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PUNŢI PESTE PRUT

Miroslava - Cărpineni, înfrăţire de bun augur
• La întâlnirea cu primarul Dan
Niţă, a fost prezent şi Eugen
Furculiţă, consilierul Primului
Ministru al Republicii Moldova
Consecvent bunelor relaţii de colaborare
pe care Primăria Miroslava le promovează
cu localităţi din partea stângă a Prutului,
primarul Dan Niţă a primit marţi, 23 iunie,
vizita unor înalţi oaspeţi din Republica
Moldova. Este vorba de Excelenţa Sa dl.
Eugen Furculiţă, consilier al Primului
Ministru al Republicii Moldova pe Proiecte
Europene şi Investiţii şi dl. Ion Cărpineanu,
primar al comunei Cărpineni, raionul
Hânceşti.
Obiectul vizitei a fost parafarea unui protocol de colaborare între cele două
comunităţi, Cărpinenii fiind o localitate
mare, cu circa 10.000 de locuitori şi identificare de proiecte comune de dezvoltare
rurală, economică şi social, reciproc
avantajoase.
Cum era de aşteptat, cele două
comunităţi, de pe partea dreaptă şi stângă a
Prutului, au foarte multe lucruri în comun,
combaterea sărăciei prin dezvoltarea
economică şi încurajarea antreprenoriatului
fiind preocupare de bază a celor două
primării. Un sprijin în acest sens ar putea
veni de la Uniunea Europeană prin proiectele transfrontaliere comune pe lucrări de

infrastructură, pentru care Uniunea
Europeană asigură finanţarea necesară.
Nu mai puţin importantă ar putea fi
colaborarea între cele două unităţi
administrative în plan cultural şi
educaţional, comuna Miroslava dispunând
de Liceul Agricol unde deja se formează

elevi din Republica Moldova.
Cei doi musafiri au mai vizitat Centrala
Fotovoltaică de la Ciurbeşti, care a atras
atenţia în mod deosebit dlui Furculiţă,
consilierul Primului Ministru al Republicii
Moldova, după care au făcut un scurt popas
la Centrul Turistic.

Miroslava, prezentă la
Târgul Naţional de Turism
din Covasna

Elevii premianţi ai comunei Miroslava
Elevii care s-au evidenţiat la
învăţătură şi disciplină în anul
şcolar 2014-2015, la Şcoala
Gimnazială “col. Constantin
Langa” Miroslava

Clasa a VII-a B
Premiul II: Palaghia Denis
Premiul III: Buinceanu Claudiu,
Olaru Denisa
Menţiune: Bulgărescu Mary Ellen

Clasa a IV-a
Andriescu Diana Andreea, Iluţoaie
Ştefan Robert, Rusu Georgiana
Petronela, Machedon Melisa,
Andriescu Ana Maria, Robu Amalia,
Dănilă Adelina, Panţîru Tudor Gabriel

Clasa a V-a A
Premiul I:
Decuseară Alexandra, Miron Delia
Ştefania, Mocănaşu Iulian
Premiul II: Luca Andreea Florentina
Premiul III: Banu Bianca, Tiron
Teodor
Menţiune: Banu Mădălin, Florea
Claudiu

Clasa a VIII-a
Premiul I: Molocia Andreea
Premiul II: Drăgan Monica
Premiul III: Olaru Claudia
Menţiune: Bratu Mădălina, Burdun
Ciprian, Chiriac Diana, Deleanu
Constanţa, Mocanu Diana, Prisăcaru
Maria, Puţuntică Ilie, Şovea Ştefana,
Toma Andrei, Vieru Marian, Zalomir
Maria

Clasa a V-a
Premiul I: Dumitriu Vasile Adrian
Premiul II: Gherasim Laura Elena,
Tătaru Ştefana Andreea, Bulgaru Alin
Andrei, Negru Cosmin Ionuţ,
Padurariu Mihaela Diana
Premiul III: Baba Andreea Mihaela,
Chiriac Andrei Emilian

Clasa a V-a B
Premiul I: Boişteanu Iulia, Mâţă
Delia
Premiul II: Bucşă Diana, Drăgan
Maria Valeria, Ibănescu Mihaela
Cătălina
Premiul III: Molocia Mihai, Rusu
Ştefan
Menţiune: Helepciuc Cosmin Florin,
Atincăi George, Măriuţa Andreea
Clasa a VI-a A
Premiul I: Mihalache Maria
Alexandra
Premiul II: Bursuc Iulia, Luncanu
Adelina Nicol
Premiul III: Molocea Alexandra
Ioana, Vizitiu Bianca Elena
Menţiune: Prună Iustinian Ştefan

Elevii care s-au evidenţiat la
învăţătură şi disciplină în anul
şcolar 2014-2015, Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel”
Corneşti
Clasa I
Albu Andrea Denisa, Diaconu Andrei,
Mărgean Florentina, Rusu Valentin,
Marcu Izabela, Petrea Delia, Apostol
Ghiorghiţă Daniel, Baban Mihai,
Lupu Ştefan, Lupu Sidonia Maria,
Baba Ilie Alexandru, Poschin Ioana
Amalia

Clasa a VI-a B
Premiul III: Purcariu David
Menţiune: Diaconu Mircea,
Mihalache Mihai Daniel, Prisăcaru
Ştefania

Clasa a II-a
Grigoraş Georgiana, Tătaru Andrei,
Moldan Beatrice, Rogojan Paul, Lupu
Robert, Chiriac Teodor, Gogu Narcisa
Elena, Calin Kevin George, Enache
Sorina Gabriela, Lupu Robert Andrei,
Nistor Petru

Clasa a VII-a A
Premiul II: Chiriac Corina
Premiul III: Croitoru Diana, Bratu
Bianca, Buchilă Bianca, Mahu Oana,
Tiron Alexandrina, Zalomir Ema
Menţiune: Chimir Alexandra

Clasa a III-a
Păduraru Cătălina, Hriban Delia,
Bulgaru Ana Maria, Dumitriu Nicolae
Horaicu Denis, Olariu Paul, Robu
Constantin, Nistor Elena, Panţîru
Maria Elena

Clasa a VI-a
Premiul I: Păduraru Mădălina
Premiul III: Ciobanu Petronela,
Pădurariu Andreea
Menţiune: Diaconu Loredana
Clasa a VII-a
Menţiune: Ajidaucei Roxana,
Gherasim Rosalinda, Pantofariu
Sergiu Marian
Clasa a VIII-a
Premiul I: Lupu Roxana
Premiul II: Vaschim Lidia
Premiul III: Lupu Alexandra, Dănilă
Mădălina
Menţiune: Florea Bianca, Horaicu
Andreea, Vieru Ştefana, Dumitriu
Cristina
Se observă că la unele clase lipsesc
premiile, acordându-se direct
menţiuni! Mai întai, la clasele mici,
lipsind notele, fiind doar calificative,
nu se acordă premii. La gimnaziu,
acest lucru se datorează ori faptului că
nu sunt medii generale care sa permita
acordarea premiilor ori a fost scăzută
nota la purtare. Un elev cu nota
scăzută la purtare nu va primi
niciodata premiu, ci doar menţiune!
Director, prof. Ilie Apostol

Primiţi cu pâine şi sare de doi tineri
îmbrăcaţi în port naţional, aşa cum se cuvine
într-o comunitate care ţine la tradiţii, cei doi
oaspeţi au fost puşi în temă cu principalele
obiective turistice din zonă, după care au
primit câte o monografie a comunei.
„Le mulţumim înalţilor oaspeţi pentru
interesul arătat faţă de comuna noastră şi
sper ca odată ce am pus bazele unei înfrăţiri
să ne vedem mai des”, a declarat primarul
Dan Niţă.
„A fost o întâlnire extrem de utilă pentru
noi, mai ales în ce priveşte expertiza pe care
o au colegii noştri de la Miroslava în accesarea programelor europene pe proiecte de
infrastructură. Am rămas impresionat să văd
câte s-au putut face aici în doar câţiva ani şi
sper să reuşim acelaşi lucru şi la noi, în
Cărpineni”, a declarat la rândul său Ion
Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni.

Elevii care s-au evidenţiat la
învăţătură şi disciplină în anul
şcolar 2014-2015, Şcoala
Gimnazială „Miron Barnovschi”
Uricani
Clasa a V-a
Premiul III: Dumitriu Sorana,
Mustaţă Andreea
Menţiune: Baraniuc Mario, Ciortan
Beatrice, Corduneanu Alexandra,
Periade Rebeca
Clasa a VI-a
Premiul II: Albişteanu Andrada,
Veleşcu Cristian
Premiul III: Anastasiei Rareş
Menţiune: Popa Maria
Clasa a VII-a
Premiul II: Ungureanu Vasilica
Premiul III: Hriscu Dragoş
Menţiune: Liliac Aron, Munteanu
Ana-Maria
Clasa a VIII-a
Premiul II: Andrei Emiliana
Premiul III: Constantin Mariana,
Plămădeală Cristina, Sârghie Andreea,
Tătaru Loredana
Menţiune: Bălan Roxana, Hriscu
Georgiana

În perioada 27-28 iunie, comuna Miroslava se va regăsi
printre participanţii de la Târgul de Turism din Covasna, cu
un stand propriu, pus la dispoziţie de Primăria oraşului
Covasna. Este a doua participare din acest an a comunei
Miroslava la un târg naţional de turism, după cel desfăşurat
la RomExpo Bucureşti, în luna martie. „Participarea
noastră va avea ca moto: «Descoperă Miroslava!». Dorim
să facem cunoscută istoria Miroslavei şi potenţialul său
turistic. Încercăm, pe această cale, să-i motivăm pe
iubitorii de natură, pe pasionaţii de istorie dar şi pe
amatorii de folclor autentic să ne viziteze când au ocazia,
pentru că au ce vedea şi povesti mai apoi!”, a declarat
Ştefan Susai, directorul Centrului de Turism Miroslava.

Poliţia Locală Miroslava Tel.: 0751-251.513
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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!
 Cumpăr 10 viţei. Tel. 0753-011.690.
 Vând vacă - 6 ani gestantă. Relaţii la tel. 0768096.802 - Capră Mihaela (Valea Ursului)

Mică publicitate
Construcţii

Mesagerul

Administraţie

Exproprieri pentru racordări la utilităţi publice
Consiliu Local. „Terenul vizat este o cale de
acces dintre blocuri, care va fi trecută în domeniul public pentru a fi asfaltată”, a precizat ing.
Violeta Iftimie, consilier în cadrul compartimentului de investiţii al Primăriei Miroslava.
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
acelaşi serviciu, urmează a fi demarat proceduri similare pentru modernizarea şi racordarea la utilităţi publice a unor străzi precum: str.
Pădurii (în zona dispensarului Miroslava) şi
str. Emanoil Dascălu, tot în Miroslava.

• Prima expropriere se va face pe strada
Şcolii din Miroslava
Având în vedere că nu s-a ajuns la o înţelegere cu proprietarul unei porţiuni de drum din
str. Şcolii din Miroslava, pe care Primăria
Miroslava intenţionează să o modernizeze,
autoritatea locală a demarat procedura de
expropriere
a
Lichidatorului
Master
Consulting, cel care a preluat activele de la
fosta SC Agricola Miroslava SA.
În acest sens a fost emisă şi o Hotărâre de

 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

 SC Dermat Cons SRL – operator acreditat pentru

servicii de salubritate în Miroslava – angajează casieri.
Telefon: 0755-035.635.
 Societate de pompe funebre angajează zidari,
mozaicari şi şofer. Tel.: 0745-53.24.58.
 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
 Căutăm bonă pentru copil de 1 an şi 2 luni, zona
magazin „La 2 paşi”, program de la 8.30 - 18.30, tel.
0722-636.489 sau 0749-095.333.
 Confecţii Integrate Moldova angajează pentru
fabrica de confecţii: confecţioneri, persoane dornice să
lucreze în confecţii. Pentru confecţionerii începători
asigurăm salariul şi posibilitatea calificării gratuite.
Beneficii oferite:
- salarizare în acord individual, plătindu-se operaţiile
executate de fiecare lucrător, conform evidenţelor proprii;
- decontare transport;
- cursuri gratuite de calificare;
- premiu de fidelitate;
- prime lunare de depăşire normă;
- tichete de masă;
- tichete cadou.
Relaţii la sediul fabricii din Iaşi, str. Bucium 34 (poarta 2 Moldomobila), sau la tel.: 0232 - 415.793.
 CMM Market Valea Ursului angajează în vederea
extinderii activităţii lucrător comercial. Condiţii: vârsta 18 – 40 ani; studii liceale absolvite; apt medical şi
psihologic, aptitudini în utilizarea PC, disponibilitate
pentru lucru în echipă, disponibilitate pentru program
flexibil, garanţii materiale. CV-ul se paote depune la
magazin, sau la adresa de e-mail
cmmconstruct@gmail.com. Salariul oferit este de
1.000 lei/lună minim. Telefon de contact: 0749 –
810.605.
 Lear Corporation, lider mondial în domeniul producţiei de piese auto, angajăm:
- Confecţioneri textile, cu sau fără exeperienţă;
- Operator sală de croit;
- Controlor de calitate;
- Şefi de linie;
- Mecanici;
- Electricieni;
Beneficii:
- Salariu motivant;
- Bonus de calitate;
- Tichete de masă;
- Asigurare transport gratuit;
- Primă de Paști şi Crăciun;
- Instruire specifică în domeniu;
- Condiţii de lucru la cele mai înalte standarde;
- Oportunităţi de dezvoltare a unei cariere într-o companie multinaţională.
Detalii la telefon: 0372-620.416. Email:
recrutare.iasi@ lear.com
Comuna Leţcani nr.1113

Cămin de bătrâni la
Tomeşti

Normative ale Consiliului Local
În şedinţa ordinară de Consiliul Local, din data
de 28 mai 2015, au fost dezbătute, votate şi aprobate următoarele normative:
• Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.14600/11.07.2013 încheiat
între Comuna Miroslava şi SC Agropan Impex
SRL;
• Hotărâre privind completarea Programului
Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei
Miroslava, judeţul Iaşi, pentru anul 2015;
• Hotărâre privind introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă în
satul Ciurbeşti, com. Miroslava, jud. Iaşi” şi darea
în administrare şi exploatare către SC ApaVital
SA;
• Hotărâre privind completarea şi modificarea
HCL nr.69/30.05.2013, privind aprobarea studiului de fezabilitate şi reactualizarea studiilor de
fezabilitate pentru «Modernizare străzi şi drumuri
locale în satele din comuna Miroslava, judeţul
Iaşi»;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Date de la starea
civilă

aparatului de specialitate al primarului Comunei
Miroslava, judeţul Iaşi, Anexă nr.1 la
H.C.L.nr.123/28.10.2011.
Reunit în şedinţă extraodinară, în data de 16
iunie 2015, Consiliul Local Miroslava a dezbătut,
votat şi aprobat următoarele normative:
• Hotărâre privind rectificarea bugetului local
în anul 2015;
•
Hotărâre
pentru
revocarea
HCL
nr.62/30.04.2015, privind aprobarea Studiului de
fezabilitate DRU-07-2015 și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local – strada
Şcolii, în comuna Miroslava, județul Iaşi, în vederea realizării procedurii de expropriere pe strada
Școlii;
• Hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiția “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local – strada Şcolii în comuna
Miroslava, județul Iaşi, în vederea realizării procedurii de expropriere pe strada Școlii.

• Andrei Bogdan, cu Gâdiceanu
Andreea;
• Habur Romeo, cu Cusutură
Dina.

În perioada 16 mai – 20 iunie, la
Oficiul de Stare Civilă al Transcrieri (copii născuţi în
Primăriei Miroslava au fost înre- străinătate, din părinţi cu
domiciliul stabil în Miroslava)
gistrate următoarele:
• Bursuc Eduard Neculai
(6.12.2014 – Italia);
Căsătorii
Goncearova
Miroslava
• Zubcu Anatolie, cu Lazăr •
(29.10.2014
–
Republica
Diana;
• Picioroagă Cristinel, cu Bursuc Moldova);
• Vicol Gabriella (17.11. 2012 –
Luminiţa Elena;
• Bucur Ştefan, cu Iftimi Ioana Italia);
• Antoci Mirela (31.01.2013 –
Andreea;
• Ţugui Vlad Dumitru, cu Republica Moldova);
Bălăşanu Loredana Maria;
• Popa Adriana Consuela (8.02.

2010 – Spania);
• Popa Alesia Isabela (3.11.2013
– Spania);
•
Vieru
Viviene
Ioana
(2.05.2015 – Danemarca).
Decese
• Pricop Vasile (94 ani, Uricani);
• Mertic Maria (78 ani, Uricani);
• Catrina Aglaia (93 ani,
Uricani);
• Faur Valeria (95 ani, Şcheia);
• Munteanu Petru (83 ani,
Uricani);
• Bumbătă Natalia (82 ani,
Ciurbeşti);
• Vulpe Maria (85 ani, Horpaz).

Case P+M, suprafaţă utilă
aprox. 120 mp, suprafaţă
teren 500 mp, cale de
acces privată, toate utilităţile, intravilan Valea
Adâncă (zona
Expomobila), acces asfaltat, zidărie cărămidă
Brikstone, polistiren 10
cm, tencuială decorativă, acoperiş Bilka, termopan 5 camere tripan, cetrală termică, gresie, faianţă, se predă la cheie. Preţ 85.000 euro. Detalii la tel.: 0747.955.075.
Pereş Adrian.

Căminul de bătrâni „Casa Lena” – Tomeşti, situat în zonă
liniştită, nepoluată, departe de zgomotul oraşului, îşi deschide
porţile pentru persoanele interesate!
Facilităţi: camere duble cu baie, televizor, duşuri, spălător,
sală de mese, sală de festivităţi, bucătărie proprie, meniuri tradiţionale, activităţi diverse, specifice vârstei a treia.
Căminul de bătrâni „Casa Lena – Tomeşti” mai dispune de
medic, asistent şi preot. Înscrieri şi informaţii suplimentare la
telefon: 0754-701.332 sau 0232-290.822.

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.

Apartamente 1 cameră
(31 mp preţ 22.500 euro),
2 camere (50 mp preţ
37.000 euro) şi 3 camere
( 48.000 euro). Blocul în
care se află apartamentele cu 1 şi 2 camere are
termen de finalizare
15.07.2015, iar apartamentele cu 3 camere au termen de finalizare 15.11.2015. Apartamentele vor fi predate la cheie (CT, G, F, P), poziţionate într-o zonă liniştită, la 5 minute de aleea
Tudor Neculai. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereş Adrian.

Servicii

 GRATUIT - consultanţă pentru înfiinţare de asocia-

ţii 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.

Best Company for All „Veşnica Odihnă”
Executăm servicii complete de înmormântare
(sicrie, catering, construcţii funerare, cavouri
etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel.
0745-532.458 sau 0742-556.130

Cursuri de formare profesională
Camera Agricolă Judeţeană Iaşi organizează cursuri de formare profesională în meseriile de: apicultor, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor.
Pentru înscrieri sunt necesare următoarele:
- Copie buletin/carte de identitate;
- Copie certificat de naştere;

- Copie act de studiu;
- Copie certificat de căsătorie;
- Taxă curs 700 lei.
Date contact: Camera Agricolăn Judeţeană
Iaşi – Tel. 0232-213.808,
e-mail:info@cajiasi.ro

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.
 Vând teren în Valea Ursului, 3.000 mp, parcelat,

aproape de pădure, cale de acces, utilităţile zonei. Tel.
0755-517.680.
 Vând loc de casă, 400 mp, sat Uricani, la stradă,
toate utilităţile disponibile. Tel.: 0740 – 402.948.

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.

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.

Mesagerul

Laborator de informatică pentru câştigătorii
concursului „Nicolaus Copernic”
• ASUR pune la dispoziţia
câştigătorilor un laborator de
informatică, complet, format
din 15 computere şi accesoriile aferente
Într-o societate în care
lumea dă năvală pe la moaşte şi
biserici, Asociaţia SecularUmanistă din România propune o abordare mai laică a realităţilor de zi cu zi şi pentru a se
face înţeleasă mai bine organizează un concurs pe teme de
cultură generală pentru elevi.
Pentru aceasta pune la dispoziţia câştigătorilor toată tehnica
de calcul necesară amenajării
unui laborator de informatică –
15 computere de ultimă generaţie, ultraperformante. Tema
din acest an propusă de ASUR
a fost Nicolaus Copernic –
părintele astronomiei.
Înscrişi în această competiţie, elevii Şcolii Gimnaziale
„col. Constantin Langa” din
Miroslava speră să acceseze
acest premiu, care le-ar fi mai
mult decât util în dezvoltarea

abilităţilor de lucru cu calculatorul. „Concursul a fost unul
motivant iar tematica interesantă. Dacă la ediţia de anul
trecut a concursului obiectul
dezbaterii a fost Charles
Darwin – cel care a creat teoria
evoluţionismului – anul acesta
elevii noştri au avut de aprofundat personalitatea lui
Nicolaus Copernic, astronom
strălucit şi figură emblematică

pentru evoluţia ştiinţei la nivel
universal, cel care a făcut
cunoscut lumii pentru prima
oară modelul planetar, cu soarele în centru”, a declarat prof.
Iosub Beatrice, directoarea
şcolii.
Proiectul propus de ASUR
este unul foarte ambiţios şi se
adresează elevilor din întrega
ţară. În fiecare an, ASUR propune o temă concurs de dezba-

Zilele Şcolii Gimnaziale „col.
Constantin Langa” din Miroslava
• Comemorări, recitaluri,
spectacole, concursuri sportive
În perioada 21-22 mai, Şcoala Gimnazială „col. Constantin
Langa” a desfăşurat un amplu
program educaţional şi cultural
artistic, dedicat Zilelor Şcolii,
care au loc în fiecare an, când se
prăznuiesc sfinţii împăraţi
Constantin şi Elena. Fiind vorba
de o sărbătoare religioasă dedicată patronului spiritual al unităţii de învăţământ – colonelul
Constantin Langa – care a coincis şi cu înălţarea, un grup de
elevi ai şcolii din Miroslava s-a
deplasat, împreună cu personalul didactic, la cavoul familiei
Langa
de
la
cimitirul
Eternitatea, din Iaşi, unde s-a
ţinut o slujbă de pomenire. „A

fost un moment emoţionant
pentru toată lumea şi un bun prilej pentru noi de a ne exprima
încă o dată recunoştinţa faţă de
cel care a pus bazele şcolii gimnaziale de la Miroslava”, a
declarat prof. Beatrice Iosub,
directoarea şcolii.
Programul de activităţi
dedicate
Zilelor
Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava a cuprins
următoarele:
- Expoziţie de creaţie vestimentară, intitulată „Ţinuta –
concepţie despre sine”;
- „Stil de viaţă sănătoasă” Colocviu şi dialog pe teme de
alimentaţie raţională cu invitaţi
de la Organizaţia Amicus;
- „Cărţile copilăriei” – cerc
literar;
Concurs
Naţional

„Nicolaus Copernic” – teoria
heliocentrică;
- „Cine ştie câştigă” – concurs pe teme de cultură generală;
- Activităţi sportiv-distractive, pe tema „Sport, distracţiecompetiţie”. Întreceri: alergarea în sac 10 m, exerciţii de
forţă cu funia, mersul în echilibru cu diferite obiecte, întreceri
sportive de viteză. Loc de desfăşurare: curtea şcolii din
Uricani.
- „Să ne iubim eroii, să ne
respectăm istoria” – dezbatere
pe clase, depuneri de coroane
de flori la mormintele eroilor
din Uricani.
- „Cântec pentru pădure” –
poezii şi paradă a costumelor
eco. Participanţi: grădiniţa
Miroslava;

tere a unor diverse personalităţi
care au marcat esenţial dezvoltarea culturii ştiinţifice a umanităţii şi pune la bătaie câte
cinci premii, constând în tot
atâtea laboratoare de informatică având în componenţă câte
15 calculatoare, cu monitoarele
aferente.
ASUR a fost înfiinţată, în
martie 2010, de Laurenţiu
Adrian Ţârcă, Atila Nyerges,
Alexandru Toma Pătraşcu şi
Liliana Voicu, cu scopul de a
promova valorile umanismului
secular. Proiectele şi campaniile ASUR sunt menite să popularizeze cunoaşterea ştiinţifică
şi să evidenţieze atributele unui
stat secular, principiile etice,
umaniste, gândirea critică,
cunoaşterea ştiinţifică şi separarea statului de biserică.
ASUR militează pentru o
societate lipsită de discriminare, întemeiată pe principiile
umaniste, o societate care să
permită împlinirea neîngrădită
a potenţialului membrilor săi.

- „Catnajo” – dans, grupa
mijlocie, grădiniţa Miroslava;
- Quickstep” – dans, grupa
mare, grădiniţa Miroslava;
- „Sport, sănătate, voie
bună” – jocuri şi concursuri
sportive. Participanţi: grădiniţa
Miroslava;
- „Să ne hrănim sănătos” –
lecţie deschisă pe teme de educaţie alimentară;
- Grup vocal folcloric – mic
spectacol, desfăşurat în sala de
clasă;
- „Şcoala – izvor de cultură
şi civilizaţie” – minirecital de
creaţii literare, poezii, compuneri, precum şi prezentarea
unei machete a şcolii;
- Întreceri sportive pe terenul de sport al şcolii Uricani;
- „Eroi au fost, eroi sunt
încă” – comemorare omagială
prin prezentare a unor lucrări
de desen artistic, pictură, recital de cântece şi poezii dedicate eroilor neamului.

Arc peste timp: Întâlnire, după 36 ani, a promoţiei 1979!
Sâmbătă, 20 iunie, ora
10:00,
muzeul
Liceului
Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” a fost gazda
unui moment de mare tensiune
şi emoţie: reîntâlnirea absolvenţilor seriei 1975-1979 cu
diriginţii, conducerea şi profesorii şcolii. Veniţi în şcoală cu
40 de ani în urmă, risipiţi prin
toată ţara cu activităţile profesionale individuale, o bună
parte dintre absolvenţi s-au
revăzut pentru prima dată după
36 de ani! Diriginţii celor două
clase din promoţia 1979, respectiv profesorii Lazăr Sorin şi
Dumitru Bunea, au strigat catalogul iar absolvenţii au informat pe rând participanţii la
întâlnire asupra principalelor
realizări profesionale şi personale, bucurându-se împreună
cu foştii lor profesori prezenţi
(prof. Runceanu Margareta,
prof. Puiu Elena şi prof.
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Educaţie

Ionescu Livi) de revedere.
Moment trist al întâlnirii a
fost cel de evocare a personalităţii colegilor şi profesorilor
plecaţi la cele veşnice, în mod
special a fostului profesor şi
director al şcolii dr.ing. Nicolae
Cerchez, considerat în mod
unanim principalul artizan al
succesului în cariera profesională, atât prin disciplina biologie-genetică predată cât şi prin
modelul de personalitate
umană pe care l-a oferit. Pentru
toţi cei dispăruţi participanţii
au păstrat un moment de reculegere.
”Promoţia din 1979 a fost
practic cea mai puternică din
întreaga perioadă cât am activat ca profesor al şcolii. Cele
două clase au totalizat practic
peste 50 de absolvenţi cu studii
superioare, în special în domeniul zootehniei. Majoritatea
absolvenţilor ocupă acum func-

ţii importante în domeniul agricol, în administraţie, în domeniul proiectelor europene sau
au afaceri private de succes”, a
declarat prof. Dumitru Bunea,
cu emoţie în glas.
“Mă bucur că am participat
la această întâlnire emoţionantă
şi am avut ocazia să cunosc

foşti elevi ai şcolii alături de
care am retrăit momente din
perioada de glorie a liceului
nostru. Voi împărtăşi cu elevii
şi profesorii actuali ai şcolii
această experienţă şi vom
încerca să ducem mai departe
renumele şcolii”, a declarat
dir.adj.prof. Constantin Timu.

Final de an şcolar la Liceul
Agricol “Mihail Kogălniceanu”
Or fi de vină vremurile sau
lipsa generalizată de interes a
elevilor, cert este că promovabilitatea elevilor Liceului Agricol
“Mihail Kogălniceanu” a fost în
acest an sub aşteptări, dar mai
bună totuşi în raport cu rezultatele de anul trecut. Potrivit statisticilor puse la dispoziţie de
conducerea unităţii de învăţământ, situaţia se prezintă astfel:
dintr-un total de 102 elevi ai
promoţiei 2015 înscrişi, doar 70
au promovat anul şi 32 au rămas
corijenţi, adică o treime.
Urmează:
22 - 26 iunie 2015 Evaluarea
competenţelor
lingvistice într-o limbă de
circulație internațională – proba
C;
29 iunie 2015 - Limba şi literatura română – proba E)a) –
probă scrisă;
1 iulie 2015 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) –
probă scrisă;
3 iulie 2015 - Proba la alegere a profilului şi specializării –
proba E)d) – probă scrisă;
6 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00);
6 iulie 2015 - Depunerea
contestaţiilor (orele 12:00 –
16:00);
7 - 9 iulie 2015 - Rezolvarea
contestaţiilor;

10 iulie 2015 - Afişarea
rezultatelor finale.
Sesiunea august-septembrie 2015:
13 – 17 iulie 2015 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen;
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A;
18 -19 august 2015 Evaluarea
competenţelor
lingvistice într-o limbă de
circulație internațională – proba
C;
20 - 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D;
24 august 2015 - Limba şi
literatura română – proba E)a) –
proba scrisă;
26 august 2015 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c)
– probă scrisă;
28 august 2015 - Proba la
alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă;
31 august 2015 - Afişarea
rezultatelor (până la ora 12:00)
şi depunerea contestaţiilor
(orele 12:00 – 16:00);
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor;
3 septembrie 2015 - Afişarea
rezultatelor finale;

SENIORII ŞI JOCURILE LOR TRĂSNITE…

Căutătorii de comori
• Personalul didactic de
specialitate al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” propune adulţilor trecuţi de
prima tinereţe o metodă inedită de învăţare a utilizării unui
computer şi a internetului
Concret, este vorba de un joc
interactiv în care utilizarea internetului este cheia şi lăcata. Jocul
se intitulează „Vânătoarea de
comori”…
Cum funcţionează jocul?
Atunci când un senior decide
să participe la programul de formare i-Treasure, acesta va începe cu un instrument de autodiagnosticare, pentru a decide
nivelul său: de bază sau avansat.
Apoi începe aventura! Jocul
este prezentat sub forma unei
poveşti în cadrul căreia seniorul
are rolul unui călător experimentat care, în timp ce citeşte o
carte în bibliotecă, descoperă o
hartă veche stranie, cu anumite
instrucţiuni pe care nu le poate
descifra.
Înainte de a începe aventura,
seniorul (dacă este începător) va
trece printr-un program de formare de bază compus din 5
exerciţii/jocuri cu privire la
folosirea calculatorului: ecranul,
tastatura, mouse-ul, cum să
lucreze cu fişierele, copiere &
lipire, navigare pe Internet, descărcarea de fişiere, lucrul cu
USB-urile şi salvarea fişierelor.
Durata propusă pentru exerciţiile de bază este de 5 zile (2-3 ore
pe zi).
După această formare de
bază, seniorul poate reveni la
aventură! Jocul este organizat pe
indicii, cerându-i seniorului să
găsească răspunsuri cu ajutorul
tehnologiilor informaţionale.
De exemplu, acesta va trebui
să caute data naşterii lui
Leonardo da Vinci, cu ajutorul
motorului de căutare Google,

sau va trebui să contacteze
bibliotecara prin intermediul
Facebook sau Skype. Exerciţiile
avansate sunt de asemenea planificate pentru 5 zile (2-3 ore pe
zi), introducând câte o tehnologie pe zi şi crescând astfel treptat nivelul de dificultate.
Subiectele
abordate
sunt
Google, Facebook, tabletele şi
Skype.
“Spre plăcuta noastră surpriză, la această acţiune de familiarizare cu utilizarea unui computer au fost înscrise 28 persoane,
cu vârste peste 55 ani, din
Miroslava. Le-am împărţit în
patru grupe a câte 7 persoane şi
am pornit la treabă. Cel mai în
vârstă dintre participanţi a fost
domnul Dobre Ioan, din Valea
Adâncă. Jocul s-a bucurat de un
real succes printre participanţi,
care au găsit în acesta o formă
inedită de recreere şi socializare.
O altă supriză plăcută a fost că
participanţii au deprins foarte
repede noţiunile de bază, cei mai
mulţi dintre ei ştiind deja să
folosească un computer personal
de acasă. Cu alte cuvinte, nu am
avut niciun participant care să
nu ştie chiar nimic despre cum
se foloseşte un calculator”, a
declarat Constantin Timu, director adjunct al Liceului “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.
Cursurile i-Treasure sub
formă de joc au fost implementate cu seniorii din Miroslava în
perioada Aprilie-Mai 2015, cu
sprijinul Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu“,
care este partener asociat în
acest proiect. Proiectul iTreasure este co-finanţat de
Comisia Europeană în cadrul
Programului „Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii”. Pentru mai
multe detalii puteţi consulta
website-ul proiectului la adresa:
www.i-treasure.eu.

4
Unităţi individuale de compostare
pentru deşeuri vegetale
• Pentru comuna Miroslava au fost alocate 650 unităţi de compostare, care vor fi distribuite unor gospodării din localităţile
Miroslava şi Valea Adâncă
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate
(ADIS) va pune la dispoziţia cetăţenilor din Miroslava şi Valea
Adâncă 650 unităţi de compostare individuale, destinate prelucrării
deşeurilor vegetale de grădină. Aceste unităţi de copostare sunt nişte
recipiente mari, din plastic, prevăzute cu nişte fante specifice de
acces, în care se poate aduna materia vegetală, mărunţită în prealabil,
în vederea compostării.
Persoanele care vor primi aceste unităţi de compostare vor alege
mai întâi un loc ferit de soare pentru amplasarea containerului, după
care vor aduna aici deşeurile biodegradabile, mărunţite în bucăţi cât
mai mici. Pentru o calitate ridicată a compostului este indicată folosirea în proporţii echilibrate de materii bogate în carbon (dure, brune,
uscate), precum rumeguş, ace de brad, cenuşă de lemn, pene de pasăre, crengi, frunze uscate, coji de ouă, cu materii bogate în azot (verzi,
moi, umede) precum bălegar de grajd, coji de legume, fructe, iarbă,
frunze verzi.
Periodic, măcar o dată la 2-3 săptămâni, conţinutul din container
se amestecă, pentru o bună ventilare şi se udă moderat pentru dezvoltarea microorganismelor. Compostul va fi gata de utilizare când devine fărâmicios, omogen, de culoare maro închis, semn că procesul s-a
terminat şi compostul este plin de nutrienţi, fiind un excelent îngrăşământ pentru plante.
„La nivelul comunei Miroslava, cele 650 unităţi de compostare
vor fi distribuite prin intermediul serviciului ecologic din cadrul
Primăriei şi ţin să subliniez că aceste containere sunt destinate exclusiv acestui scop, de obţinere a compostului de grădină. Celor care nu
le folosesc potrivit destinaţiei, aceste containere le vor fi retrase şi
redistribuite altor cetăţeni care au nevoie”, a declarat Corina
Darabană, şefa serviciului ecologic al Primăriei Miroslava.
Arderea deşeurilor vegetale este interzisă de lege
Potrivit legislaţiei europene de mediu, la care şi România a aderat,
arderea deşeurilor vegetale în fundul grădinii sau aruncarea acestora
aiurea, în locuri virane sau publice se pedeseşte cu amenzi foarte
mare, de la 5.000 lei în sus. „Având un număr limitat de asemenea
unităţi de compostare, le reamintim cetăţenilor că pot face apel la
remorca pusă special la dispoziţie de Primăria Miroslava, în prima şi
a treia săptămână a lunii în curs, pentru preluarea acestor deşeuri
vegetale la rampele special amenajate din Balciu şi Uricani. Preluarea
deşeurilor vegetale în aceste rampe este gratuită”, a mai spus Corina
Darabană.
La nivelul judeţului Iaşi, asemenea unităţi de compostare a deşeurilor vegetale vor mai fi distribuite în Iaşi, Hârlău, Paşcani, Târgu
Frumos, Ruginoasa, Bălţaţi, Ţuţora şi Tomeşti. Valoarea totală a proiectului este de 69,3 milioane euro, din care costurile eligibile de 55
milioane euro vor fi acoperite în proporţie e 83,5% de Uniunea
Europeană, prin POS Mediu. Contribuţia locală va fi de 14, 2 milioane euro,.

Solicitări de concesionare teren doar cu
aviz de la urbanism şi schiţă cadastrală!
Toate solicitările de concesionare teren în vederea realizării unor
investiţii (gen ferme, depozite, parcări, fabrici şamd) se vor aduce la
cunoştinţa Consilului Local numai dacă vor fi însoţite de o schiţă
cadastrală avizată de Serviciul de Urbanism al Primăriei Miroslava.
„Până de curând am primit tot felul de solicitări pentru concesiuni de
teren, dar consilierii nu puteau lua în discuţie aceste solicitări pentru
că acestea nu precizau o sugestie de amplasament. Cererea unui solicitant poate fi însoţită de mai multe sugestii de amplasament. Avizul
de la urbanism este necesar pentru că au existat solicitări de concesiuni pe terenuri unde sunt restricţii şi limitări în construcţii datorită
utilităţilor care trec pe acolo”, a precizat Ancuţa Lenuţa Ursanu,
secretarul Primăriei Miroslava. Odată depusă cererea cu sugestia de
amplasament la Primăria Miroslava, serviciul de urbanism verifică
dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi luată în considerare, după
care se înaintează la Consiliul Local spre dezbatere.

Drumurile private se trec în domeniul
public numai cu act de donaţie din partea solicitanţilor!
Toate solicitările de donare a unor drumuri private către Primăria
Miroslava, spre a fi trecute în domeniul public în vederea modernizării lor, vor trebui să parcurgă următoarea procedură: cererea solicitanţilor trebuie să fie însoţită de o copie după actele de proprietate asupra terenului vizat, împreună cu o schiţă cadastrală. Compartimentul
de cadastru din cadrul Primăriei Miroslava verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi donat acel teren, după care înaintează cererea spre dezbatere în Consiliul Local. Consiliul Local analizează solicitarea de la cadastru şi mai apoi emite un aviz de principiu. Doar
după emiterea avizului de principiu al Consiliului Local, cetăţeanul
sau grupul de cetăţeni care au făcut solicitarea merg la notar şi încheie actul de donaţie. Costurile notariale sunt suportate de donatori.
„Foarte important! Solicitarea de donare nu e acelaşi lucru cu darea
în administrare. Primăria Miroslava nu preia dumuri în administrare
pentru că potrivit legii poate moderniza şi întreţine numai drumuri
care aparţin domeniului public. Deci procedura în acest caz, la notariat, trebuie să fie una de donaţie”, a precizat Ancuţa Lenuţa Ursanu,
secretaru Primăriei Miroslava.

Administraţie / Interviu
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„Intenţionăm să rămânem şi să
ne facem treaba bine!”
Situaţie complicată cu gunoiul din
Miroslava… În urma concesionării, prin
licitaţie publică, serviciul de salubritate a
fost atribuit firmei SC Dermat Cons SRL
din Bucureşti, de altfel singura firmă care
s-a prezentat. S-ar părea că după plecarea
celor de la Predemet şi mai apoi a celor de
la Raabro, Miroslava nu e tocmai un punct
de atracţie pentru operatorii de salubritate,
deşi în cazul de faţă este vorba de o comună mare. Recent venită în zona, Societatea
Dermat Cons SRL întâmpină de la bun
început mari dificultăţi la încheierea de
contracte, atât din partea persoanelor fizice, cât şi juridice. De ce merg lucrurile
greu şi despre multe alte detalii legate de
această problemă a colectării gunoiului
menajer încercăm să vorbim, eventual să le
lămurim, împreună cu dl. Viorel Pîrcălabu,
Administratorul şi Directorul General al
Operatorului de salubritate DERMAT
CONS SRL.
Reporter: Există posibilitatea ca
firma Dermat Cons SRL să mai umble
la preţul serviciilor de salubritate, sau
totul a rămas bătut în cuie?
Viorel Pîrcălabu: În conformitate cu
prevederile contractuale, tariful este ferm
şi nemodificabil, pe o perioadă de 12 luni
de la data semnării contractului. După
această perioadă, în conformitate cu prevederile art.97 din HG 925/2007 şi Ordinul
ANRSC 109/2007, pe parcursul îndeplinirii contractului se va proceda la o analiză a
tarifelor iar ele pot fi modificate. Tarifele
licitate - respectiv de 7,63 lei/locuitor şi
57,85 lei/mc/pentru persoanele juridice au fost stabilite conform plafonului indicat
de Autoritatea Contractantă, în documentaţia de licitaţie. Concret, tarifele ofertate
de DERMAT CONS SRL au reprezentat
85,05% din plafonul indicat, întrucât legea
nu permite ofertarea unui tarif mai mic cu
85% din cel indicat. Altfel spus, am ofertat
tariful minim din cel permis de lege, atât
pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.
Mai mult, am propus urmatoarele
Consiliului Local Miroslava următoarele:
- Scutirea de la plata taxei de salubritate a copiilor mai mici de 7 ani;
- Reducerea tarifului de la 7,63 lei la
3,81 lei pentru copii cu vârsta între 7-14
ani;
Deocamdată nu avem un răspuns ferm
din partea Consiliului Local.

„Nu mai există zone
defavorizate în Miroslava”
Rep.: Mai erau nişte propuneri care
vizau scutirea de la plata serviciilor de
salubritate a persoanelor cu vârsta peste
80 de ani şi, bineînţeles mai sunt de luat
în discuţie persoanele care întrunesc
condiţiile stabilite de lege pentru plata
acestor facilităţi.
V.P.: Acele categorii de persoane care
beneficiază de scutiri au fost trecute şi întro Hotărâre de Consiliu Local. Pentru aceste categorii de persoane, Primăria suporta
contravaloarea taxei, potrivit legii. Ce nu
mai plăteşte Primăria acum sunt taxele de
salubritate reduse pentru localnicii din
satele Dancaş, Corneşti, Proselnici,
Miroslava Vale şi Găureni, care erau considerate defavorizate şi unde fostul operator de salubritate avea amplasate eurocontainerele mari. Aici oamenii plăteau câte
10 lei/casă, prin intermediul serviciului
taxe şi impozite de la Primărie şi, de regulă, nu se încasa… Obişnuiţi să nu plăteasca acea taxă de salubritate, taxa fiind achitată de Primărie, acum oamenii refuză
categoric semnarea contractelor individuale şi plata taxei de salubritate, deşi generează deşeuri menajere ca orice alt locuitor.
Rep.: Să înţeleg că pentru gunoiul

strâns din cele cinci sate considerate
defavorizate Primăria a plătit până
acum gunoiul, dar nu a reuşit să recupereze banii de la oamenii care nu au plătit. Iar de aici încurcătura cu inspectorii
Curţii de Conturi care la ultima inspecţie au cerut reglementarea urgentă a
situaţiei. Aşa au apărut şi atenţionările
cu plata restanţelor la salubritate pentru care unii oameni fac scandal, spunând că acum au de plătit mai mult ca
înainte… Spuneţi-mi, mai există acum
zone defavorizate în Miroslava?
V.P.: Zonele există. Atâta doar că
Primăria nu mai poate susţine plata acelor
taxe, fără să le recupereze, iar cei vizaţi de
această măsură adminitrativă s-au revoltat.
Rep.: Deci, fiecare familie plăteşte
cât are de plătit, conform facturii…
V.P..: Conform legii, da, fiecare persoană fizică şi juridică este obligată să plătească pentru deşeurile generate şi colectate de societatea noastră.
Rep.: Asta înseamnă că există posibilitatea ca în Dancaş, Proselnici sau
Găureni să fie familii care în trecut plăteau 10 lei/lună/gospodărie iar acum trebuie să plătească şi câte 30 lei, pentru că
totul se calculează la numărul de persoane.
V.P.: Asta înseamnă că şi în aceste sate,
ca de altfel pe tot teritoriul Comunei
Miroslava, fiecare locuitor trebuie să-şi
achite taxa ce-i revine. Dacă sunt mai mult
de 4 persoane care locuiesc în acelaşi
imobil, taxa poate ajunge la 30 lei, tariful
este de 7,63 lei/locuitor.
Numai că persoanele care locuiesc în
aceste zone refuză semnarea contractelor
individuale în speranţa că Primăria le va
prelua plata datoriilor. Asta nu se va întâmpla pentru că legea este aceeaşi pentru toţi.
Potrivit situaţiei noastre, Dancaşul are 85
case, Găureniul 120, Corneştiul 234,
Proselnici 196. Pe Miroslava Vale nu avem
o evidenţă strictă cu numărul de case dar,
per total, estimările noastre iau în calcul
aproximativ 700 locuinţe din această zonă
considerată defavorizată, ceea ce înseamnă
că aproximativ 2.000 locuitori, refuză
categoric semnarea contractelor individuale şi plata taxei aferente fiecărului locuitor
pentru salubritate.

„În momentul de faţă nu
reuşim să ne acoperim nici
măcar jumătate din cheltuieli”
Rep.: Ca firmă, vă scoateţi banii la
Miroslava?
V.P.: Nu, deocamdata suntem la înce-

put. Investitia impusă prin caietul de sarcini este foarte mare, dar am reuşit, în acest
timp scurt, să ne îndeplinim toate obligaţiile impuse prin contract, respectiv asigurarea recipientelor de precolectare, respectarea graficului de colectare pentru fiecare
zonă. Nu a fost uşor pentru că am „moştenit” o cantitate foarte mare de deşeuri de la
operatorul anterior. Serviciul nu a mai fost
prestat o bună perioadă de timp şi din
cauza asta cantitatea de gunoi colectată a
fost mai mare. Acum ar fi prima lună când
putem încasa, dar încasările până la acest
moment sunt foarte, foarte mici. Nu reuşim să acoperim nici măcar cheltuielile cu
combustibilul necesar şi cu taxa de depozitare, care în judeţul Iaşi, faţă de alte zone
din ţară, este exagerat de mare. Am putea
spune că în acest moment mergem pe pierdere…
Rep.: Cam care ar fi dimensiunea
„găurii” la Miroslava?
V.P.: Politica firmei nu-mi permite să
vă dau această informaţie. Dar, ca la orice
contract, care e la început, mergem pe
investiţii. Nu punem deocamdată problema profitului. În primul an de activitate, în
general, profitul merge spre zero. Trebuie
să lupţi ca să-ţi asiguri cheltuielile necesare îndeplinirii contractului. Mă refer la
combustibil, taxa de depozitare, salarii,
investiţii. Or, în acest moment nu reuşim
să acoperim nici măcar jumătate din aceste sume, mai ales că întâmpinăm dificultăţi
mari în semnarea contractelor.
Rep.: Dar dacă firma Dermat Cons
constată că preluarea gunoiului menajer în Miroslava nu este profitabilă, ce
face, se retrage? Cât mai stă până îşi
face bagajul?
V.P: Noi încercăm să facem o activitate profitabilă pentru toată lumea, atât pentru noi care prestăm acest serviciu, cât şi
pentru beneficiarii acestui serviciu. Nu neam angajat într-un contract care să ne
determine să renunţăm. Sperăm să reuşim
în acest proiect şi să ne îndeplinim obligaţiile contractuale.
Rep.: Şi cum o veţi face?
V.P.: În prezent, avem un număr de şase
contractori-încasatori, care merg în teren,
din poartă în poartă, să încheie contractele
individuale cu persoanele fizice iar şeful
serviciului de salubritate se deplasează în
teren pentru încheierea contractelor cu persoanele juridice. Aceste contracte se pot
încheia şi la punctul de lucru aflat în centrul comunei Miroslava, chiar lângă
Primărie, pe str. Constantin Langa, nr. 97.

„Contractele cu Dermat Cons
sunt obligatorii atât pentru
persoane fizice, cât şi juridice”
Rep.: Dacă greşesc, vă rog să mă
corectaţi. Odată ce Dermat Cons s-a
prezentat la licitaţie pentru obţinerea
acreditării ca prestator de servicii de
salubritate pentru Unitatea Teritorial
Administrativă Miroslava, potrivit legii,
orice alt operator care vine în zonă
practică o formă de concurenţă neloială,
sau ca să-i zicem mai pe româneşte,
piraterie. E ca şi cum, spre exemplu, o
firmă de transport câştigă licitaţia pe
traseul Iaşi – Miroslava, dar o altă firmă
de transport care a licitat şi a obţinut
traseu pe ruta Voineşti – Dagâţa, pleacă
din Iaşi, trece prin Miroslava şi dacă tot
are drum pe aici opreşte în staţii şi ia
pasageri din zonă, pentru care nu a licitat, şi uite-aşa prima firmă pierde
bani…
V.P.: Nu este vorba de concurenţă neloiala, ci efectiv de încălcarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată, iar fiecare
Operator de salubritate Autorizat conform
legii, cunoaşte cuantumul amenzilor aplicate celor ce prestează serviciul de salubri-
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tate pe teritoriu concesionat. În
conformitate cu prevederile
legii, Operatorii serviciului de
salubritate care au semnat un
contract de delegare a gestiunii
serviciului public de salubritate, aşa cum este şi în Miroslava
„au exclusivitatea prestării serviciului de salubritate pentru
toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale pentru
care are hotărâre de dare în
administrare sau contract de
delegare a gestiunii”. În consecinţă, am înaintat adrese către
toţi operatorii care au prestat
serviciul pe raza comunei
Miroslava, care încă aveau
contracte în vigoare, respectiv
Predemet, Salubris, Raabro. În
mare parte, aceştia s-au retras
din aria administrativ teritorială Miroslava. Mai sunt şi
excepţii pe care încercăm să le
rezolvam amiabil. Sperăm să şi
reuşim. În situaţia în care nu
vom reuşi ne vom adresa autorităţilor competente în soluţionarea acestor litigii.

Reduceri pentru
agenţii economici mici
Rep.: Presupun că pe
acest gen de situaţie ar trebui
să vă adresaţi Primăriei
Miroslava sau Prefecturii să
intervină eventual cu nişte
amenzi, altfel nu văd cum o
scoateţi la capăt…
V.P.: Sperăm totuşi să nu fie
nevoie de asta. Iar în ce priveşte persoanele juridice mici, de
ex: magazine, baruri şi cafenele sau alte unităţi comerciale de
mici dimensiuni, ar fi bine ca
acestea să conştientizeze că
activitatea lor generează o cantitate mult mai mare de deşeuri
decât o louinţă. Sunt diferenţe
majore între persoanele fizice
şi cele juridice, mai ales că fiecare agent economic este obligat să raporteze semestrial,
către Autoritatea de Mediu,
cantitatea de gunoi generată
din activitatea proprie. Pentru
reglarea acestui aspect, legea a
prevăzut formulare de încărcare-descărcare, care se înmânează de către lucrătorii noştri la
fiecare ridicare, agentului economic de la care s-a ridicat
gunoiul. Unii agenţi economici
mici refuză atât primirea cât şi
semnarea acestor formulare, pe
care sunt obligaţi conform legii
să le aibă, şi sunt pasibili de
amenzi foarte mari. Cunoscând
realitatea din teren, noi am fost
flexibili şi am venit în întâmpinarea cetăţenilor. Deşi în contractul cadru este prevăzut ca
persoanelor juridice să li se
factureze lunar o cantitate
minimă de 1 mc, noi am renunţat la aceastp prevedere. Am
stabilit ca fiecare agent economic să achite ceea ce i se colecteaza efectiv, conform formularelor de încărcare-descărcare.
Să vă dau un exemplu: dacă un
magazin are în dotare un recipient de precolectare, o pubelă
de 120 l, cantitatea colectată
lunar de aici este de 0,48 mc
gunoi. Contravaloarea serviciului de salubritate pentru
această cantitate este de 34
lei/lună şi nu se mai ajunge la
71 lei/lună, cât era prevăzut în
contractual obligatoriu. Iar la
fiecare golire de publelă se eliberează formularul de încărcare-descărcare, prevăzut de lege
şi nu mai are firma griji că
poate lua vreo amendă de la
mediu.
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Groapa ecologică a
Iaşului, cea mai
scumpă din ţară!
Rep.: De ce nu duceţi
gunoiul la Groapa Ţuţora, că
tot e la doi paşi?
V.P..: Am dus şi la depozitul
Ţuţora, numai că taxa de depozitare acolo pentru o maşină de
9.000 kg se ridică undeva la
2.500 lei. E mult! Interesul
nostru este să ne reducem costurile, aşa că am căutat alte
depozite.
Rep.: La Botoşani cât plătiţi?
V.P..: Undeva la 44 lei/tona.
Rep.: De ce este aşa mare
preţul la Groapa Ţuţora?
V.P..: Asta ar trebui să-i
întrebati pe reprezentantii
Consiliului Judetean Iaşi, cei
care au aprobat tarifele de
depozitare, la depozitul din
Ţuţora, aflat în administrarea
SALUBRIS SA.
Rep.: Puteţi spune cât plăteşte Salubris pentru metrul
cub de gunoi pe care-l descarcă în groapa de la Ţuţora,
dacă e în acelaşi timp şi
administratorul gropii? Cum
şi pe ce criterii a stabilit tarifele pentru preluarea gunoiului menajer adus de alte
societăţi de salubritate concurente?
V.P..: Chiar nu putem da un
răspuns referitor la modalitatea
lor de calcul. Ştim doar că, la
un moment dat, Primăria
Miroslava le-a cerut celor de la
Salubris o explicaţie, dar răspunsul nu a venit nici până azi.
Cert este că tarifele pretinse de
Groapa Ţuţora sunt cele mai
mari din ţară. Vă dau câteva
exemple: Ecosud Ilfov – 59
lei/tona + TVA, Iridex Chiajna
61 lei/tona, Ecosud Bacău – 68
lei/tona +TVA, Depozitul ecologic din Tulcea – 45 lei/tona
+TVA, Depozitul Ecologic din
Bacău – 26 lei/tona +TVA ,
Târgu Neamţ – 39 lei/tona.
Tarifele exprimate la toate
depozitele menţionate sunt
LEI/TONA. Numai la Ţuţora
sunt LEI/MC. La Iaşi, taxa de
depozitare, după efectuarea
transformării din MC în Tone,
ajunge preţul de depozitare a
gunoiului menajer ajunge la
235 lei/tona, adică de zece ori
mai mult decât la Bacău! Cum
au calculat ei aceşti 235 lei?
Nu am idee...

„Nimeni nu strânge
gratis gunoiul de la
poartă”
Rep.: Ca să tragem linie,
ce ar trebui să ştie cetăţenii în
ce priveşte colectarea gunoiului
menajer
de
la
Miroslava?
V.P.: În primul rând ar trebui să conştientizeze importanta serviciului de salubritate în
comuna unde locuiesc, să înţeleagă că trebuie să încheie contracte individuale şi că nimeni
în lumea asta nu va veni să le
ridice gratis gunoiul de la poartă. Excepţie de la această regulă fac doar persoanele din categoriile sociale scutite de lege.
Deci plata serviciului de salubritate este o obligaţie legală,
dar şi morală în acelaşi timp,

pentru că nimănui nu-i place să
trăiască prin gunoaie. Angajaţii
noştri au mai avut parte de
explicaţii din partea unor săteni
că ar prefera să-şi ardă gunoiul
în curte. Asta nu e o soluţie, ci
o încălcare a legii mediului.
Nu-şi dau seama că arderea
gunoiului în grădină constituie
un pericol nu doar pentru ei ci
şi pentru comunitate. Au fost
dese cazuri în care de la astfel
de incendii au luat foc şi gospodăriile vecinilor, nu doar
gospodăria celui care a pornit
focul. Nu mai spun că amenzile gărzii de mediu sunt atât de
mari încât e posibil ca unii
oameni nici să nu fie în stare să
le plătească. Chiar nu merită. E
mai simplu şi mai civilizat să
depozitezi gunoiul menajer în
pubele iar o dată pe săptămână
să ţi se ridice pubela de către
un operator de salubritate. Ce
rost are să te expui riscului?
Rep.: Ce gunoaie mai
strângeţi? Doar gunoi menajer?
V.P.: Colectăm gunoi menajer şi deseuri reciclabile, de
tipul hârtie/carton, folie/plastic. Suntem în curs de amenajare a punctelor fixe de colectare
a deşeurilor reciclabile pentru a
implementa şi o colectare
selectivă.
Rep.: Deşeuri rezultate
din construcţii şi demolări
luaţi?
V.P.: Preluăm şi deşeuri de
tip industrial, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară
a locuinţelor.
Rep.: Deşeuri vegetale?
V.P.: Deşeurile vegetale
sunt preluate de Primarie.
Există o remorcă a Primăriei
care vine în prima şi a treia
săptămână a lunii şi colectează
acest gen de deşeuri pe care le
descarcă în platformele de la
Balciu şi Uricani.
Rep.: Ce mai aruncă
lumea din Miroslava, la
gunoi?
V.P.: De toate… chiar îmi
pare rău că nu am făcut o poză,
să vedeţi ce au scos oamenii la
poartă săptămâna trecută: verdeaţă, crengi, lujeri de vie, saci
cu resturi de materiale de construcţii şi tot felul de lucruri
care numai gunoi menajer nu
se pot numi…
Rep.: Şi dacă nişte persoane fizice nu vor în ruptul
capului să încheie contract,
ce faceţi?
V.P.: Lunar, predăm la
Primărie o situaţie cu contractele individuale încheiate. În
ce-i priveşte pe cei care refuză
categoric să încheie contracte,
Primăria poate dispune, prin
poliţia locală, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
Rep.: Dar în cazul în care
aveţi persoane cu care aţi
încheiat contract şi acestea
nu plătesc, pentru că nu au
de unde sau poate chiar nu
vor… ce faceţi?
V.P..: Ne vom adresa
instanţelor competente. Altă
cale nu-i…
Rep.: Nu le lăsaţi gunoiul
la uşă?
V.P.: Deocamdată, nu putem
face asta. În conformitate cu
clauzele contractuale, prestarea
serviciului se suspendă doar în

situaţia în care beneficiarul
refuză plata contravalorii serviciilor prestate, după o perioadă
de 30 zile de la emiterea facturii. Sperăm să nu ajungem la
astfel de situaţii. În general, cei
care semnează contracte individuale îşi achită serviciile.
Din păcate sunt încă puţini
locuitorii
din
comuna
Miroslava care să fi semnat
până acum contracte, deşi
comuna e una mare.

Persoane scutite de la
plata serviciilor de
salubritate
Rep.: Subvenţii de la
Primărie pentru câte persoane aveţi?
V.P.: În fiecare lună primim
de la Primărie un tabel, pe care
îl ataşăm facturii şi în baza
acestuia se decontează plata
serviciilor de salubritate pentru
cei care beneficiază de ajutorul
social, cei încadraţi în prevederile Legii 416, persoanele cu
dizabilităţi gradul I şi cele cu
vârsta peste 80 de ani. Mai sunt
şi persoanele care au venituri
sub 400 lei/membru de familie,
tariful acestora fiind suportat în
proporţie de 50% de operatorul
de salubritate şi 50% de
Primărie.
Rep.: Preluaţi şi cadavre
de animale?
V.P.: Nu, cadavrele de animale nu reprezintă deşeuri
menajere. Acestea au un alt
regim de distrugere, prin incinerare. Nu pot fi transportate la
depozitul ecologic. Am avut
solicitări în acest sens, dar nu
le putem onora.
Rep.: Dar câini vii, fără
stăpân, nu preluaţi?
V.P.: Nu, acest serviciu nu
face obiectul contractului. Noi
preluăm doar deşeuri menajere. Ecarisajul este un alt serviciu de care se ocupă Primăria
Miroslava.
Rep.: Ce am vrut să ştim
am aflat. Dacă mai doriţi să
le transmiteţi vreun gând
locuitorilor
comunei
Miroslava, vă rog să o
faceţi…
V.P.: Sper ca într-o perioadă
cât mai scurtă să rezolvăm problema salubrităţii în Miroslava,
să determinăm un număr cât
mai mare de locuitori să semneze aceste contracte individuale. E important să înlăturăm
neîncrederea dată de prestarea
în mod defectuos a serviciului
de colectare a deşeurilor menajere de către alţi operatori de
salubritate. Îi înţeleg pe
oameni şi le respect reţinerile
de acum. Dar aş vrea să conştientizeze că indiferent cine le
strânge gunoiul ei trebuie să
plătească pentru aceste serviciu, nu pentru că le cerem noi
asta, ci pentru că aşa trebuie să
fie într-o societate civilizată. În
ce ne priveşte, îi asigurăm că
ne vom face treaba bine şi vom
trata cu toată seriozitatea orice
sesizare venită din partea
publicului pentru menţinerea
unui
habitat
curat
în
Miroslava!
A consemnat
Florin Antohi

ANUNŢ PUBLIC!

Încheierea contractelor de
salubritate cu operatorul
acreditat este obligatorie!
• Persoanele fizice şi juridice care nu încheie aceste contracte vor fi amendate contravenţional
La nivelul comunei Miroslava, începând cu data de 4 mai
2015 a fost concesionat serviciul de salubrizare către operatorul SC Dermat Cons SRL. Faţă de această împrejurare, locuitorii comunei, persoane fizice cât şi juridice, care desfăşoară activităţi comerciale pe raza comunei sunt obligaţi să încheie contracte cu noul operator.
Cunoaştem că la nivelul comunei există şi locuitori cu resurse financiare scăzute, însă atât autorităţile cât şi populaţia trebuie să conştientizeze că menţinerea curăţeniei în comună conduce către civilizaţie şi un mediu ambiant plăcut.
Ne-am dat silinţa să asigurăm un operator licenţiat în colectarea şi gestionarea deşeurilor, dumneavoastră având de asemenea obligaţia participării la acest proces prin plata contravalorii
serviciului de salubrizare.
Astfel, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice au
obligaţia, conform HCL nr. 65/30.04.2015, şi Legii salubrizării
nr. 101/2006, cu modificările şi competările ulterioare, de a
încheia un contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat, respectiv SC Dermat Cons SRL, cu sediul în sat
Miroslava, str. Constantin Langa nr. 95.
Atragem totodată atenţia că în conformitate cu prevederile
art. 30, alin. 5 din Legea 101/2006, „refuzul de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate licenţiat în
aria de delegare respectivă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 – 1.000 lei”.
De asemenea, pentru persoanele juridice, neîncheierea acestor contracte poate duce la anularea acordului/autorizaţiei de
funcţionare, având în vedere că acesta a fost emis şi ca urmare
a existenţei acestui contract, conform prevederilor
„Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe
teritoriul comunei Miroslava”.
Pentru a evita situaţii neplăcute, sunteţi invitaţi să încheiaţi
contracte cu noul operator şi să participaţi la menţinerea curăţeniei în comuna noastră.

Primar, Dan Niţă

Punct de preluare deşeuri
electrocasnice
Persoanele care deţin aparate electronice sau electrocasnice stricate şi vor să scape de ele sunt rugate să nu le arunce la pubela de gunoi menajer pusă la dispoziţie de operatorul local de salubritate, ci să le depună la punctul special
amenajat la primăria veche, din Balciu. Punctul de preluare a acestor deşeuri electronice şi electrocasnice este deschis toată săptămâna, între orele 9:00 şi 16:00, mai puţin
sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

Activitatea de salubrizare din mediul
urban şi rural - legi şi normative
Pentru o mai bună înţelegere a reglementărilor şi practicilor privind colectarea gunoiului menajer, obligativitatea
încheierii de contracte de salubritate de către persoanele
fizice şi juridice, modul în care se desfăşoară această activitate pe teritoriul unei unităţi administrative teritoriale,
indiferent că e vorba de un municipiu sau o localitate de
mică dimensiuni, prezentăm mai jos o listă cu legile de profil. Aceste legi pot fi consultate în detaliu, accesând
Monitorul Oficial, care dispune şi de o pagină de prezentare pe internet.
• Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităților, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,
Legea nr. 99/2014;
• Ordinul nr.82/2015, privind aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
• Ordinul nr.109/2007, privind aprobarea normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de
salubrizare a localităților;
• O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităților
urbane și rurale.
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JOACA DE-A ADMINISTRAŢIA

Ana Maria Mazilu - subprefect pentru o zi!
• Eleva Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” a
trăit această experienţă inedită în urma unui concurs de
eseuri, la care au participat
elevi din tot judeţul
În încercarea de a familiariza tânăra generaţie cu principalele preocupări şi atribuţii de zi
cu zi ale instituţiei prefectului,
Prefectura judeţului Iaşi, împreună cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a
creat posibilitatea ca doi elevi
eminenţi să ocupe, pentru o zi,
fotoliile de prefect şi subprefect. Acţiunea, dedicată sărbătoririi zilei copiilor, a avut loc
marţi, 9 iunie, la Casa Pătrată,
iar selecţia celor doi demnitari
pentru o zi a fost făcută în urma
unui concurs de eseuri, la care
au participat 19 elevi din judeţ,
cu rezultate deosebite la învăţătură. În urma evaluării eseuri-

lor, de către o comisie a ISJ
Iaşi, au fost desemnaţi câştigători elevii Valeriu Ţurcanu (prefect pentru o zi), de la Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu”, şi
Ana-Maria Mazilu (subprefect
pentru o zi), de la Liceul
Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” Miroslava.
Practic, cei doi elevi au participat, alături de conducerea
Instituţiei Prefectului, la o întâlnire cu Excelenţa Sa, doamna
Boutheina Labidi, Ambasadorul Republicii Tunisiene în
România, apoi la o şedinţă a
Colegiului Prefectural şi la festivitatea de acordare a diplomelor de recunoștință pensionarilor din învățământul
preuniversitar ieșean. Spre
sfârșitul zilei, cei doi elevi au
inspectat echipamentele de
intervenţie aflate la dispoziţia
Inspectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Iaşi. „Pot

spune că această experiență a
fost pentru mine un moment
important în evoluția mea personală. Sper ca peste câţiva ani
prefectul judeţului să fie din
Miroslava. Mă bucur că am
avut ocazia să particip la acest
concurs care s-a finalizat cu
evenimente
atât
de
reprezentative pentru județ.
Cred în potențialul tinerilor și
îmi doresc să avem ocazia să
fim cu adevărat prezenți în
societatea românească”, a
declarat Ana Maria Mazilu,
care s-a înscris în acest concurs
sub îndrumarea prof. Oana
Simionovici, consilier educativ
în cadrul Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu”
din Miroslava.
„De multe ori, între realitate
şi percepţia publică există mari
diferenţe. Prin această acţiune –
pe care sper să o repetăm şi cu
alte ocazii – cei 19 tineri ieşeni

Miroslava, satul meu natal
Mă preocupă, şi consider că şi alţii sunt preocupaţi de părerea tinerilor despre satele Miroslavei.
Măcar o dată pe lună în şcolile din comuna noastră
ar trebui ca elevii să aibă o oră despre istoria
Miroslavei. Nu este o idee extravagantă. În alte
judeţe, în Brasov de exemplu, există şi un manual
şcolar pentru disciplina optională „Patrimoniu
Cultural”. Manualul este recomandat de Muzeul
Naţional al Ţăranului Român, de Muzeul de
Etnografie Braşov şi avizat de Inspectoratul Şcolar
din localitate. Sperăm ca din anul şcolar 20152016, cu ajutorul directorilor de şcoli din Miroslava
şi Corneşti să susţinem aceste ore privind istoria şi
patrimoniul cultural din comuna noastră. Pentru că
este necesar ca elevii să cunoască istoria şi tradiţiile din satele Miroslavei. „Monografia comunei
Miroslava - despre Locuri şi Oameni”, şi
„Miroslava, Memoria timpului -Mărturii de la începutul secolului XX” sunt lucrări din care elevii pot
afla aproape tot despre comuna noastră. Şi cum alţii
ştiu să îşi transmită din generaţie în generaţie tradiţiile, istoria şi mândria de a aparţine unei comunităţi, acelaşi lucru trebuie să îl facem şi noi la
Miroslava.
La finele acestui an şcolar elevii de la şcolile din
Miroslava şi Corneşti, cei care au dorit, au scris un
eseu pe tema „satul meu natal”. Lucrările elevilor
dovedesc o sensibilitate aparte şi o dragoste pentru
locul de baştină. Premiul pentru cea mai frumoasă
descriere îl acordăm elevei Andreea Molocia, clasa
a VIII-a, de la Şcoala „Colonel Constantin Langa”
din Miroslava. Vom publica aşadar textul ei.
Menţionăm şi alţi elevi care au scris despre satul
natal.
Oana Măriuca Mahu, elevă în clasa a VII- a la
şcoala „Colonel Constantin Langa” din Miroslava
remarca în eseul său că „...în trecut satul era mic şi
modest. Oamenii aveau multe animale, dar şi mult
pământ. Unii încă mai duc moşternirea bunicilor şi
a străbunicilor”.
Iulia Mihaela Boişteanu, elevă în clasa a VIII-a,
la aceeaşi şcoală: „În comuna Miroslava nunta
începe sâmbătă noaptea cu adusul miresei, a doua
zi vin naşii şi luni se dau darurile de nuntă”.
Diana Mocanu elevă în clasa a VIII-a, la şcoala
„Colonel Constantin Langa”: „Povestea mea începe în ziua în care m-am născut «pe-un picior de
plai, pe-o gură de rai». Peisaje deosebite, monumente istorice reprezentative, obiceiuri şi tradiţii ce
poarta parfumul arhaic al anilor, dar şi ecoul tainic
al trecutului găsesti în acest loc pe care îl iubesc”.
Mădălina Păduraru, elevă în clasa a VI-a, la
Şcoala „Dimitrie Anghel” din Corneşti: „Corneştiul
este un sat răsfirat cu peisaje parcă rupte din
poveşti. Oriunde aş pleca, nu mă simt în largul meu
şi îmi doresc să mă întorc cât mai repede. Nu contează unde aş pleca. De-ar fi să traversez mări şi
ţări, sufletul meu va rămâne în satul Corneşti”.
Corina Andreea Chiriac, elevă în clasa a VII-a,
Şcoala „Colonel Constantin Langa”: „Satul Balciu
este un loc pitoresc. Sufletul ţi se umple de bucurie
văzând dealurile acoperite de o mulţime de flori

colorate, străjuind din departare sătucul nostru. E
locul în care am auzit prima dată cuvântul mamă.
Aici am învăţat tainele scrisului şi cititului”.
Georgiana Chiriac Emilia, elevă în clasa a VI-a,
la Şcoala „Dimitrie Anghel” din Corneşti: „Satul
meu este bogat prin natura sa, prin iazul plin cu
peştişori de culoarea argintului, de un roşu cărămiziu. Fluturii par pictaţi. Izvoarele au apa de culoarea cerului. Corneşti este satul copilăriei mele”.
Laura Elena Gherasim, elevă în clasa a V-a, la
Şcoala „Dimitrie Anghel” din Corneşti. „Când am
crescut, am descoperit că satul meu este o sursă de
oameni buni, care ştiu să respecte lumea”.
În fine, iată şi eseul intitulat „Satul meu”, scris
de Andreea Molocia, elevă în clasa a VIII-a la şcoala „Colonel Constantin Langa” din Miroslava.
Mulţi mi-au spus că daca ar putea ar renunţa la
locul acesta. La satul lor. Că le-ar fi mai bine undeva la oraş, că „viaţa la ţară nu e de ei”.
Ei bine, eu nu. Nu sunt o împătimită a agriculturii, dar nu aş renunţa la satul meu. Alţii îl văd ca
pe un loc uitat de lume, eu nu. Eu îl numesc simplu:
acasă. Acest loc nu e doar un petec de pământ pe
care îl poţi părăsi cu uşurinţă, sau cel puţin eu nu
pot. E locul copilăriei mele, e locul în care am crescut, locul unde am învăţat, locul unde mi-am făcut
cei mai buni prieteni. Niciodată nu m-am gândit la
opţiunea de a pleca. Iubesc viaţa la sat, mereu am
iubit-o. De ce? Prin simplul fapt că e
„acasă”.Cuvintele nu pot defini ce simţi despre
satul natal. Satul tău e acel loc unde ştii că bunica
te aşteaptă mereu cu câte ceva bun şi nu te lasă până
nu eşti plin. Satul e acel loc unde îţi construiesti
amintiri, unde ai căzut prima dată de pe bicicletă,
unde te-a alergat pentru prima dată un câine. Satul
tău e acel loc unde eşti tu. Unde abia aştepti să te
întorci atunci când pleci.
Eu, personal, sunt mândră că trăiesc în
Miroslava. Mi se spune des: „nu mai vorbi moldoveneşte”. Dar nu ascult niciodată acest „sfa”. E o
pierdere de timp să schimbi la tine ceva ce îţi place,
să pretinzi că eşti ceva ce nici măcar nu îţi doreşti
să fii.
Reluând ideea de la început, cea mai bună
încheiere ar fi să spun că nu aş renunţa pentru nimic
altceva la satul meu, satul copilăriei mele. E o parte
din mine pe care indiferent ce s-ar întâmpla nu o
pot da la o parte”.
Lucrările copiilor scot în evidenţă sensibilitatea
specifică vârstei, dar şi un ataşament faţă de satele
din care provin. Depinde de familii, de cadrele
didactice, de comunitate, să le transmitem acestor
copii dragostea pentru istoria bogată şi tradiţiile din
Miroslava. Elevii menţionati au primit ca premiu
din partea Primăriei „Monografia comunei
Miroslava - despre Locurişsi Oameni”, şi
„Miroslava, Memoria timpului - Mărturii de la
începutul secolului XX”.
Ştefan Susai

implicaţi în concursul de eseuri
au avut prilejul de excepţie de a
începe ziua cu ideea lor despre
funcţia de prefect şi să o încheie cu un bagaj de cunoştinţe
mult mai precis. Pentru doi dintre ei – Valeriu Ţurcanu şi Ana
Maria Mazilu – confruntarea
directă cu responsablităţile
funcţiilor de prefect şi subprefect a fost o experienţă unică.
Au avut de condus o şedinţă, de
participat la o întâlnire oficială,
au avut de luat decizii în faţa
cetăţeanului petiţionar şi au

văzut cum se gestioneaza situaţiile de urgenţă. A fost o zi emoţionanţă pentru toata lumea
implicată în proiect”, a declarat
prefectul Dan Cârlan.
„ISJ Iaşi susţine asemenea
iniţiative care presupun un joc
de rol cu reale valenţe educaţionale şi sociale. Prin eseurile
redactate, unii elevi ieşeni au
demonstrat preocupare pentru
evenimentele din judeţ, rolul
instituţiilor, relaţia cetăţeanului
cu funcţia publică. În acest fel
creştem gradul de conştientiza-

re a tinerei generaţii asupra
rolurilor sociale sau politice din
comunităţile în care trăiesc. În
acelaşi
timp,
Instituţia
Prefectului va fi invitată să
reflecteze la sugestiile şi opiniile tinerilor - adulţii de mâine
care vor continua demersurile
pentru o societate mai bună,
mai responsabilă, mai atentă la
aspiratiile şi nevoile oamenilor”, a declarat prof. dr.
Camelia Gavrilă, inspector şcolar general.

Un medic mai puţin, la Miroslava?
• Pentru că nu a reuşit să acumuleze 600 de
pacienţi din zonă, doctoriţa Oxana Bejenaru nu
a mai obţinut acreditare de la Comisia Paritară
Chiar dacă a deservit ani la rând elevi şi
pacienţi din zona Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, intervenind inclusiv pe situaţii de urgenţă, există posibilitatea
reală ca micul cabinet medical, amenajat la
intrarea în unitatea de învăţământ, să se închidă.
„Noile reglementări impun ca un medic de
familie să aibă în evidenţe un minim de 800 de
pacienţi în mediul urban şi 600 în rural. Când am
depus ultima oară la CAS Iaşi lista cu pacienţi, eu
aveam doar 563. Îmi mai trebuiau 37 de persoane
pe listă, dar timpul a fost scurt şi nu am reuşit să
le adun şi din acest motiv Comisia Paritară nu mi-

a mai înnoit acreditarea. Asta înseamnă că nu mai
pot da bilete de trimitere şi nici medicamente
compensate”, spune doctoriţa Oxana Bejenaru.
Cum lista unui contract de prestări servicii către
CAS Iaşi pentru un medic de familie înseamnă
zero venituri, este foarte probabil ca unitatea
medicală din incinta liceului agricol să se închidă
definitiv. „Voi încerca să mai obţin o amânare de
la Casă şi să adun diferenţa de pacienţi, dar dacă
nu voi reuşi va trebui să închid cabinetul. Am mai
oferit servicii medicale gratuite pentru pacienţi
care m-au solicitat în cazuri de urgenţe şi nu erau
pe lista mea, dar fără această acreditare nu voi
mai putea să fac nimic”, a declarat dr. Oxana
Bejenaru. Doctoriţa Oxana Bejenaru activează în
Miroslava din septembrie 2011 şi a avut contract
neîntrerupt cu CAS Iaşi din martie 2012.

Flori de măr, cântec, joc şi voie bună!
Sâmbătă, 23 mai, un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale
„Dimitrie Anghel” din Corneşti, structura Ciurbeşti, a
participat la Festivalul Județean de Folclor ”Flori de
măr”, organizat de Primăria Tomești, în colaborare cu
Școala Gimnazială „Dumitru D. Pătrășcanu”.
Prezenţi la eveniment cu un microrecital de cântece şi
dansuri populare, ale zonei, micii interpreţi şi dansatori
din Ciurbeşti au făcut o impresie frumoasă publicului,
care i-a răsplătit din plin cu aplauze iar din partea organizatorilor au primit un trofeu binemeritat. Copiii prezenţi
la spectacolul din Tomeşti au fost îndrumaţi de înv.
Ciubotariu Adrian și înv. Muraru Alina Adriana.

Opţional de istorie locală în şcolile Miroslavei?
• Având în vedere că există
suficient material didactic,
există posibilitatea introducerii unui curs opţional de istorie a locului
Centrul Turistic Miroslava
împreună cu administraţia locală a comunei Miroslava încurajează orice iniţiativă menită să
contribuie la creşterea patriotismului local şi a conştiinţei populaţiei de apartenenţă la o zonă cu
profunde tradiţii culturale, etnografice şi folclorice. Un demers
util în acest sens ar fi introducerea, cu caracter de curs opţional,
a unor ore de istorie locală în
unităţile şcolare din localitate.
Miroslava deţine deja un mate-

rial bibliografic, foarte bine
documentat, în acest sens.
Rămâne doar ca şi unităţile de
învăţământ din localitate să
manifeste un interes pentru
introducerea în programă a
acestui opţional. Această iniţiativă nu constituie vreo idee
extravagantă de-a autorităţior
locale din Miroslava, ci mai
poate fi întâlnită şi pe la case
mai mari. Spre exemplu, în
judeţul Braşov există şi se
lucrează pe el, un manual şcolar
pentru disciplina optională
„Patrimoniu
Cultural”.
Manualul este recomandat de
Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, de Muzeul de
Etnografie Braşov şi avizat de

Inspectoratul Şcolar din localitate. „Sperăm ca din anul şcolar
2015-2016, cu ajutorul directorilor de şcoli din Miroslava şi
Corneşti, să introducem aceste
ore privind istoria şi patrimoniul
cultural din comuna noastră,
pentru că este necesar ca elevii
să cunoască mai bine istoria şi
tradiţiile din satele Miroslavei”,
a declarat Ştefan Susai, directorul Centrului Turistic Miroslava.
„Monografia
comunei
Miroslava - despre locuri şi
oameni” şi „Miroslava, memoria timpului - Mărturii de la
începutul secolului XX” sunt
lucrări din care elevii pot afla
aproape tot ce merită ştiut depre
oamenii şi locurile de aici.
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Modernizări de drumuri în Valea Adâncă
Chiar dacă au fost deja
asfaltate şi date în folosinţă,
sunt multe căi de acces
modernizate de Primăria
Miroslava care încă mai necesită lucrări de finisare. Pe
drumurile asfaltate din Valea
Adâncă, spre exemplu, au mai
rămas de făcut podeţe, şanţuri
şi căi de acces către proprietăţi, pe str. Veche, str. Bazei,
str. Sub Coşere, str. Corneşti,
str. Costea Vodă, str. Salciei,
str. Debarcaderului şi str. Iuga
Vodă.
Termenul limită de livrare
a acestor lucrări este până la
sfârşitul acestui an calendaristic. Valoarea totală a lucrărilor de modernizare pe aces-

te căi de acces din Valea
Adâncă este de circa 9
milioane lei (TVA inclus).

Modernizări de drumuri
în Găureni - Uricani şi
Proselnici - Voroveşti
În altă ordine de idei UAT
Miroslava a primit de la
Guvern
finanţare
pentru
modernizarea a 8,7 km de
drum. Vestea bună a fost adusă
de primarul Dan Niţă în ultima
şedinţă de Consiliu Local. „Nu
am prezentat încă documentaţia pentru că nu e făcut încă
proiectul tehnic, dar porţiunea
de drum la care ne-am gândit
este Găureni, T32, peste pădu-

rea Uricani, la Surugiu – 4,7
km şi porţiunea de la Ferma
Liliac – Proselnici – Voroveşti
– DC 28 A”, a precizat primarul Niţă.
În programul de modernizare a căilor de acces din comuna
Miroslava au fost prevăzută şi
amenajarea unei piste pentru
biciclişti de 10,1 km, dar
amplasamentul încă nu a fost
ales.

Nu se poate asfalta
porţiunea dintre sat
Găureni şi complex Era
La ultima şedinţă de
Consiliu Local a existat şi o
intervenţie din partea consilie-

Termenul pentru subvenţiile
APIA a fost prelungit cu o lună
• Vestea proastă e că pentru fiecare zi de întârziere,
solicitantul va fi penalizat cu
1% din valoarea totală a subvenţiei
Termenul limită pentru predarea documentaţiei în vederea
obţinerii subvenţiilor agricole
de la APIA Iaşi a fost prelungit
cu încă o lună, astfel încât
dosarele se vor putea depune

până cel târziu pe data de 15
iulie şi nu 15 iunie cum a fost
stabilit iniţial. Numai că persoanele care depun documentaţia cu întârziere, după data de
15 iunie, stabilită iniţial, vor
avea de plătit o penalizare de
1%/zi din valoarea subvenţiei.
„Penalizarea se reţine practic
din valoarea subvenţiei astfel
încât dacă solicitantul a întâr-

ziat 5 zile, să zicem, va primi o
sumă cu 5% mai mică decât
subvenţia nominală. Dacă
întârzie 10 zile va primi cu
10% mai puţin”, a precizat
Elena Enache, consilier în
cadrul Serviciului Registru
Agricol Miroslava.
Personalul de specialitate al
serviciului Registru Agricol
reminteşte cetăţenilor că nu eli-

rului local Ilie Costin, care a
întrebat de ce nu se asfaltează
porţiunea de drum care ar
putea să lege localitatea
Găureni de complexul Era.
„Din păcate, pe porţiunea de
drum la care vă referiţi nu
putem interveni, terenul de
acolo fiind trecut abuziv în
proprietatea UAT Iaşi”, a
observat primarul Dan Niţă.
Altfel spus, acolo ar trebui să
asfalteze Iaşul, dar cum municipalitatea ieşeană are alte
priorităţi pe agendă e greu de
crezut că respectiva cale de
acces se va rezolva într-un viitor apropiat.

berează adeverinţe de rol persoanelor fizice şi juridice care
au datorii neplătite către
Primăria Miroslava.
Pentru obţinerea unei adeverinţe de rol solicitanţii trebuie să depună următoarele:
- Cerere tip, cu numărul de
înregistrare de la Primărie;
- Să plătească o taxă de 4 lei
(la ghişeul unic de la Primărie);
- Să fie cu datoriile plătite la
zi către Primărie.
Adeverinţa de rol se eliberează împreună cu o copie
după Registrul Agricol şi acel
tabel centralizat, prevăzut la
Anexa 1.

Alege să te bucuri de avantajele
unei surse de energie de top!
Compania Gazmir Iaşi asigură furnizarea şi distribuţia gazelor naturale a
peste 2.000 de consumatori în Judeţele
Iaşi, Vrancea şi Călăraşi, la cel mai bun
preţ de pe piaţă. Gazmir Iaşi a reuşit, în 20
ani de activitate, dezvoltarea unei reţele
sigure, performante şi inovatoare, de
peste 100 de kilometri, bazată pe o tehnologie modernă şi nepoluantă.
Echipa de profesionişti a GazMir vă
oferă posibilitatea rară de a rezolva mai
multe probleme într-un singur loc:
- proiectarea şi execuţia instalaţiei de
utilizare;
- soluţionarea lucrărilor termice;
- verificarea centralelor şi a instalaţiilor de utilizare;
- intervenţia rapidă a a departamentului de service.
Politica firmei are la baza loialitatea
faţă de clienţi, consolidată pe baza relaţiei
de înţelegere reciprocă şi respect. Pe baza
acestei politici garantăm că veţi primi
banii înapoi dacă nu sunteţi mulţumiţi de
serviciile noastre. De asemenea, oferim
servicii de proiectare cu o reducere de
25% în următoarele 3 luni.
Nu sunteţi racordaţi
la sistemul de distribuţie?
Dacă în acest moment nu sunteţi racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor
naturale, permiteţi-ne să vă informăm de
avantajele utilizării acestui tip de combustibil:
- gazul metan este un combustibil ieftin în comparaţie cu alţi combustibili;
- automatizarea aparatelor de utilizare
a gazului natural;
- scăpaţi de aprovizionarea, transportul şi depozitarea combustibilului;

- cerinţe minime în materie de spaţiu;
- un mediu nepoluant: arderea gazului
metan nu produce substanţe corozive şi
poluante.
Avantajele utilizării gazului
metan în raport cu lemnul clasic
Vă prezentăm în continuare o analiză
comparativă a costurilor cu diferite surse
de energie pentru o locuinţă de familie cu
o suprafaţă de 140 , după cum urmează:
Încălzirea cu centrală termică pe bază
de gaze naturale:
- Costurile de racordare sunt de aproximativ 5.000 lei (branşament şi instalaţie
de utilizare), centrală termica - 2.600 lei,
amortizarea costurilor obţinându-se în
maxim 2 ani.
- Durata de viaţă a centralei termice –
aprox. 25 ani;
- Costurile însumate pe un an cu facturile de gaz la Gazmir Iaşi sunt de max.
2.600 lei.
Încălzirea cu centrală termică pe
lemne a locuinţei este o instalaţie:
- Masivă – necesită un spațiu mare de
instalare și funcționare;
- Scumpă (poate ajunge la

aprox.12.000 lei – centrală termică + coș
de fum + echipamente + automatizare);
- Durata de viață – între 7-10 ani,
apariția condensului formând gudroane
care deteriorează în timp instalația;
- Generează miros neplăcut și poluare;
- Contribuie, prin defrișarea masei
lemnoase, la distrugerea mediului
înconjurător, având consecințe deosebit
de grave.
- Centrala termică necesită întreţinere,
service, curăţare periodică;
- Procurare, descărcare, tăiere,
depozitare lemne;
- Întreținere, curățare periodică,
evacuare cenușă;
- Inspectare și curățare coș fum;
- Costuri suplimentare cu altă sursă
(butelie GPL) pentru preparare hrană și
energie electrică pentru boiler – obținere
apă caldă în lunile în care nu se folosește
centrala pentru încălzire.
- Costuri minime: Lemne - aprox.
4.000 lei (13 metri cubi/an x 300 lei);
Butelii - aprox. 800 lei; Energie electrică - aprox. 700 lei!
TOTAL: 5.500 lei!
Dacă din motive financiare aţi fost
descurajaţi, noi vă punem la dispoziţie
plata în rate lunare a lucrării - ofertă valabilă pentru primii 100 de clienţi. Sumele
investite de dumneavoastră în extinderea
reţelei vor fi recuperate de la solicitanţii
ulteriori.
Pentru informaţii detaliate şi punctuale
puteţi să ne contactaţi la numărul de telefon: 0745-319.877 – Apopi Gheorghe;
email: gazmiriasi@yahoo.com sau ne
puteţi găsi direct la sediul din Miroslava,
str. Constantin Langa nr. 60 (vizavi de
Primăria Miroslava).

Solicitări crescute de
racordare la reţeaua de apă
În conformitate cu programul investiţional prestabilit,
continuă lucrările de extindere
a reţelei de apă în localităţile
Valea Ursului, Voroveşti,
Uricani, Găureni şi se lucrează
la Corneşti, Proselnici şi
Dancaş, termen de finalizare
pentru aceste din urmă localităţi fiind 30 noiembrie 2015.
Această precizare a fost făcută
de compartimentul de investiţii
al Primăriei Miroslava, ca
urmare a numeroaselor sesizări
dinspre cetăţeni care şi-au
făcut racordul la reţea şi contract cu Apa Vital, dar încă nu
au apă la robinet. „Noi înţelegem că e secetă şi oamenii vor
acces la apă cât mai repede, dar
asta nu mai depinde de noi, ci
de modul în care şi-a planificat
constructorul lucrările. Îi
rugăm pe cetăţeni să aibă răbdare, că vor avea cu toţii apă”,
a declarat ing. Violeta Iftimie,
sefa compartimentului investiţii din cadrul Primăriei

Miroslava.
La Găureni şi Uricani, unde
au fost deja încheiate contracte
cu Apa Vital, reţeaua nu a fost
dată încă în folosinţă pentru că
nu a fost finalizat căminul de
reducere a presiunii. „E o
lucrare care necesită montarea
unor reductoare speciale. Dacă
s-ar da în folosinţă reţeaua aşa
cum e acum, le-ar sări oamenilor robinetele din cauza presiunii foarte mari a apei”, a mai
precizat ing. Violeta Iftimie.

Nu se acordă PUZ în
zone izolate
A devenit deja un obicei ca
la fiecare şedinţă de Consiliul
Local să apară cereri de eliberare PUZ-uri pentru diferite
locaţii, proprietarii de terenuri
solicitând de cele mai multe ori
aceste documente pentru a dezvolta investiţii imobiliare.
Ultima solicitare de acest gen a
vizat platoul de la Valea
Ursului. Fiind multe argumente pro şi contra, consilierul
local Iftimie Gheorghiţă a solicitat lămuriri şefului serviciului tehnic Adrian Ţapu
Sardariu: „este legal să respingem propunerea de PUZ de la
Urbanism?”. Răspunsul nu a
întârziat: „Se poate respinge
orice propunere de PUZ, dar
trebuie precizat şi motivul pentru care se face această respingere”, a precizat Adrian Ţapu
Sardariu.
Motivul de respingere trebuind să fie unul întemeiat,
asemenea solicitări sunt de
regulă avizate favorabil,
excepţie făcând solicitările de
PUZ în zone îndepărtate de

locurile care deja sunt trecute
în intravilan. „Am primit o asemenea solicitare undeva pe un
deal, la Ferma Liliac. Trebuie
să fim foarte atenţi când ne vin
asemenea cereri pentru că dacă
le aprobăm ne vom trezi că
pentru două case care se construiesc de parte de zona locuită ne vor cere să le aducem
acolo asfalt, apă şi alte utilităţi,
cheltuieli foarte mari, pe care
nu ni le putem permite”, a precizat primarul Dan Niţă.
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DEZAMĂGIRE URIAŞĂ!

TENIS DE MASĂ

Ştiinţa Miroslava a ratat
promovarea în ultimul meci

Continuă şirul de victorii pentru Ştiinţa!

Bucovina Pojorâta - Ştiinţa Miroslava: 2-1!
Contrar tuturor aşteptărilor,
Ştiinţa Miroslava s-a înecat ca
ţiganul la mal, ratând în ultimul meci (când mai avea nevoie doar de un egal!), şansa de a
promova în Liga a II-a de fotbal. Formaţia pregătită de
Cristi Ungureanu a cedat cu
scorul de 1-2 (1-1) în faţa
Bucovinei, care a câştigat astfel seria I a diviziei a treia.
Gazdele au deschis scorul în
minutul 5, prin Buhăceanu,
echipa din Miroslava a egalat
prin Tudorache (’19), golul
care a decis soarta partidei şi a
campionatului fiind marcat de
Colţa, în minutul 81.
Astfel, Bucovina, a încheiat
sezonul cu 51 de puncte, două
mai multe decât Ştiinţa, care
pierduse şi meciul din penultima etapă a sezonului, 1-2
acasă, cu Sepsi Sfîntu
Gheorghe. Pojorâta are dreptul

să se înscrie în Liga a II-a, în
timp ce Miroslava pierde o
nouă promovare, pe care, în
acest an, a avut-o mult timp în
mână.
„Dezamăgirea este extrem
de mare! Nu ne-am gandit că
vom rata promovarea. Am avut
nevoie de o victorie în ultimele
două runde şi, din păcate, am
pierdut ambele meciuri. Ca un
făcut, s-a întâmplat şi în retur
exact ca în finalul turului, când
am pierdut ultimele două
meciuri. Probabil că atâta
putem în momentul de faţă,
poate că unii jucători nu pot
mai mult. Vom trage linie, vom
analiza ce am făcut bine, ce am
făcut rău şi o vom lua de la
capăt anul viitor. În sezonul
trecut ne-am clasat pe locul 3,
acum am terminat pe 2, la anul
sperăm să promovăm în Liga a
doua”, a declarat Daniel

Acatrinei, preşedintele clubului Ştiinţa Miroslava, care
crede că o parte din vina pentru
acest rezultat nemeritat o poartă şi jucătorii care s-au culcat
pe o ureche. „Acest ultim meci
de la Pojorâta ne-a demonstrat
că un campionat se joacă până
în ultimul minut al ultimului
meci. Unii jucători s-au crezut
promovaţi prea devreme, erau
cu nasul pe sus. În ultimul
meci am controlat jocul, gazdele au ajuns de trei ori la poartă şi au marcat de două ori. Neam retras prea devreme, iar pe
final am luat acel gol care ne-a
costat promovarea. Fotbalul
ne-a pedepsit. Păcat, pentru că
această echipă ar fi meritat să
joace în liga a doua. Dar uite că
am dat cu piciorul şi acestei
şanse”, a concluzionat Daniel
Acatrinei.

Club de box la Miroslava
CSM Gladiatorul primeşte înscrieri în fiecare zi,
între orele 15:00 şi 17:00
Veste bună pentru pasionaţii
de box! În fiecare zi, între orele
15:00 – 17:00, la Sala
Polivalentă Miroslava, CSM
Gladiatorul Miroslava primeşte înscrieri pentru copiii şi tinerii dornici să practice acest
nobil sport. Secţie distinctă de
box a Clubului Sportiv Ştiinţa
Miroslava, CSM Gladiatorul îl
are ca antrenor pe profesorul

Gheorghe Dohot, cunoscut
publicului ieşean pentru performanţele multiple realizate
cu elevii săi atât în plan naţional cât şi internaţional, dintre
care amintim pe: Scutaru
Carmen, Filip Mădălina, surorile Sandra şi Mădălina Lungu
(toate fiiind componente ale
lotului olimpic de juniori, fete),
Maftei Samir Damir (vicecampion, cadeţi).
În momentul de faţă la
CSM Gladiatorul activează
circa 30-40 copii , majoritatea
elevi ai şcolilor din Miroslava

Şah - Cupa 1 Iunie
Clubul Sportiv „Ştiinţa
Miroslava” a organizat sâmbătă, 30 mai, Concursul de Şah
cu ocazia Zilei Copilului. Şaisprezece copii, cu vârstele
cuprinse între 5 şi 14 ani, care
locuiesc în comuna Miroslava

şi participă frecvent la
Cursurile de Şah s-au întrecut
iar la finalul competiţiei s-au
stabilit câştigătorii.
La fete, Locul 1 a fost obţinut de Maria Andreiaş, urmată
de sora ei Ioana Andreiaş iar la

şi de la liceu. „Oricine poate
practica box, cu condiţia să fie
pasionat realmente de acest
sport şi să fie în primul rând
disciplinat. Fără disciplină, nu
ai ce căuta aici. Noi suntem ca
o familie aici”, a declarat
antrenorul Gheorghe Dohot.
Cel mai tânăr înscris la CSM
Gladiatorul este un băieţel de 6
ani iar cel mai în vârstă are 21
ani. În cadrul clubului mai activează 10 fete, care au şi dat
deja rezultate spectaculoase la
competiţiile naţionale şi internaţionale de juniori.

şitul celor 3 ore de joc rezultatul a fost remarcabil: Alina i-a
învins pe aproape toţi. Doar 3
copii au obţinut remiză aceştia
fiind Nistor Paul din Belceşti,
Mogârzan Matei de la Micul
Şahist din Iaşi şi Andrei Donici
de la Ştiinţa Miroslava.
După terminarea partidelor
a urmat momentul aşteptat de
toţi copiii, o tombolă cu 41 de
premii: 10 şahuri, 10 cărţi de
şah, 10 mingi de fotbal, 10 tricouri dintre care 5 inscripţionate cu sponsorii competiţiei şi,
la sfârşit, premiul cel mare: o
bicicletă, câştigată de Ţâru
Denisa. o fetiţă de 5 ani.
Tombola pentru adulţi a
avut 2 câştigători a câte o
excursie de 3 zile la Prislop.
Toţi participanţii au primit
diplome de participare, prăji-

Ştiinţa Miroslava – a Molid
Fălticeni: 5-0
Ştiinţa Miroslava – Mado: 5-0
Rezumând, echipa de tenis de
masă a Clubului Ştiinţa
Miroslava a disputat până acum
21 meciuri, din care a repurtat 20
victorii şi a pierdut un singur
meci. În acest moment echipa de

tenis de masă Ştiinţa Miroslava se
află pe locul 2 în clasamentul
judeţean. Până la sfârşitul campionatului au mai rămas de jucat
5 meciuri. Componenţa echipei:
Zvorişteanu Cristian (antrenor),
Albu Vlad, Coroiu Andrei, Preda
Ionuţ, Sterea Viorel, Simon
Csaba, Popa Marina, Ion Marius.

Pensiunea Antares - o oază de linişte la
doi paşi de forfota Iaşului
• Pensiunea e accesibilă
dinspre Centura Iaşului şi
dispune de 30 camere, locuri
de parcare şi terasă
Sâmbătă, 13 iunie, a fost
inaugurată prima pensiune în
regim de trei margarete din
Miroslava. Situată în satul
Dancaş, în imediata apropiere
a Centurii Iaşului, Pensiunea
Antares este o amenajare rustică, în adevăratul sens al cuvântului, dar un rustic din care nu
lipseşte luxul spre care aspiră
orice client pretenţios, dornic
să-şi traga sufletul într-un
cadru natural, liniştit, cu aer
curat, departe de gălăgia oraşului, dar nu într-atât de departe
încât să facă mai mult de 20 de
minute până în centrul Iaşului.
La inaugurarea pensiunii au
fost prezenţi primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă şi subprefectul judeţului Iaşi, Bogdan
Abălaşei. Alături de ei, oameni
ai locului, gospodari din
Ciurbeşti şi Dancaş. Oaspeţii sau dedulcit cu nişte sărmăluţe
coapte la foc mic, al căror gust
nu poate fi descris în cuvinte

pentru că pofticioşii au lins pur
şi simplu oala! Iar care a mai
fost în stare a putut pofti la o
porţie de friptură de viţel la
proţap, cum numai un mare
maestru ştie să le potrivească.
Şi-apoi cum să nu fie bună
mâncarea, când maestru bucătar a fost nimeni altul decât
Ciprian Feghiuş, cunoscut
nouă din Hell's Kitchen (Iadul
Bucătarilor – n.r.)!
Ca să alunece bine mâncarea, musafirii poftiţi la inaugurare au putut stropi totul cu vin
sau bere, fiecare după voinţă şi
putirinţă, în timp ce grupul
artistic din Ciurbeşti, îmbrăcat

în port popular şi coordonat de
Adrian Ciubotaru, a ţinut un
spectacol folcloric de toată frumuseţea!
Ce ar mai fi de spus? La
Pensiunea Antares din Dancaş
se poate ajunge de pe Şoseaua
de Centură, dinspre Uricani –
Valea Ursului – Ciurbeşti) pe
partea stângă, sau invers, dinspre Ciurea – Ciurbeşti (pe partea dreaptă). Pensiunea dispune de bar, restaurant, terasă,
locuri de parcare, locuri de
joacă pentru copii, şi 30 locuri
de cazare, toate la preţuri accesibile...

DUPĂ MAMAIA ŞI BUCUREŞTI,

Club „Le GaGA” la Miroslava

băieţi Locul 1 a fost obţinut de
Andrei Donici, urmat de
Remus Buchilă şi Darius
Poşişnicu. De menţionat că toţi
participanţii au jucat foarte
bine şi au dat dovadă de fairplay. La sfârşit, toţi copiii au
fost răsplătiţi cu medalii, diplome, prăjituri şi suc. Felicitări
tuturor participanţilor!

Simultan de şah cu marea campioană
Alina Motoc
Simultanul de Şah la care a
fost invitată special Alina
Motoc (l’ Ami) a fost organizat
de Clubul “Ştiinţa Miroslava”,
Primăria Miroslava, Clubul
Sportiv “Micul Şahist” şi
Asociaţia Judeţeană de Şah
Iaşi. Evenimentul a avut loc
sâmbătă, 20 iunie 2015, la Sala
Polivalentăa din Miroslava şi
au fost prezenţi 117 participanţi de toate vârstele (de la 4
ani şi jumătate până la 70 de
ani - majoritatea fiind totuşi
copii) din mai multe localităţi:
Miroslava, Iaşi, Belceşti,
Coarnele
Caprei,
Lunca
Cetăţuii şi Voineşti. Fiind prezenţi foarte mulţi participanţi,
Alina Motoc a fost ajutată în
susţinerea Simultanului de
instructor Axinte Ştefan, de la
Clubul Micul Şahist iar la sfăr-

În ultima lună, echipa de tenis
de masă a clubului Ştiinţa
Miroslava a disputat încă 4
meciuri în campionatul judeţean,
toate fiind încheiate cu victorii
categorice, după cum urmează:
Ştiinţa Miroslava – Mobil
Service: 5-4
Ştiinţa Miroslava – Ispal: 5-0

turi şi câte o sticlă de apă plată.
Invitata Alina Motoc a fost
felicitată şi a primit în dar un
buchet de flori şi steagul
României. Campioana a fost
încântată de eveniment şi a
promis că va reprezinta peste
hotare numele ţării noastre la
toate competiţiile la care va
participa.
La finalul evenimentului
toţi participanţii au fost fericiţi
şi au transmis organizatorilor
mulţumiri. Organizatorii aduc
mulţumiri tuturor sponsorilor:
Centrul Comercial “Felicia”,
Biroul Notarial “Ochiroş
Alexandru”, firmelor Pim,
Pinki Ponki şi “Drumeţii cu
har”.
Profesor Apostol Alin
Clubul Sportiv Ştiinţa
Miroslava

• Clubul lui Botezatu
poate fi accesat pe şoseaua de
Centură a Iaşului, pe partea
stângă, cum vii dinspre
Ciurea – Ciurbeşti, spre
Valea Ursului sau pe dreapta,
cum vii dinspre Valea
Ursului, spre Ciurbeşti
Amenajat într-un loc relativ
retras, în vecinătatea Centurii
Iaşului, pe o coastă de deal din
Corneşti, Clubul Le GaGA
promite să fie superfiţa păsărilor de noapte ale Iaşului şi loc
de adunare al vedetelor care
până nu demult îşi rodeau în
serile de week-end pingelele
prin glodul de la Ciric. Nu ştim
prin ce concurs de împrejurări
patronatul acestui concept de
club specializat în organizarea
de evenimente mondene a
hotărât să-şi planteze în
Miroslava o nouă locaţie, dar

noi, asemeni multor pasionaţi
de petreceri cu ştaif din zonă
ne bucurăm şi promitem să trecem din când în când pe acolo,
să ne mai clătim ochii!
Conceptul Le GaGaga îi are
ca mentori pe Joshua Castellano
(fostul patron al faimosului
„Club Bamboo”) din Capitală şi
Cătălin Botezatu, cunoscutul
creator de modă şi realizator de
emisiuni TV specializate pe fashion. În ce constă conceptul Le
GaGa? În realizarea de show-uri
tematice, cele mai multe dintre
acestea având ca obiect prezentarea unor colecţii de vestimentaţie, de la rochii de seară, până
la costume de baie.
Clubul Le GaGa de la
Corneşti s-a inaugurat, vineri
19 iunie 2015, la orele 22.00,
gazdă şi prezentator fiind
nimeni altul decât Cătălin
Botezatu, creatorul conceptu-

lui. Fireşte, la deschidere a fost
prezent şi Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava, împreună
cu prietenii, îmbrăcat la ţol festiv. În România mai există un
Club Le GaGa în Mamaia, loc
de pelerinaj nocturn pentru
protipendada Constanţei şi a
Bucureştiului, loc preferat de
Radu Mazăre, primarul vedetă
al litoralului. „Amenajarea de
la Miroslava e una foarte reuşită. Nu am văzut ceva asemănător nici la Constanţa, nici la
Bucureşti“, a declarat Cătălin
Botezatu, cunoscutul creator
de modă.

