridică în anul şcolar 2015-2016 a
unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Anghel”- Corneşti, precum şi aprobarea
funcţionării unităţilor şcolare arondate acesteia;
• Hotărâre privind aprobarea încheierii
Acordului de Înfrăţire dintre Comuna Miroslava,
judeţul Iaşi şi Comuna Cărpineni, raionul Hânceşti
- Republica Moldova;
• Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai
proiectului “Extindere sistem de alimentare cu apă
potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea proiectului
„Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în
comuna Miroslava, judeţul Iaşi ” şi a cofinanţării
proiectului;
• Hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi” a terenului
pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor
investiţii aferente acestuia.
Normative ale Consiliului Local, în dezbatere
Joi, 30 aprilie 2015, Consiliul Local Miroslava,
reunit în şedinţă de lucru ordinară va dezbate şi
supune aprobării următoarele proiecte de normative locale:
• Proiect de Hotărâre privind modificarea şi
completarea criteriilor de selecţie privind participarea la procedura de licitaţie publică organizată
conform
HCL
nr.96/22.07.2014,
HCL
nr.97/22.07.2014 şi HCL nr.98/22.07.2014;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi către SC MIROSLAVA INDUS-

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.

extravilan. ”Nu mai putem accepta să se construiască haotic, fără cele mai elementare
norme de estetică urbană”, a concluzionat primarul Dan Niţă.

TRIAL PARC SRL -societate administrator a parcului - şi rezidenţii parcului;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.4020/12.05.2008,
încheiat între Comuna Miroslava şi Vieru Sorin;
• Proiect de Hotărâre privind participarea
Comunei Miroslava în calitate de membru fondator şi partener în Asociaţia Grupului de Acţiune
Locală «Stejarii Argintii», în vederea accesării
fondurilor europene în intervalul de finanţare
2014-2015;
• Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T32, parcela P1A, NC4305/2/2 şi NC4305/2/1/1, având
suprafaţa de 4.195 mp, extravilan Comuna
Miroslava, beneficiari : Niţă Lucian Vasile, Niţă
Anişoara, Popovici Ilie-Dănuţ şi Popovici
Valentina;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
T62,
P1/1/1/1/7(2878/2/7/1/1/1/1/7),
NC
1510/1/1/1/7 şi P1/1/1/1/9(2878/2/7/1/1/1/9), NC
1510/1/1/1/9, având suprafaţa de 1.878 mp, extravilan Comuna Miroslava, beneficiari: Axinia
Elena, Axinia Ioan, Spiridon Ovidiu - Vasile şi
Spiridon Vasilică;
• Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T67,
Parcela P1NP, NC61223, 1NP, NC61222, 1NP, 2P,
NC61219, 1P, 2NP, NC61200, 1NP, NC61197,
1NP, 2A, NC61198, 1P, 2NP, 3P, NC61208, 1NP,
NC61209, 1NP, NC61210, 1NP, NC61216, 1NP,
NC61217, 1P, 2A, 3NP, NC61199, având suprafaţa de 10.070 mp, extravilan comuna Miroslava,
beneficiari: Săcăleanu Ovidiu, Bălan Ştefana
Corina şi Bălan Costel Mihăiţă;
• Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în T70, parcela P1A, 1A, NC 68711 şi NC 68710, având
suprafaţa de 1.010 mp, extravilan Comuna
Miroslava, beneficiar: Iosub Ionuţ;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării, completării şi însuşirii Inventarului

Controalele vor fi efectuate de
comisari ai Gărzii de Mediu, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Stări de
Urgenţă şi ai Inspectoratului Judeţean
de Poliţie.
În cazul producătorilor agricoli,
depistarea arderii de vegetaţie uscată,
fără autorizaţie, poate duce la retragerea sprijinului financiar de către APIA,
în funcţie de gravitatea, amploarea şi
persistenţa fenomenului depistat.

Domeniului Public al Comunei Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii
la dispoziţia proiectului «Mărirea capacităţii de
înmagazinare a apei în Municipiul Iaşi şi zona
metropolitană-CL21» a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente
acestuia;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii
Serviciilor de Apă Canal Iaşi, conform Actului
Adiţional nr.14 ;
• Proiect de Hotărâre privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul
Consiliului Local al Comunei Miroslava în
Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
în suprafaţă de 338 mp, situat în intravilan sat
Ciurbeşti, comuna Miroslava, T78, parcela A3756;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
în suprafaţă de 1.030 mp, situat în extravilan sat
Balciu, comuna Miroslava, T62, parcela 2870;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului
în suprafaţă de 446 mp, situat în extravilan sat
Valea Adâncă, comuna Miroslava, NC 79073;
• Proiect de Hotărâre privind utilitatea de interes public local a obiectivului de investiţii DRU07-2015, „Modernizare prin asfaltare drumuri de
interes local - strada Şcolii în comuna Miroslava,
jud. Iaşi”;
• Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic DRU-07-2015 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare prin
asfaltare drumuri de interes local- strada Şcolii în
comuna Miroslava, judeţul Iaşi” în vederea realizării procedurii de expropriere pe strada Şcolii;
• Proiect de Hotărâre privind încheierea unui
contract de arendă între UAT Comuna Miroslava,
în calitate de arendator şi Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, în calitate de
arendaş, pentru terenul situat în T46, parcela
2074/5, având suprafaţa de 5,00 ha.

APA de CALITATE
pentru o

VIAŢĂ de CALITATE
Filtre pentru apă la preţuri fără
concurenţă. Tel: 0725-913.133
Cu noi veţi avea mereu apă proaspătă plăcută la gust, pentru băut, gătit,
spălat fructe şi legume, gheaţă, cafea, ceai, compot, murături.
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DE LA 1 MAI,

Producătorii agricoli sunt obligaţi
să deţină un atestat de producător
Cei care nu vor avea actul la ei ar
putea primi o amendă de 22.500 lei!
Producătorii agricoli persoane fizice vor trebui să aibă, începând cu data de 1 mai a.c., un
atestat de producător, pe care îl vor utiliza în
locul certificatului de producător folosit până în
prezent. Cei care nu vor respecta această regulă
riscă amenzi uriaşe. Comercializarea produselor
agricole în pieţe va funcţiona pe baza unor noi
reguli, după cum prevede Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31
octombrie 2014 şi care a intrat în vigoare pe 3
noiembrie 2014.
Concret, din 1 mai, certificatul de producător
va fi înlocuit cu un atestat de producător.
Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic.
Certificatele emise în temeiul HG nr.
661/2001 pot fi utilizate până la expirarea
perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data
intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014, adică
până la data de 1 mai 2015. Practic, începând cu
această dată, atestatul de producător va deveni
obligatoriu. Modelul acestui act a fost aprobat
prin Ordinul ministrului agriculturii nr.
1846/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 881 din 4 decembrie 2014.
Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei
fizice care desfăşoară activitate economică în
sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia,
şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. Acest document va cuprinde numele şi prenumele producătorului agricol, precum şi
denumirea produselor şi suprafaţa de teren
exploatată, respectiv efectivele de animale, care
sunt înregistrate în Registrul Agricol organizat
de autorităţile administraţiei publice locale pe a
căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.
Atestatul de producător va fi valabil un an
calendaristic de la data emiterii şi va fi vizat
semestrial, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului,
după caz. Dispoziţiile în vigoare prevăd că documentul se va elibera, la cerere, persoanelor fizice, după ce autorităţile vor verifica, atât pe baza
datelor din Registrul Agricol, cât şi pe baza celor
din teren, dacă există suprafeţele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.
După aceea, primarul va elibera atestatul de

producător în termen de 5 zile lucrătoare de la
data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale / patronale/sindicale
din agricultură, după caz, constituite potrivit
legii şi organizate la nivel local şi judeţean.
Carnetul de comercializare
a produselor agricole va funcţiona precum
un chitanţier
Agricultorii persoane fizice care vor deţine un
atestat de producător vor putea să-şi vândă produsele obţinute în ferma/gospodăria proprie fie
în piaţă, fie altor comercianţi, însă vor trebui să
aibă şi un carnet de comercializare a produselor
din sectorul agricol.
Potrivit Legii nr. 145/2014, carnetul de
comercializare este documentul utilizat de persoana fizică deţinătoare a unui atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de
gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de
comerţ cu ridicata sau comert cu amănuntul a
produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria
proprie.
Atenţie! Vânzarea produselor cumpărate de la
terţe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă. Altfel spus, producătorii nu
pot vinde în piaţă decât produsele declarate.
Carnetul de comercializare se va utiliza exclusiv
pentru produse vegetale, produse zootehnice,
precum şi pentru produse apicole.
La fel ca atestatul de producător, şi carnetul
de comercializare se va elibera la cerere de către
primarul pe a cărui rază de competenţă se află
terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, dar
după verificarea existenţei atestatului de producător, precum şi după verificarea faptică în teren
a existenţei produsului/produselor supuse
comercializării, se menţionează în dispoziţiile în
vigoare.
Prima filă din acest carnet va conţine date privind identitatea producătorului agricol ca titular
şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de
gradul I. De asemenea, vor fi incluse şi informaţii privind suprafeţele cultivate şi structurile
corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţa-de-vie
pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să
reflecte producţiile estimate a fi destinate comercializării. Această fila va fi semnată de primar şi
va rămâne nedetaşabilă!
După cum reiese din actul normativ, carnetul

Adeverinţe de rol pentru subvenţii la APIA
• Nu se acordă subvenţii decât pentru o singură persoană, chiar dacă pe
titlul de proprietate figurează mai
multe persoane
• Solicitanţii trebuie să fie cu datoriile plătite la zi, inclusiv amenzile
Primăria comunei Miroslava continuă să
elibereze adeverinţe de rol pentru obţinerea
de subvenţii de la APIA Iaşi, având în vedere că programările de la APIA nu au fost în
conformitate cu programarea trimisă prin
poştă beneficiarilor de subvenţii agricole.
Până la momentul de faţă, Registrul Agricol
Miroslava a emis circa 100 adeverinţe de
rol şi urmează să mai elibereze în funcţie de
solicitări. Pentru eliberarea acestei adeverinţe solicitantul trebuie să se prezinte cu
buletinul sau Cartea de Identitate la Biroul
Unic, să completeze o cerere şi să plătească
o taxă de 4 lei.
„Chiar dacă a completat cererea şi a plătit taxa de 4 lei, pentru a primi adeverinţa de
rol solicitantul trebuie să fie cu datoriile
către Primărie plătite la zi, inclusiv amenzile”, a precizat Oana Tanana, consilier în
cadrul serviciului Registru Agricol.

Subvenţiile de la APIA se dau pentru cei
care posedă şi exploatează, cu titlu, sau în
arendă, terenuri agricole de minim 1 hectar.
Încărcătura minimă pentru o exploataţie
agricolă trebuie să fie de minim 1,4
umv/ha. Cei care au fermă de animale trebuie să aducă de la medicul veterinar adeverinţă sanitar veterinară şi card pe care să
le declare la Registrul Agricol.
Important! Subvenţiile agricole nu se
acordă pentru mai multe persoane pe un act
de proprietate. „Dacă pe titlul de proprietate figurează mai multe persoane, acele persoane trebuie să stabilească de comun acord
o singură persoană care primeşte subvenţia.
Dacă titularul titlului de proprietate e decedat şi sunt mai mulţi moştenitori pe acel
teren, solicitanţii de subvenţie agricolă trebuie să facă mai întâi dezbaterea succesorală la notar, după care să stabilească, în faţa
secretarului comunei, cine anume primeşte
subvenţia. Altfel, această subvenţie nu se
acordă”, a mai precizat Oana Tanana.

de comercializare a produselor va funcţiona
practic precum un chitanţier. Concret, atunci
când vor vinde produse, în orice cantitate şi
structură sortimentală, indiferent de calitatea
cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau
persoana juridică, agricultorii vor utiliza filele
din acest carnet, după cum urmează:
• primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
• al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
• al treilea exemplar se păstrează la carnet.
Totuşi, excepţie de la aceste prevederi o
reprezintă situaţia în care vânzarea se va desfăşura în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe
ambulante. În aceste situaţii, producătorii agricoli vor fi obligaţi să înscrie, la sfârşitul fiecărei
zile, într-o filă corespunzătoare, produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.
Totodată, carnetele utilizate care vor conţine
al treilea exemplar al filelor se vor restitui primăriilor emitente, în termen de 15 zile lucrătoare de
la data utilizării ultimei file a acestora.
Modelul carnetului de comercializare a fost
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii nr.
208/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 70 din 27 ianuarie 2015.
Producătorii cu atestat vor vinde în spaţii
special amenajate în pieţe
Conform Legii nr. 145/2014, producătorii
agricoli persoane fizice care vor deţine un atestat
de producător şi un carnet de comercializare vor
putea să-şi vândă produsele în spaţii distincte,
care vor fi amenajate în acest sens în pieţe.
Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare
distincte va fi de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente.
De asemenea, acelaşi act normativ stabileşte
că producătorii agricoli vor fi obligaţi să afişeze
la locul de vânzare eticheta de produs, care va
conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.
Amenzi de 22.500 lei pentru producătorii
care nu vor avea atestat şi chitanţă
Reglementările în vigoare prevăd şi o serie de
sancţiuni pentru producătorii care nu vor ţine
cont de regulile privind atestatul de producător şi
carnetul de comercializare.
Astfel, cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare a

filelor, ar putea fi sancţionaţi cu amendă de la
200 lei la 1.000 lei.
De asemenea, producătorii agricoli care vor
transporta produse agricole de la locul de deţinere la locul de comercializare, dar nu vor respecta
obligaţia de a deţine o filă completată corespunzător cantităţilor şi structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendă de la 3.000 lei
la 4.000 lei.
În plus, dacă nu vor afişa eticheta de produs,
comercianţii vor fi pasibili de o amendăa care va
fi cuprinsă între 100 lei şi 300 lei.
Amenzile cresc considerabil în cazul în care
producătorii comercializează produse, însă nu au
un atestat de producător valabil şi un carnet de
comercializare a produselor. În această situaţie
amenzile sunt între 15.000 lei şi 22.500 lei!
Mai mult decât atât, dacă producătorii vor
vinde, în baza carnetului de comercializare, alte
produse decât cele din producţia proprie, atunci
fapta constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
La Miroslava au fost eliberate
9 atestate de producător
„Taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare este de 10
lei iar la aceasta se mai adaugă o taxă de 4 lei,
pentru viza semestrială dată de Primărie. Aceste
taxe pot fi plătite la Biroul Unic din cadrul
Primăriei Miroslava, acolo unde se depune şi
cererea pentru eliberarea atestatului de producător”, a declarat Oana Tanana, consilier de specialitate în cadrul serviciului Registrul Agricol al
Primăriei Miroslava.
Până la această oră, Primăria Miroslava a
emis doar 9 atestate de producător şi doar 5 carnete de comercializare, dar serviciul de specialitate apreciază că numărul acestor documente
care vor fi eliberate în perioada următoare va fi
mult mai mare.
Deci, mare atenţie! Oamenii care vor să-şi
vândă produsele proprii în piaţă sau către terţi,
trebuie să aibă la ei aceste două documente: atestatul de producător şi carnetul de comercializare
(care e ca un chitanţier). Care nu are la el aceste
documente în piaţă riscă amenzi uriaşe.

Animalele se aduc de la
păşunat, obligatoriu, în lanţ!
Având în vedere pericolul ridicat de accidente pe
care îl prezintă animalele
scăpate libere pe drumurile
publice, Primăria Miroslava
îi atenţionează pe proprietari că sunt obligaţi să-şi

ducă sau aducă animalul de
la păşune, în lanţ, până
acasă. „Unora li s-ar părea o
măsură de precauţie exagerată, dar nu e aşa. Animalul
nu trebuie lăsat liber, sau
mânat de la spate, pentru că

pericolul de accident este
real, de aceea şi legislaţia pe
această temă este foarte
clară.
Poliţia locală va urmări
cu atenţie astfel de cazuri şi
cine nu se conformează
regulilor impuse de lege va
fi bun de plată!”, a declarat
Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.

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).
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Încep verificările pentru
câinii cu stăpân
• Persoanele care nu şi-au înregistrat câinii la RECS trebuie să
contacteze medicul veterinar
Având în vedere că termenul limită de
înregistrare şi microcipare a câinilor cu stăpân
a expirat, inspectori ai Direcţiei Sanitar
Veterinare urmează să deruleze în perioada
imediat următoare o serie de controale, la fiecare gospodărie în parte. „Acolo unde vor fi
depistaţi câini fără carnet de sănătate, inspectorii sanitar-veterinari vor aplica amenzi, potrivit legii. Din acest motiv le reamintesc cetăţenilor să ia legătura cu cel mai apropiat cabinet
veterinar pentru a-şi rezolva această problemă”, atenţionează Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei Miroslava.

Ce trebuie ştiut despre
înregistrarea şi microciparea
câinilor cu stăpân
Câinii cu stăpân trebuiau microcipaţi şi
înregistraţi până la 1 ianuarie 2015 în
Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân
(RECS). Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân este gestionat de Colegiul Medicilor
Veterinari.
În art. I pct.14 din Legea 258/2013, se stipulează că:
• “(1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai
câinilor, persoane fizice şi persoane juridice
de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân.
• (2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunica
Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în
termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
• (3) Numărul microcipului este trecut de
medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având
serii şi numere unice, conform normelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
• (4) Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân este gestionat de Colegiul Medicilor
Veterinari.
• (5) Identificarea câinilor cu stăpân este
obligatorie şi se suportă de aparţinător. Cel
mai probabil stăpânii vor fi nevoiţi să plătească peste 35 de lei pentru a-şi microcipa câinele.

Ce mai prevede noua
lege şi trebuie să ştiţi
dacă aveţi câine...
Câinii cu stăpân vor putea circula pe teritoriul României, doar însoţiţi de proprietari şi
de carnetul de sănătate, care atestă identificarea şi înregistrarea animalului în Registrul
de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân, precum şi
acţiunilor sanitare veterinare efectuate.
Pentru câinii care părăsesc teritoriul României
se eliberează la solicitarea proprietarului un
paşaport.
Câinii se identifică şi se înregistrează cu
respectarea următoarelor termene:
• câinii nou născuţi cu proprietar - în termen de maxim 90 de zile de la fătare, dar în
orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu
gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
• câinii adulţi cu proprietar – până la data
de 1 ianuarie 2015 şi în orice caz înainte de
vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;

• câinii proveniţi din adăposturile publice –
în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul;
• înregistrarea în Registrul de Evidenţă a
Câinilor cu Stăpân a câinilor identificaţi se
realizează odată cu microciparea şi eliberarea
carnetului de sănătate, în cazul prezentării
proprietarilor la sediul operatorilor Registrului
de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (cabinete
veterinare), respectiv în maxim 5 zile de la
implantarea microcipului, în cazul deplasării
medicului veterinar la sediul proprietarului sau
în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost
posibilă înregistrarea în RECS.
Pentru înregistrarea câinilor, proprietarii
vor prezenta medicilor veterinari, operatori ai
Registrului de Evidenţă al Câinilor fără
Stăpân, documentele şi informaţiile de identificare necesare şi vor solicita identificarea
electronică cu microcip aprobat de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor.
Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în
spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform legii care prevede
că pot fi eutanasiaţi.

Informaţii conţinute în
Carnetul de sănătate
al câinelui
A. Carnet de sănătate
1. Seria şi numărul unic al carnetului de
sănătate (conform alocării ANSVSA)
B. Date câine
1. Codul de identificare;
2. Data naşterii;
3. Specia;
4. Rasa;
5. Sex;
6. Culoare;
7. Semne particulare;
C. Date proprietar 1
1.
Numele
şi
prenumele
proprietarului/deţinătorului;
2. CNP-ul proprietarului/deţinătorului;
3. Adresa (localitate, stradă, număr, judeţ);
D. Date proprietar 2
1. Numele şi prenumele noului
proprietar/deţinător;
2. CNP-ul proprietar/deţinător 2;
3. Adresa proprietar/deţinător 2 (localitate,
stradă, număr, sat, judeţ)
E. Acţiuni veterinare la care e supus animalul
1. Data vaccinării/deparazitării;
2. Serie valabilitate vaccin;
3. Produsul antiparazitar utilizat;
4. Semnătura şi parafa medicului veterinar.

Ce obligaţii mai ai
în calitate de stăpân
Proprietarii de câini au obligaţia de a informa medicul veterinar în termen de şapte zile
privind vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariţia, furtul sau donarea animalului.
De asemenea, în caz de vânzare sau
donare, atât vechiul, cât şi noul deţinător al
câinelui, au obligaţia să solicite medicului
veterinar de liberă practică să înregistreze în
Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân
schimbarea datelor proprietarului şi noua
adresă.
În cazul morţii animalului proprietarii au
obligaţia de a solicita medicilor veterinari
scoaterea din evidenţă şi consemnarea decesului în carnetul de sănătate.
La găsirea unui câine cu stăpân pierdut,
persoanele care l-au găsit au obligaţia de a
anunţa secţia de Poliţie cea mai apropiată în
vederea depistării şi anunţării proprietarului.
e fizice şi juridice sunt obligate să declare
în termenele indicate mai sus, date corecte şi
complete în vederea înregistrării în Registrul
Agricol!

O chestie de bun simţ:
fiecare cu mizeria lui!
• Compartimentul ecologic
al Primăriei Miroslava va
amenda aspru persoanele
depistate că-şi golesc fosele
septice în drum sau prin
intermediul unor firme care
nu sunt autorizate să presteze
acest gen de activitate!
Deşi a investit sume importante pentru extinderea reţelei
de canalizare în comună,
Primăria Miroslava se confruntă cu o situaţie bizară: există
familii care refuză să se conecteze la reţeaua de canalizare şi
preferă să utilizeze vechile fose
pentru că nu mai trebuie să plătească la Apa Vital. Având în
vedere că au fost mai multe
sesizări dinspre vecini deranjaţi
de mirosul neplăcut (ca urmare
a golirii arbitrare a foselor proprietate personală în sistemul
public canalizare), compartimentul ecologic al Primăriei
Miroslava urmează să verifice
contractele de prestări servicii

pe care ar trebui ca fiecare deţinător de fosă septică ar trebui
să le aibă cu un operator autorizat pe acest gen de activitate
(gen Salubris) şi atrage atenţia
că acolo unde se constată abateri de la legislaţia de profil se
vor aplica amenzi foarte aspre.
„Sugestia noastră e ca fiecare familie care are posibilitatea
de a se racorda la sistemul de
canalizare să încheie un con-

tract de prestări servicii cu Apa
Vital, pentru că până la urmă e
şi o chestie de bun simţ şi civilizaţie. Nu se cade să-ţi arunci
dejecţiile din fosă, pe furiş, în
stradă sau în canalul din apropiere! Oricum, care va fi prins
că-şi goleşte fosa în drum va fi
aspru amendat!”, a declarat
Vasile Bulbaşa, viceprimarul
comunei Miroslava.

O nouă şansă pentru foştii deţinuţi
• „Ca buni creştini ce suntem, trebuie să învăţăm să
mai şi iertăm, să le dăm celor
care au greşit în viaţă şansa
de a o lua de la capăt, pe calea
cea bună”, spune părintele
paroh Mihai Rusu
Duminică,
26
aprilie,
Biserica cu hramul „Naşterea
Maicii
Domnului”
din
Miroslava a fost gazda unui
eveniment cultural mai puţin
obişnuit, dar important pentru
societate, în egală măsură: o
mini-conferinţă pe tema integrării foştilor deţinuţi în societate. Acţiunea a fost organizată
la
iniţiativa
Fundaţiei
„Solidaritate şi Speranţă” a
Mitropoliei
Moldovei
şi
Bucovinei, care a întocmit şi
distribuit spre vizionare un film
pe tema reintegrării foştilor
deţinuţi în societate şi a dificultăţilor pe care le întâmpină la
ieşirea din sistemul penitenciar.
”Vizionarea a avut loc după
slujba obişnuită de duminică, în
jurul orei 11:30. Filmul nu a
fost lung, a durat circa un sfert
de oră, dar cred eu că a fost
bine primit de oamenii care sau uitat la el. Să nu uităm, că
aşa e în firea omului, să mai
greşească, dar noi, ca buni creştini ce suntem, trebuie să învă-

ţăm să mai şi iertăm, să le dăm
celor care au greşit în viaţă
şansa de a o lua de la capăt, pe
calea cea bună. Din informaţiile pe care le am, acest program
a dat rezultate bune şi foarte
puţini dintre cei care au fost
încarceraţi pentru diverse delic-

te penale, care s-au pocăit pentru faptele lor şi au fost iertaţi
de societate au revenit la închisoare”, a declarat părintele
Mihai Rusu, preot paroh al
Bisericii cu hramul „Naşterea
Maicii
Domnului”
din
Miroslava.

Aceiaşi hoţi, aceleaşi furturi
În perioada ianuarie – aprilie 2015, pe
raza localităţilor Miroslava, Balciu şi Valea
Ursului, Poliţia Miroslava a înregistrat 10
furturi din locuinţe şi case în construcţie. Au
fost sustrase bunuri precum: scule electrice,
bijuterii bani, pe timp de zi şi de noapte.

În urma cercetărilor efectuate în teren au
fost depistaţi ca autori ai acestor furturi:
Părăleşte Andrei (17 ani, arestat preventiv),
Gangal Gabi Ionuţ (15 ani, control judiciar),
Bularda Ionuţ (15 ani, control judiciar),
Bularda Andrei (16 ani, control judiciar).
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Ioan Holban: „Literatura
Română de azi. Poezia - Proza”

Miroslava. Memoria timpului.
Mărturii de la începutul
secolului XX

• Lansare de carte la Palatul Sturdza
Sâmbătă, 25 aprilie, Palatul Sturdza din Miroslava a
fost gazda Convorbirilor Literare, eveniment cultural de
anvergură care a avut ca obiect principal de dezbatere
lansarea volumului „Literatura Română de azi. Poezia Proza”, avându-l ca autor pe criticul literar ieşean Ioan
Holban. Cartea – dacă se poate numi aşa – e un volum
imens care înglobează practic munca de o viaţă a maestrului Holban şi cuprinde operele a peste 200 de autori de
proză şi poezie. Vorbim de o operă monumentală, în care
autorul a încercat să surprindă, fără patimă sau părtinire,
cam tot ce s-a scris mai important în literatura română
contemporană din 1948 şi până în prezent. Găsim în
acest compendiu autori de mare notorietate precum
Marin Preda sau Nicolae Labiş dar şi nume mai noi din
generaţia actuală de poeţi şi prozatori.
Lansarea cărţii s-a făcut în prezenţa cunoscutului prozator Dumitru Radu Popescu şi a scriitorilor ieşeni:
Horia Zilieru, Emilian Marcu, Florentin Palaghia,
Marius Chelaru şi Aurel Ştefanachi, director al editurii
Tipo Moldova, care de altfel a şi editat cartea. Martori la
eveniment au mai fost elevii Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, primarul Dan Niţă şi
media locală.

O carte scrisă într-o viaţă de om
„Într-adevăr, aveţi în faţă o carte scrisă practic într-o
viaţă de om. Era imposibil să o fac altfel”, s-a confesat
Ioan Holban, autorul cărţii. În prezentarea sa, criticul
ieşean a reamintit, cu argumente solide, că literatura
română, chiar dacă nu a fost promovată aşa cum ar fi
meritat în străinătate, este o literatură de înaltă clasă, care
la ultimele târguri internaţionale de carte a început să
demonstreze că românii au o contribuţie importantă la
patrimoniul literaturii universale. „Am avut plăcuta surpriză să aflu că opera lui Blaga este foarte apreciată la
Paris şi asemenea acestui mare filosof sunt mulţi autori
român care încep să fie căutaţi de edituri din străinătate.
Păcat că nu de acelaşi interes se bucură autorii români la
ei acasă. Pe mine nu mă mai păcăleşte nimeni în legătură cu poezia română şi cu proza, cu scara de valori. Chiar
avem o literatură de mare clasă la nivel mondial”, a opinat criticul ieşean. A existat şi o sincopă, un moment de
mare degringoladă imediat după 1990, mai spune autorul, când pe valul eliberării de cenzură, fiecare a scris ce
a vrut şi cum a crezut. Dar, în timp, lucrurile s-au aşezat
şi scriitura de valoare a început să-şi facă loc, mai apreciază scriitorul Ioan Holban. O precizare de mare importanţă: lucrarea maestrului Holban include şi scriitori din
Republica Moldova. În fond, literatura din Basarabia e
tot literatură română.

Convorbiri Literare, la a 13-a ediţie
Prezent la lansarea de carte, scriitorul Marius Chelaru
(mezinul scriitorilor aflaţi în sală) a profitat de ocazie
pentru a reaminti publicului că Revista Convorbiri
Literare, aflată la a 13-a ediţie, este practic cea mai veche
şi mai importantă publicaţie culturală din România, acel
barometru care a dat tonul în promovarea literaturii de
calitate din ţară. În altă ordine de idei, Marius Chelaru a
făcut o sumară trecere în revistă a manualelor şcolare
care au cam luat-o razna, mulţi dintre scriitorii de mare
valoare ai literaturii române dispărând din paginile lor.
„Am rămas şocat chiar să văd că într-un manual şcolar se
recomandă doar citirea volumului 1 din Moromeţii lui
Marin Preda, de parcă celelalte ar fi fost de umplutură. În
schimb apar tot felul de alte bazaconii. Iată de ce apariţia unei cărţi precum este şi cea de faţă o consider importantă. Elevii şi nu doar ei chiar au nevoie să ştie unde să
caute adevăratele valori”, a concluzionat Marius
Chelaru.
Pasiune pentru cărţi, dar fără patimă faţă de autori
La rândul său, Emilian Marcu a precizat că această
ediţie a ”Literaturii române de azi. Poezie şi Proză” nu
poate fi una definitivă, ea urmând a fi completată de apariţii literare mai noi, care încă nu au fost publicate. „Ce
am mai remarcat la această carte? Pasiunea extraordinară a autorului pentru cărţi, dar fără patimă faţă de autori,
ceea ce nu e lucru uşor pentru că, până la urmă, cu toţii
suntem oameni şi avem simpatii şi antipatii. Ei bine,
acest lucru nu s-a văzut în această carte”, a apreciat
Emilian Marcu, făcând aluzie la lucrări asemănătoare
scrise de George Călinescu sau Nicolae Manolescu, mai
mult sau mai puţin subiectivi în aprecierea unor autori de
poezie sau proză românească.
Bucuros de prezenţa la şedinţa Convorbirilor Literare
a reputatului prozator şi academician Dumitru Radu
Popescu, Emilian Marcu şi-a amintit de un episod care ia marcat destinul. „Eram prin anul 1973, la Bucureşti, la

• Lansarea celei mai detaliate
monografii a comunei Miroslava, cu
oameni şi despre oameni, cu locuri şi
fapte şi multe alte detalii specifice
zonei, a fost făcută la Palatul Sturdza

o lansare de carte a maestrului Dumitru Radu Popescu,
aici de faţă. Eram la începuturile creaţiei mele literare şi
îmi amintesc cum, cu mare emoţie, i-am cerut un autograf. S-a uitat la mine apoi mi-a scris pe carte o dedicaţie care mi-a devenit ulterior model de viaţă: «Ce vrei, să
vrei, cu ură!» Am urmat acest model şi am ajuns aici,
unde mă vedeţi”, povesteşte Emilian Marcu, autor al mai
multor volume de poezii şi nu mai puţin de 7 romane de
proză.

Disoluţia satului românesc
Cea mai mare dezamăgire a poetului şi prozatorului
Emilian Marcu e legată de disoluţia satului românesc sub
presiunea globalizării şi a civilizaţiei internetului.
„Vedem cu toţii că au început să dispară satele, ne urbanizăm accelerat şi nu în sensul bun al cuvântului. Spiritul
ţăranului român, cel care a fost la baza culturii noastre
ancestrale, e strivit de modernisme facile, lipsite de
valoare culturală.

Despre Cehov, Tennesee Williams,
Ibrăileanu, Lovinescu şi Călinescu
Horia Zilieru a profitat la rându-i pentru a evoca
opera prozatorului Dumitru Radu Popescu, prezent la
lansarea de carte: „Dumitru Radu Popescu realizează un
fel de punte între Anton Pavlovici Cehov şi Tennesee
Williams”. Cât despre opera lui Ioan Holban, Horia
Zilieru apreciază că aceasta „urmează linia lui Garabet
Ibrăileanu, ochiul lui Lovinescu şi intuiţia lui Călinescu.
Critica contemporană a lui Ioan Holban se întâlneşte cu
critica europeană” – „o jertfă într-o durată a unei vieţi
atât de scurte”.

„Domnule Holban, pentru faptul că nu
exişti, dă-mi voie să te îmbrăţişez!”
Aşteptată cu interes, intervenţia scriitorului Dumitru
Radu Popescu a fost una pe măsura aşteptărilor. „După
cum vedeţi, scriitorii sunt o fantezie. Ei nu există.
Această carte pe care o vedeţi aici, la această lansare, nu
există nici ea, pentru că nu ţine cont de realitatea românească. Nu ţine cont de realitatea societăţii de azi care
este una a valorilor răsturnate. Adică, cum vine asta? Să
scoţi o carte de critică literară şi să mai şi citeşti cărţile
pe care le critici, când e ştiut că toată lumea în ziua de azi
critică pe oricine şi orice fără a şti despre cine sau ce e
vorba?! Cum adică, să lucrezi toată viaţa la o carte?!
Această carte este neverosimilă! De aceea, domnule
Holban, pentru faptul că nu exişti, dă-mi voie să te
îmbrăţişez!”, a punctat, în ropotele de aplauze ale asistenţei, Dumitru Radu Popescu.
Trăgând linie, lansarea de carte a criticului literar
Ioan Holban a fost un eveniment cultural deosebit, cu
atât mai mult cu cât vorbim în cazul de faţă chiar de cea
mai importantă creaţie a acestui scriitor. Aşteptăm cu
interes şi alte evenimente culturale asemănătoare.

Marţi, 7 aprilie, în Sala Mare a
Palatului Sturdza din Miroslava a avut
loc lansarea volumului „Miroslava.
Memoria timpului. Mărturii de la începutul secolului XX”, o monografie semnată de Ştefan Susai, care este şi director al Centrului Turistic Miroslava.
Lucrarea este una amplă, extraordinar
de bine realizată şi cuprinde fotografii
de epocă, fotocopii după documente
vechi, foarte interesante despre oameni
ai locului, mărturii ale oamenilor de-a
lungul timpului, precum şi multe alte
informaţii cu caracter documentar şi
statistic. Cartea, însumând 450 de
pagini, editată în format academic, pe o
hârtie de cea mai bună calitate are o prezenţă grafică deosebită şi a fost scoasă
la editura Tipo Moldova, editură care
colaborează cu Academia Română pe
lucrări de referinţă pentru cultura românească.
Prezentarea cărţii a fost făcută de
scriitorul Aurel Ştefanachi, directorul
editurii Tipo Moldova. ”Avem în faţă o
naraţiune despre locuri şi oameni, una
care satisface nevoia de regăsire a fiinţei”, a povestit scriitorul ieşean în faţa
unul public larg format din autorităţi
locale şi elevi ai Grupului Şcolar
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava.
Depăşind cumva cadrul oficial
impus de protocolul unei lansări de
carte, invitaţii – mulţi dintre ei prezenţi
de altfel şi în monografie – au evocat
amintiri, obiceiuri, mari personalităţi
ale locului şi toţi au împărtăşit sentimentul unanim de mândria apartenenţei
la o comunitate cu totul şi cu totul specială.
„Trebuie să fim mândri că această
comună a dat României oameni de mare
valoare precum Mihail Kogălniceanu,
întemeietor al statului român modern,

colonelul Constantin Langa care a fost
ambasador al României la Paris, dar şi
primar al Iaşului, familii mari de nobili
precum Sturdza, Balş şi Beldiman. Ne
mândrim cu ce am moştenit şi putem
duce pe mai departe”, a declarat Dan
Niţă, primarul comunei Miroslava. La
eveniment au mai vorbit prof. Mihai
Constantinescu (realizator, la rândul lui,
al unei monografii a satului Uricani),
profesoara Eugenia Stan, consilierii Ilie
Apostol şi Serafim Popa, precum şi profesorul Dumitru Bunea, custodele
muzeului Sturdza.
Autorul monografiei – Ştefan Susai
– este unul dintre jurnaliştii consacraţi
ai Iaşului. A fost corespondent al France
Press în Republica Moldova, director al
Staţiei
Locale
Radio
France
Internationale din Iaşi, lector la
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării, Universitatea Bucureşti şi
consilier al ministrului turismului şi
dezvoltării. Dintre cărţile publicate de
Ştefan Susai consemnăm: „Ultima casă
din URSS”, Editura Timpul, 2009;
„Rolul euroregiunilor în dezvoltarea
durabilă în contextul crizei mondiale”,
volumele IX-XIII, Editura Tehnopress
2011-2013; „Miroslava, despre oameni
şi locuri”, Editura Masterprint, 2013.
„Lucrarea de faţă «Miroslava.
Memoria Timpului. Mărturii de la începutul secolului XX» semnată de Ştefan
Susai, poate fi considerată «altfel» datele istorice (documente plus edificii)
sunt folosite într-un mod original, adică
locurile şi oamenii sunt transferaţi în
poveste, «element» ce face ca lucrarea
să aibă o accesibilitate maximă. Această
evidenţă dă o notă de originalitate lucrării. Salutăm în mod deosebit ceea ce a
creat autorul, graţie «naraţiunii», adică
a reuşit să transforme Miroslava într-un
potenţial loc de vizitat şi de ţinut minte.
Ampla biografie consultată conferă
lucrării şi un real caracter ştiinţific” –
Aurel Ştefanachi

Donaţie de carte pentru Miroslava
Aproximativ o sută de volume de
beletristică noi, semnate de autori
celebri, contemporani, dar şi clasici ai
literaturii române, vor putea fi împrumutate de la biblioteca comunală
Miroslava. Alte aproape o sută de volume asemănătoare au fost donate bibliotecii Grupului Şcolar Agricol ,,Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.
„Donaţia a fost făcută de scriitorul
Aurel Ştefanachi, director al editurii
Tipo Moldova, căruia îi mulţumim pentru acest gest nobil”, a declarat Ştefan
Susai, director al Centrului Turistic
Miroslava.
Reamintim că scriitorul Aurel
Stefanachi a fost protagonistul a două
evenimente culturale recente desfăşura-

te la Miroslava: lansarea volumului
„Miroslava, memoria timpului. Mărturii
de la începutul secolului XX”, o monografie detaliată a comunei Miroslava,
realizată de Ştefan Susai şi „Zilele
Convorbirilor Literare”, acţiune culturală dedicată lansării unui compendiu de
istorie a literaturii române contemporane, realizat de criticul şi scriitorul ieşean
Ioan Holban. Ambele acţiune au avut
loc, la date diferite, în incinta Palatului
Sturdza şi s-au bucurat de prezenţa unui
numeros public format din scriitori,
autorităţi locale, elevi ai liceului agricol
şi mass-media.
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Rotiri de cadre la Şcoala Gimnazială
„col. Constantin Langa” Miroslava
• Cernerea noilor
profesori a fost
făcută în
conformitate cu
metodologia impusă
de Ministerul
Educaţiei
Tocmai a fost încheiată
etapa de pretransfer în învăţământul preuniversitar iar
acest lucru a determinat o
serie de schimbări importante în structura de personal a
Şcolii Gimnaziale „col.
Constantin Langa” din
Miroslava.
Astfel, consemnăm ieşi-

Acţiuni dedicate sărbătorilor pascale

rea la pensie a doamnei
Sandu Rodica, profesoară
de limba şi literatura română. Postul eliberat de doamna Sandu urmează a fi preluat de profesoara Cristian
Felicia. De asemenea, catedra de limba franceză
urmează să fie completată
de prof. Deliu Diana, care
va preda la clasele V- VIII,
la Corneşti.
De asemenea, consemnăm plecarea învăţătoarelor
Cimpoi Mihaela (Uricani) şi
Rusu Cătălina (Miroslava).
Locul acestora va fi preluat
de învăţătoarele Buiceag
Loredana (Uricani) şi Sandu
Marinela (Miroslava).

Schema de personal a
Şcolii ”col. Constantin
Langa” din Miroslava a fost
completată, la catedra de
educaţie fizică şi sport cu
profesoara Iulia Penişoară.
„Toate cadrele didactice
incluse prin această etapă de
pretransfer în schema noastră de personal sunt persoane foarte competente şi au
fost angajate în conformitate
cu metodologia impusă de
Ministerul
Educaţiei
Naţionale, prin intermediul
Inspectoratului
Şcolar
Judeţean Iaşi. Această metodologie a impus ca fiecare
candidat să fie profesor titular şi să prezinte un dosar de

evaluare
emis
de
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean. Având în vedere
că suntem o şcoală din proximitatea imediată a municipiului Iaşi ne-am aşteptat la
o concurenţă mare, motiv
pentru care am impus şi noi,
ca unitate de învăţământ,
condiţiilor noastre de selecţie. Asta a presupus, în primul rând, o lecţie deschisă
în prezenţa unor metodişti
de la Inspectorat şi un interviu cu fiecare candidat în
parte”, a declarat prof. Iosub
Beatrice, directoarea şcolii.

Elevii din Ciurbeşti vor face
şcoală în Proselnici
• Copiii vor fi duşi şi
aduşi până la noua unitate
de învăţământ cu un
microbuz şcolar, special
pus la dispoziţie de
Primăria Miroslava

Chiar dacă a trecut ceva timp de la desfăşurarea lor, merită să consemnăm o serie
de evenimente prilejuite de sărbătorile pascale, care au implicat elevi şi personal
didactic de la şcolile din Miroslava. Un asemenea eveniment îl constituie şi acţiunea
„Tradiţii româneşti, de Paşti” desfăşurată în
colaborare cu şcoala din Voineşti şi
Fundaţie Amicius. Sub atenta coordonare a
profesorilor, elevii şcolii din Corneşti au
prezentat un mic spectacol artistic, pe teme
pascale iar la finalul acţiunii toţi participanţii s-au putut bucura, fără excepţie de calitatea unor bucate tradiţionale.
Acţiunile prilejuite de această săptămână
specială au fost foarte multe, aşa că ne rezumăm doar la a le prezenta, ca atare:
- Teatru de păpuşi şi atelier confecţionare păpuşi din materiale diverse;
- Micul recitator – concurs de recitări;
- Micii ecologişti – curăţenie în curtea
şcolii;
- Dealurile din apropierea satului
Corneşti – drumeţii la pădure şi activităţi în
aer liber;
- Tradiţii şi obiceiuri de Paşte – colaje şi
încondeieri de ouă, picturi tematice pe
ghips, vizionare film „Patimile Domnului”;
- Program artistic „Bine ai venit primăvară!”, sceneta „Vine, vine, Primăvara!”,
sceneta „Hora Primăverii”;
- Competiţii sportive;
- Vizită la facultatea de geologie.
Copiii Centrului de Zi Corneşti
au împodobit un pom pascal
Aceleaşi sărbători pascale au conferit

personalului de la Centrul de Zi Corneşti
prilejul de a întâmpina primăvara cu un mic
concurs de îndemânare. Fiecare copil,
beneficiar al programului de asistenţă din
cadrul Centrului de Zi Corneşti a avut la
dispoziţie materialele necesare pentru a
crea, sub atenta îndrumare a directoarei
Ioana Popescu şi a educatorilor din instituţie, ouă de hârtie şi tot felul de podoabe
pentru un pom pascal. „A fost o acţiune la
care fiecare copil şi-a pus la lucru fantezia.
Au fost fericiţi să facă acest lucru iar noi ne
bucurăm că am putut fi alături de ei”, a
declarat Ioana Popescu, directoarea
Centrului de Zi Corneşti.

Mutarea elevilor din
ciclul gimnazial de la
Ciurbeşti la Proselnici a
suscitat ample discuţii în
Consiliul Local Miroslava,
unii dintre consilieri considerând că asemenea practici
au dus la desfiinţarea unor
şcoli precum cea din
Uricani şi aglomerarea altora, cum e cazul şcolii din
Miroslava care acum solicită spaţii suplimentare pentru desfăşurarea procesului
de învăţământ.
Argumente în acest sens
au fost aduse de consilierul
Constantin Mertic şi de
Iftimie Gheorghiţă. „Mă
întreb şi eu dacă nu cumva
părinţii nu mai vor să-şi dea
copiii la şcoala din Ciurbeşti şi preferă să-i înscrie
la Iaşi pentru că la Ciurbeşti
profesorii nu-şi fac treaba
bine?”, a întrebat consilierul
Iftimie Gheorghiţă.
În replică, profesorul Ilie
Apostol, care e şi director al
Şcolii Gimnaziale ”Dimitrie

Anghel” din Corneşti, cea
care coordonează şi activitatea subunităţilor de la
Ciurbeşti şi Proselnici, a
precizat că această măsură
de mutare a elevilor de la
Ciurbeşti nu s-a făcut „după
ureche”, ci în urma unei
consultări prealabile cu
părinţii copiilor. „Subliniez
că şcoala de la Ciurbeşti nu
se desfiinţează ca unitate de
învăţământ, dar decizia de a
muta copiii la şcoala din
Proselnici a fost luată pentru că această unitate de
învăţământ este practic
nouă iar cadrele didactice
care activează aici sunt profesori cu grad 1, deci foarte
bun profesionişti”, a decla-

rat profesorul Apostol.
Acesta a precizat că mutarea copiilor de la Ciurbeşti
la Proselnici, cel puţin cu
titlu provizoriu, era inevitabilă, Ministerul Educaţiei
interzicând clasele simultane. „Cât timp îşi vor desfăşura orele de curs la
Proselnici, elevii de la
Ciurbeşti vor fi duşi şi aduşi
de microbuzul şcolar pus
special la dispoziţie. Aceşti
elevi, până când se vor termina lucrările de reabilitare
a clădirii şcolii de la
Ciurbeşti, îşi vor face şcoala în cele mai bune condiţii”, a dat asigurări directorul şcolii din Corneşti.

O lună mai grea ca altele…
Luna mai este, practic, o lună de foc atât
pentru elevi cât şi personalul didactic al şcolilor din Miroslava pentru că în această perioadă urmează să aibă loc

evaluări la clasele a IIa, a IV-a şi a VI-a. De
asemenea continuă şi
pregătirile pentru clasa
a VIII-a, la evaluarea
naţională (examenul de
capacitate), cartea de

vizită a fiecărei unităţi
de învăţământ.
Examenele propriuzise vor avea loc pe 22
iunie (limba şi literatura
română) şi 24 iunie
(matematică).
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Biodiversitatea şi speciile endemice,
obiect de interes maxim al profesorilor
de biologie din mediul rural
Vineri, 24 aprilie, Şcoala
Gimnazială „col. Constantin
Langa” din Miroslava a fost gazda
Cercului Metodic al profesorilor
de biologie, activitate cu caracter
didactic, la care au fost implicaţi
profesori de profil de la mai multe
şcoli din Iaşi. Acţiunea a fost coordonată de prof. Felicia Mihăilă şi a
avut ca obiect teme ecologice. În
plan concret a fost analizată influenţa factorilor de mediu asupra
unui ecosistem din judeţul Iaşi, cu
scopul sensibilizării şi conştientizării elevilor asupra gradului de
biodiversitate şi chiar a existenţei
pericolului dispariţiei unor specii,
creând astfel grave dezechilibre în
mediul înconjurător.
Programul a debutat cu o prezentare a şcolii, făcută de prof.
Iosub Beatrice (director al unităţii
de învăţământ), apoi a continuat cu
prezentarea următoarelor referate:
- Ecoturismul în Miroslava (Ştefan Susai, Centrul de Informare
Turistică Miroslava);
- Exemple de bună practică
(prof. Adriana Roşu);

- Studiul factorilor abiotici
pedoclimatici din ecosistemul Parc
(prof. Banciu Tereza, prof. Felicia
Mihăilă);
- De sănătatea planetei depinde
sănătatea noastră (prof. Daniela
Vlăduţ);
- Influenţa factorilor de mediu
asupra unui ecosistem (prof.
Adriana Elena Roşu);
- Dezbateri tematice.
Cercul Metodic al profesorilor de
biologie desfăşurat la Şcoala

Gimnazială ”col. Constantin
Langa” din Miroslava a fost organizat sub îndrumarea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Iaşi şi a inclus
cadre didactice de la şcolile gimnaziale din: Holboca, Dancu, Ţuţora,
Horleşti, Voineşti, Dagâţa, Tansa,
Podu Iloaiei, Leţcani, Valea
Lupului; Rediu, Popeşti, Sineşti,
Erbiceni, Mădârjac, Româneşti,
Storneşti, Totoeşti, Cogeasca,
Păuşeşti, Liceul Agricol Miroslava,
Corneşti, Sobozia.

Să îmbătrânim frumos, cu calculatorul
• Liceul Agricol Mihai Kogălniceanu
din Miroslava organizează cursuri de utilizare a internetului şi a tehnologiei
moderne a informaţiei (gen calculatoare,
notebook-uri, tablete şamd) pentru a
socializa şi a-şi face o bătrâneţe mai uşoară
Programul se intitulează „Facilitatorii
sociali promovează îmbătrânirea activă prin
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
(TIC)” şi este finanţat de Uniunea
Europeană. Potrivit iniţiatorilor, acest proiect
a fost determinat de faptul că populaţia
României se află în plin proces de îmbătrânire, ceea ce presupune o serie de provocări
pentru piaţa muncii, sistemele de sănătate,
dar şi pentru calitatea vieţii vârstnicilor. Însă,
a îmbătrâni nu înseamnă obligatoriu a deveni
dependent de ceilalţi.
Conform Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, îmbătrânirea activă şi cât mai sănătoasă este procesul de optimizare a oportunităţilor referitoare la sănătate, participare
sociala şi siguranţă, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor în vârstă.
În acest context, proiectul european propune o metodologie inovativă, încurajând facilitatorii sociali să lucreze cu comunităţile de
vârstnici şi să le ajute să participe la
Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii de
astăzi. Prin facilitatori sociali ne referim la
toţi profesionişti care desfăşoară activităţi cu
vârstnicii, inclusiv profesori şi alţi voluntari.
Curs de formare pentru facilitatori sociali
În cadrul proiectului a fost organizat un
curs de formare pentru facilitatorii sociali
privind îmbătrânirea activă prin intermediul
TIC. Facilitatorii sociali participanţi la curs,

inclusiv profesori de la Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ din
Miroslava, au învăţat cum să dezvolte iniţiative singulare cu ajutorul TIC în care vârstnicii sunt protagoniştii principali. Fiecare facilitator social trebuie să angreneze un grup de
vârstnici într-o acţiune inovatoare prin care
să le stârnească interesul faţă de noile tehnologii (calculatoare, internet, tablete, telefoane
inteligente etc.).
Scopul nu este doar de a-i învăţa pe vârstnici să folosească aceste tehnologii, ci de a
le oferi o nouă viziune asupra posibilităţilor
de socializare şi incluziune oferite de acestea.
Vârstnicii participanţi vor învăţa, de exemplu, cum să facă un album digital cu satul lor,
cu ajutorul fotografiilor vechi adunate în
timp de aceştia, sau vor învăţa cum să-şi prezinte pe Internet articolele tricotate sau reţetele culinare preferate.
Proiectul „ACTing: Facilitatorii sociali
promovează îmbătrânirea activă prin tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC)”
este finanţat de Comisia Europeană în cadrul
programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”
(nr. ref. 2013-1-ES1-LEO05-68046). Mai
multe
detalii
despre
proiect:
www.acting4elderly.eu.
Asociaţia pentru Educaţie Permanentă în
Mediul Rural este partenerul român din proiect, iar iniţiativele singulare cu vârstnicii
sunt realizate împreună cu partenerul social,
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava.

E.on cere, dar nu prea dă…
• Multe localităţi din
Miroslava au curent la
priză mult sub normele
standard
Nu mai este demult un
secret pentru nimeni că
relaţia dintre autorităţile
locale şi furnizorul de
energie electrică E.on
este una tensionată, ca
urmare a faptului că
această companie percepe bani de peste tot, dar
nu-şi onorează angajamentele investiţionale
faţă de clienţi. O situaţie
de acest gen este şi cazul
unui contract mai vechi
cu E.on, conform căruia
Primăria Miroslava a pus
la dispoziţia furnizorului
de energie electrică un
teren de 3.000 mp pentru
amplasarea aici a unui
transformator de la 110
kv la 380 kv. Terenul a
fost acordat spre folosinţă gratuită, ţinând cont că
zona se pretează la dezvoltări industriale. „Când
am pus la dispoziţie acel

teren, ne-am gândit că în
acest fel vom încuraja
activitatea investiţională
din zonă. Între timp, am
aflat că E.on le cere
agenţilor economici să
cumpere acele transformatoare pe care mai apoi
să le predea, tot lor, cu
titlu gratuit, spre exploatare, ceea ce nu mi se
pare corect. Noi intenţionăm să dezvoltăm acolo
un parc industrial, dar
dacă E.on nu contribuie
cu nimic la această dezvoltare nu văd de ce leam acorda facilităţi”, a
remarcat primarul Dan
Niţă.
La rândul lor, consilierii locali au adus în discuţie calitatea curentului
electric furnizat de E.on,
care în multe dintre localităţile comunei Miroslava fluctuează în jurul
valorii de 170 – 180
volţi, dar în nici un caz
nu ajunge la cât ar trebui
să fie, adică 220 v.

15.000 puieţi de salcâm au fost
plantaţi pe deal, la Cruceru
Nu mai puţin de 15.000 puieţi
de salcâm au fost plantaţi pe deal
la Cruceru, în Uricani, cu puţin
înainte de Paşti. Acţiunea a presupus mult voluntariat din partea
personalului Primăriei Miroslava
care împreună cu oameni ai satului şi elevi ai Liceului Agricol din
Miroslava au tras tare pentru a
planta aceşti pomi în timp util.
Puieţii de salcâm au fost puşi
la dispoziţie, gratuit, de
Ministerul Mediului, prin Ocolul
Silvic Dobrovăţ, pe programul
„Combaterea poluării solului cu
nutrienţi”.
”Vremea nu ne-a fost deloc

favorabilă, dar în cele din urmă
am reuşit să ducem până la capăt
şi această acţiune”, a remarcat
primarul Dan Niţă, altminteri
unul dintre cei mai activi voluntari.
Pe acelaşi program, au mai
fost plantate perdele forestiere
(tot cu salcâm) pe un deal din
Dancaş.

Orientare turistică, printre… trandafiri
Sâmbătă, 25 aprilie, un grup
de elevi ai Şcolii Gimnaziale
„col. Constantin Langa” din
Miroslava a participat la un curs
de orientare turistică organizat de
Palatul Copiilor Iaşi. Coordonată
de prof. Ecaterina Creţu de la
Palat, acţiunea s-a desfăşurat în
Grădina Botanică Iaşi şi la ea au
participat 20 de elevi de la
Miroslava, însoţiţi de profesorii
Gavrilescu Paul şi Daniela
Vlăduţ. Orientarea copiilor în
spaţiul dedicat din dealul
Copoului nu a impus probleme
deosebite copiilor care au desco-

perit foarte repede rozariul, un
paradis al trandafirilor de toate
mărimile şi culorile! Chiar a fost
frumos iar acţiunea şi-a făcut toţi
banii…
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FOTBAL, LIGA III:

Suntem cu un pas în Liga 2!
• Ştiinţa Miroslava – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc: 3-1
• Miroslava se distanţează astfel la 7 puncte în fruntea seriei I
Meci mare sâmbătă, 25 aprilie, la
Uricani, acolo unde Ştiinţa Miroslava
a primit vizita celor de la AFK
Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un
meci contând pentru etapa a XXI-a
din Liga 3 – Seria 1. Ştiinţa Miroslava
avea un avans de 4 puncte faţă de ocupanta locului secund – Bucovina
Pojorâta, echipa care pierduse vineri
pe terenul celor de la Aerostar Bacău
(3-2). Aşadar, o victorie în meciul cu
Miercurea Ciuc, ar fi pus o diferenţă
de 7 puncte între primele două clasate,
iar Miroslava îşi dorea cu ardoare
acest lucru.
ŞTIINŢA MIROSLAVA:
1. Raul AVRAM 18. Andrei
SĂRIŢANU 23. Ilie ADRIAN (cpt.)
5. Dănuţ TĂCUŢANU 11. George
MAXIM 7. Dănuţ MUNTEANU 10.
Cezar TOFAN 22. Tudorel TUDORACHE 20. Gabriel PETREA 13. Andrei
GHIARASIM
17.
Sebastian
SĂCRIERU.
Rezerve:
93.
Cosmin
BÎRLĂDEANU 16. Dragoş BACIU
6. Vlad GHEORGHIU 8. Ilie TALPAN 19. Denis BOTEZATU 21.
Nicolae AZĂHĂRIOAEI 9. Mario
ŞCHIOPU.
STAFF: Cristi UNGUREANU
(A1); Irinel IONESCU (A2); Silviu
DULCIANU (antrenor portari);

Costel SĂCRIERU (delegat) Valeriu
CHIRICA (medic) Constantin ILIE
(maseur)
AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC:
12. Laurenţiu HUŞAN 26. Zoltan
KICSI 6. Ervin SZEKELY 14. Jozsef
LERINCZ 23. Tibor TOTH 5. Artur
TARAK 12. E. TANKO 20. Roland
GAL 3. Adrian MAZZIK 13. Zalan
GZIMBALNOS 9. Barna BAJKO
(cpt.).
Rezerve: 1. Norbert DAVID 25.
Tamaş TOTH 11. Tibor GERGELY
24. Artur GYERGHI 19. Laszlo
SZOCS 15. Tamas FODOR.
STAFF: Robert ILYES (A1),
Laszlo ALBU (A2)
Cu gândul la înfrângerea Pojorâtei,
jucătorii Ştiinţei au intrat foarte relaxaţi în teren, iar acest lucru avea să-i
coste. O minge pierdută prea uşor la
centrul terenului şi o pasă excelentă
pe culoar, l-a lăsat pe căpitanul ciucan
Barna Bajko singur cu portarul, acesta
şutând din 14 m în cros şi învingândul pe Raul Avram (min. 12)!
Abia în min. 22 putem consemna
prima ocazie importantă a Miroslavei,
Tofan trimiţând periculos cu capul din
10 m, însă mingea a fost trimisă pe
direcţia portarului advers. Egalarea a
venit în min. 30, când în urma unui

corner de pe partea dreaptă de atac,
George Maxim a centrat excelent la
prima bară, Petrea a deviat cu capul pe
spate şi Tăcuţanu venit fără marcaj la
bara a doua, a împins mingea din 2
metri cu capul în poarta goală! Scorul
pauzei avea să fie stabilit în min. 37,
când Andrei Săriţanu a urcat excelent
pe flancul drept, a centrat perfect în
zona punctului cu var, iar Andrei
Ghiarasim a reluat spectaculos din
semifoarfecă, mingea ducându-se
lângă bară, fără speranţe pentru portarul ciucan!
Repriza secundă nu a fost la fel de
spectaculoasă ca prima, însă
Miroslava şi-a văzut interesul şi a
închis jocul, preferând să caute golul
pe contraatac. După un şut violent al
lui Tofan (min. 58), care a ocolit de
puţin vinclul porţii, a urmat o lovitură
liberă de pe partea dreaptă de atac, de
la aproximativ 23 m. George Maxim a
trimis o centrare şutată, cu mult efect,
Tăcuţanu a sărit la intimidare pe sub
minge şi l-a păcălit pe portarul advers,
mingea poposind în poarta oaspeţilor,
după ce a atins şi bara (min. 75)! Până
la final mai putem consemna cartonaşul roşu primit de Roland Gal, care a
avut o intrare foarte urâtă în min. 86,
fiind eliminat direct de către centralul
partidei!

Urmează două etape de
pauză
Urmează două etape în care Ştiinţa
Miroslava ar fi trebuit să joace cu FC
Păpăuţi şi Sporting Suceava, echipe
retrase din campionat, urmând ca abia
pe 16 mai să jucăm într-un meci oficial, împotriva celor de la Bucovina
Rădăuţi. Bucovina Pojorâta va juca
etapa viitoare, acasă cu FC Zagon, în
timp ce Sepsi Sf. Gheorghe va evolua
pe terenul celor de la Petrotub Roman.
După etapa a XXI-a, Ştiinţa
Miroslava are un avans de 7 puncte
faţă de Bucovina Pojorâta şi de 10

puncte faţă de Sepsi Sf. Gheorghe,
ieşenii având un meci mai mult disputat faţă de cele două echipe.
Cristi Ungureanu, antrenor principal Ştiinţa Miroslava: “Ştiam că ne
aşteaptă un meci dificil, am întâlnit o
echipă bine aşezată în teren, care ne-a
pus ceva probleme , dar pe care am
reuşit să o învingem categoric. Mai
sunt de disputat 5 etape, din care noi
stăm în următoarele două, ceea ce ne
aduce o minipauză benefică pentru a
putea pregăti şi mai bine finalul incendiar de campionat şi a ne îndeplini
obiectivul propus – PROMOVAREA
în Liga 2!”

VOLEI

Ştiinţa Miroslava organizează turneul final de promovare
Miercuri, 15 aprilie, la
Sediul Federaţiei Române de
Volei a avut loc licitaţia pentru
atribuirea dreptului de organizare a turneului final de promovare în Divizia A1, gruparea care a avut câştig de cauză
fiind Ştiinţa Miroslava.
În 2014, competiţia s-a desfăşurat în Sala Polivalentă din
Iaşi, când Ştiinţa a şi promovat,
dar ulterior, din motive financiare, a hotărât să participe tot
în al doilea eşalon. De astă
dată, însă, în perioada 1-3 mai

2015, turneul de promovare va
avea loc în Sala Polivalentă din
Miroslava, acolo unde gruparea pregătită de antrenorii
Cătălin Ştirbu şi Gabi
Cotoreanu a organizat turneul
final al Seriei Est.
Alături de Ştiinţa Miroslava
vor mai lupta pentru promovare formaţiile Rapid Bucureşti
(tot din Seria Est) şi Agroland
Timişoara (din Seria Vest). În
privinţa şanselor de promovare, antrenorul echipei de la
Miroslava se arată optimist:

„vom încerca să jucăm cât mai
bine în fiecare meci şi sper să
promovăm” a declarat profesorul Cătălin Ştirbu.
Dacă jucătoarele de la
Rapid Bucureşti sunt cunoscute publicului de la Miroslava,
unde au mai jucat, despre fetele din Seria Vest se poate aprecia că nu vor pune probleme
deosebite fetelor noastre.
Agroland Timişoara este o formaţie alcătuită din voleibaliste
foarte tinere şi a ajuns în turneul final de promovare în

urma unor conjuncturi mai
mult decât favorabile.
Primul meci se va disputa
vineri, 1 mai, la ora 18, la Sala
Polivalentă din Miroslava,
între Ştiinţa Miroslava şi
Agroland Timişoara.
Al doilea meci va avea loc
sâmbătă, 2 mai, ora 18, între
Agroland Timişoara şi Rapid
Bucureşti iar al treilea meci va
avea loc duminică, 3 mai, ora
11, între Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Miroslava.
Dragoş Gaşpar

Cupa de Primăvară la Şah - rezultate foarte bune pentru Ştiinţa

Cursuri de şah
Clubul Sportiv Miroslava organizează
cursuri de şah pentru toate persoanele interesate să se perfecţioneze în acest frumos
sport al minţii. Cursurile sunt se desfăşoară
în fiecare miercuri, de la ora 17:30, la Şcoala Gimnazială „col Constantin Langa” din
Miroslava. Relaţii suplimentare la telefon
0745.952.667.
Concurs: „mută şi câştigă!”

Sâmbătă, 25 aprilie, la Ateneul din Tătăraşi a avut loc Cupa de
Primăvară la Şah, acţiune la care elevii de la Clubul Sportiv Ştiinţa Miroslava s-au clasat pe primele locuri:
• Andrei Donici a câştigat turneul şi s-a clasat pe locul I la
general;
• Darius Poşişnicu a câştigat locul al II-lea, la grupa sub 7 ani;
• David Bulgărescu a câştigat menţiunea a II-a la grupa sub 7
ani;
• Ioana Andreiaş a ocupat un loc meritoriu la prima participare la un concurs de şah.
Felicitări tuturor!

Secţia de Şah a Clubului Sportiv
Miroslava prezintă în fiecare număr al lunarului Mesagerul câte două probleme de şah.
La concurs poate participa orice rezident al
comunei Miroslava. Cei care identifică
soluţia corectă la problemele propuse în
ziar, se pot prezenta, miercurea, la 17:30, la
Şcoala Gimnazială „col. Constantin Langa”
şi vor participa la un concurs prin tragere la
sorţi. Câştigătorul va primi premiu o tablă
de şah cu piesele aferente.

