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Prilej de sărbătoare pentru toţi locuitorii comunei
Miroslava, “Zilele Turismului” şi-au depăşit condiţia de sim-
plu spectacol adresat publicului larg, dornic de recreere,
devenind o acţiune culturală amplă, destinată atât
rezidenţilor, cât mai ales celor interesaţi să redescopere
valorile tradiţionale ale zonei, locuri pitoreşti, oameni
deosebiţi, cu preocupările lor speciale. Zilele Turismului la
Miroslava s-au desfăşurat în perioada 6-8 septembrie şi au
inclus un program complex care a inclus: prezentări de

expoziţii, vizite la pricipalele obiective turistice şi istorice din
comună, expoziţii de carte, simpozioane literare şi lecţii
deschise cu tematică din creaţia poetului Dimitrie Anghel
(poet al locurilor – n.r.), teatru de păpuşi, şezători literare,
competiţii sportive şi, fireşte, concerte de muzică populară şi
uşoară în aer liber. Participanţii – oameni ai locului, copii de
la şcolile gimnaziale şi liceu, invitaţi de tot felul – s-au bucu-
rat de aprecierea unui public entuziast. Care a vrut sau a poftit
la un mic şi-o bere a avut de unde alege, esplanada din dreptul

Sălii Polivalente adăpostind nu doar scena improvizată, cât şi
numeroase chioşcuri şi tonete cu de toate. Nu au fost uitaţi
nici copiii, ai căror părinţi sau bunici au avut grijă să-i ia cu
ei la o vată cu zahăr, un suc şi o tură prin scrânciobele
montate în imediata vecinătate. Nu a fost gălăgie, nici
incidente, poliţia locală împreună cu jandarmeria fiind
prezente la faţa locului, pentru a preveni orice eveniment
nedorit.
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Maraton cultural
Zilele Turismului la Miroslava

Poliţia Locală Miroslava  Tel.: 0751-251.513

MesagerulGRATUIT

A început şcoala!

• Conectarea unităţilor de
învăţământ din Miroslava la platforma
adservio este suportată de primărie

Începând din acest an, şcolile
gimnaziale din Miroslava şi Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu” vor fi
conectate la sistemul „adservio” – cata-
log electronic. Adservio este o platformă
electronică de management educaţional
care va oferi celor înscrişi toate
informaţiile şcolare de care au nevoie,
fără pic de birocraţie. Platforma poate fi
accesată de oriunde, printr-un simplu
click, de părinţi, elevi şi profesori şi
înseamnă mai mult decât un simplu cata-
log electronic în care se trec notele şi
absenţele. Prin adservio, elevii pot socia-
liza cu colegii, pot afla instantaneu
situaţia şcolară pe care o au, pot accesa
gratuit biblioteci şi cărţi, pot comunica cu
profesorii, trimiţându-le direct teme şi
proiecte. La rândul lor, părinţii, pot afla
în timp real situaţia şcolară a copilului,
note şi absenţe, au la dispoziţie un servi-
ciu de mesagerie/comunicare directă cu
profesorul, dirigintele de clasă sau chiar

directorul unităţii de învăţământ. 
„Prin acest sistem, pe lângă clasicul

catalog, profesorii vor primi câte o
tabletă, pentru fiecare clasă la care au
ore. Fiecare profesor se va loga cu parola
proprie, aşa că nu există pericolul unor
încurcături. Rezultatele trecute aici vor
putea fi accesate printr-un click de
părinţii care vor să ştie ce fac copiii lor la
şcoală”, a dat lămuriri Cosntantin Timu,
director adjunct al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. 

Conectarea unităţilor de învăţământ
din Miroslava la adservio nu se face pe
banii părinţilor, ci cu fonduri puse la
dispoziţie de Primăria comunei Miroslava. 

Totul despre elevi, la doar 
un click distanţă!Vineri, 4 septembrie, o

importantă delegaţie de primari,
vicepreşedinţi raionali şi spe-
cialişti în administraţia publică
locală din Republica Moldova a
vizitat comuna Miroslava, în
cadrul unui schimb de experien-
ţă cu „Euroregiunea Siret – Prut
– Nistru“, în colaborare cu
Programul de Dezvoltare al
Naţiunilor Unite în Republica
Moldova. 
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2 Administraţie Mesagerul

La ultima şedinţă ordinară de lucru a
Consiliului Local Miroslava, din data de 27
august 2015, au fost dezbătute, votate şi aproba-
te următoarele normative locale:

• Hotărâre pentru modificarea și completarea
art.1 din HCL nr.66/30.04.2015;

• Hotărâre privind modificarea și completa-
rea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a aparatului de specialitate al pri-
marului  Comunei Miroslava, județul Iași,
Anexă nr.1 la HCL nr.73/28.05.2015;

• Hotărâre privind aprobarea Planului anual
de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Miroslava
pentru anul 2016; 

• Hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul: ”Investiții pentru exploatarea
și întreținerea sistemelor de apă la nivelul ariei
de operare a operatorului regional SC
APAVITAL SA IAȘI”;

• Hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în T27,
NC1244, 71527 având suprafaţa de 3115,66 mp,
extravilan comuna Miroslava, beneficiar:
Marciuc Petru;

• Hotărâre pentru avizarea Planului
Urbanistic Zonal privind terenul situat în T77,
Parcela 1A NC72711,4793/5,4793/3, având
suprafaţa de 8256 m.p., extravilan comuna
Miroslava, judeţul Iaşi, beneficiari – Gogu
Maria, Vasilache Bogdan, Bîzgă Emilian; 

• Hotărâre privind completarea Programului
anual al achiziţiilor publice al Comunei
Miroslava, pentru anul 2015, cu următoarele
poziții: poz.105: ”Achiziții servicii proiectare -

întocmire Pth, DE, CS, DTAC - Modernizare
drumuri de exploatație agricolă în comuna
Miroslava - Măsura 125; - poz.106: ”Achiziții
servicii organizare Zilele Turismului la
Miroslava, ediția a III-a;-poz.107: ”Achiziție
lucrări de extindere alimentare cu apă potabilă
în satele Vorovești și Brătuleni”;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică deschisă, a clădirii cu
destinație dispensar Uman-cabinet, în suprafață
de 11.92  mp și a terenului aferent acesteia de
24.90 mp, sat Miroslava, comuna Miroslava,
situate în parcela Cc 587, cvartal 13 aparținând
domeniului public al comunei;

• Hotărâre pentru radierea contractului de
concesiune nr. 9823/05.11.2008 încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Broșteanu
V.Vasile din Inventarul Domeniului Privat al
comunei Miroslava, poziția 192 și diminuarea

suprafeței de la 1.178 mp la 956 mp, identifica-
tă corect topo-cadastral în T54, parcela Cc
2538/10, teren amplasat în intravilan extins con-
form PUG sat Miroslava, comuna Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică deschisă a terenului în
suprafaţă de 956 mp, situat în T54, P Cc
2538/10, aparținând domeniului privat al comu-
nei Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Miroslava 2015;

• Hotărâre privind angajamentul Comunei
Miroslava de realizare a investiţiei de înfiinţare
a sistemului de canalizare în localităţile
Corneşti, Proselnici, Găureni, Uricani, Valea
Ursului și Dancaş şi respectiv extinderea acestu-
ia în zona de Nord a localităţii Miroslava.

Date de la starea civilă
În perioada 20 august – 20 septembrie, la
Oficiul de Stare Civilă al comunei Miroslava
au fost înregistrate următoarele:

Căsătorii
• Alupei Vasile Cristinel, cu Lupu Anca
Iuliana;
• Alecsa Virgil, cu Tanana Eugenia;
• Lupu Ionel, cu Balaban Elena;
• Lâsâi Adrian, cu Ivanov Natalia;
• Alexa Valentin Sorin, cu Halip Elena Monica;
• Ciubotaru Constantin Ciprian, cu Soponariu
Laura Elena;
• Piţu Emil Dinu, cu Epure Ramona Cătălina;
• Gafton Dan, cu Creangă Elena Gabriela;
• Agheorghiesei Sebastian, cu Fronea Raluca
Ecaterina;

• Cesare Iulian, cu Braşoveanu Mariana
Aurelia;
• Cojocariu Dragoş Andrei, cu Bahrim
Gabriela;
• Crivei Nelu, cu Daju Andreea Daniela;
• Apostol Dragoş Ionuţ, cu Cocârlă Andreea;
• Enea Alexandru Marius, cu Hîrcă Cornelia
Mihaela;
• Damian Costel, cu Grigoraş Andreea Laura;
• Ciubotariu Ionuţ, cu Manolescu Bianca;
• Tudose Marian Florentin, cu Zâncianu Ana
Maria
• Harţanu Andrei Claudiu, cu Constantinescu
Mădălina Georgiana;
• Lateş Constantin Sorin, cu Muguţ Roxana
Elena;
• Ajidaucei Gheorghe, cu Ştefăniu Anca Ştefa-
na.

Naşteri (transcrieri - înregistrări naşteri

copii din părinţi cu domiciliu stabil în comu-
na Miroslava)
• Lefter Eduardo Andrei (19.09.2014 – Italia);
• Patsalos Charalampos (20.05.2012 – Cipru);
• Tais Alexandru (18.05.2014 – Italia);
• Florescu Luana Sofia (19.04.2014 – Italia);
• Panţiru Raluca Elena (19.11.2014 –
Danemarca);
• Ignat Teodora (8.08.2015 – Regatul Unit al
Marii Britanii); 
• Buinceanu Iosif Alexandru (29.05.2015 –
Danemarca).

Decese
• Tălpău Elena (83 ani, Voroveşti);
• Gavrilescu Constantin (71 ani, Miroslava);
• Chiricuţă Gelu (70 ani, Valea Adâncă);
• Duminică Vasile (53 ani, Gropniţa);
• Mihăescu Crăciunel (43 ani, Horpaz)

Brutăria MIRROBELLO
din Miroslava

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, comu-
na Miroslava, lângă primăria veche.
� Vând găini ouătoare roşii, procent ouat 80%. Pui zbu-
raţi 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 asigu-
ră transport!
� Cumpăr 10 viţei de lapte. Tel. 0753-011.690.
� Vând vacă - 6 ani gestantă. Relaţii la tel. 0768-
096.802 - Capră Mihaela (Valea Ursului)

Mică publicitate
Utilaje Agricole
� Persoană fizică, vând moară cu ciocănele, acţionată
de tractor sau de motor electric. Telefon: 0743-964.174;
0748-124.206.
� Persoană fizică, vând batozar acţionat de tractor
sau electric. Telefon: 0743-964.174; 0748-124.206.

Construcţii
� Vând tuburi pentru cămine apă, fose, drenuri de 1 m.
Execut fântâni cu tuburi largi de diametrul 60 înălţime
80, cu îmbinare tuburi de 80 înălţime 80. Transport gra-
tuit! Relaţii la tel. 0740-37.66.87.

Locuri de muncă
� TBI Credit IFN SA Bucureşti angajează consilier
vânzări pentru punctul de lucru Dedeman Valea Lupului.
Contact – 0742.426.479; daniela.nechita@tbicredit.ro
� 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
� 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 psiho-
logic, 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.

Servicii
� GRATUIT - consultanţă pentru înfiinţare de asociaţii
de proprietari (blocuri sau zone rezidenţiale). Asigurăm
gratuit toată documentaţia pentru înfiinţarea asociaţiilor
de proprietari, inclusiv depunerea documentelor la
Judecătoria Iaşi, dacă se face contract de administrare pe
o perioadă de minim 6 luni. Servicii diverse pentru aso-
ciaţii de proprietari şi cartiere rezidenţiale: administrare,
cenzorat, servicii curăţenie, grădinărit. Garantăm corecti-
tudine şi respectarea legislaţiei în vigoare. Telefon:
0748.393.510.
� Însămânţări artificiale la bovine şi suine. Sunaţi la
tel.: 0740-073.620. (dl. Alexa Gică)

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 10.000 mp în Proselnici, tarla Văratici,
lângă Liliac. Telefon: 0721-891.658.
� Închiriez 3 (trei spaţii comerciale – 135 mp, 95 mp, 35
mp), vizavi de Primărie, la nr. 64. Telefon: 0752-286.112.
� Vând teren şi casă în sat Găureni, comuna Miroslava.
La cerere, se poate parcela. Contact: Cocea Ruxandra.
Telefon: 0741-227.130.
� Vând teren, 5.160 mp (livadă nuci), ferma Liliac.
Telefon: 0758-619.857. 
� Vând teren, 2000 mp, intravilan Ciurbești. 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.
� Case P+M, suprafață utilă aprox. 120 mp, suprafață
teren 500 mp, cale de acces privată, toate utilitățile, intra-
vilan Valea Adâncă (zona Expomobila), acces asfaltat,
zidărie cărămidă Brikstone, polistiren 10 cm, tencuială
decorativă, acoperiș Bilka, termopan 5 camere tripan,
cetrală termică, gresie, faianță, se predă la cheie. Preț
85.000 euro. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereș Adrian. 
� Apartamente 1 cameră (31 mp preț 22.500 euro), 2
camere (50 mp preț 37.000 euro) și 3 camere ( 48.000
euro). Blocul în care se află apartamentele cu 1 și 2
camere are termen de finalizare 15.07.2015, iar aparta-
mentele cu 3 camere au termen de finalizare 15.11.2015.
Apartamentele vor fi predate la cheie (CT, G, F, P),
poziționate într-o zonă liniștită, la 5 minute de aleea
Tudor Neculai. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereș
Adrian.

Normative ale Consiliului Local

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

Scoate la concurs o normă de conducător auto pe
microbuzul şcolar. 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
- Opis;
- Cerere de înscriere la concurs;
- Curiculum vitae;
- Copie după Cartea de Identitate, Certificat de Naştere,
Certificat de Căsătorie;
- Copie xerox permis conducere categoria „D” – obligato-

riu minim 2 ani vechime;
- Copie xerox după atestat profesional - pentru conducăto-
rii auto care efectuează transport public de persoane în
termen valabil;
- Fişă de examen medical;
- Aviz psihologic - de la cabinet autorizat de Ministerul
Transporturilor;
- Cazier judiciar;
- Cazierul conducătorului autor - de la Serviciul de circula-

ţie al judeţului Iaşi;
- Copie xerox după cartelă tahograf electronic valabilă;
- Adeverinţă privind vechimea/copie xerox după carnetul
de muncă, din care să reiasă experienţa profesională în
calitate de şofer profesionist;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă, vizată de con-
ducătorul unităţii respective.
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.
Termen de depunere a dosarului: vineri, 25 septem-
brie 2015, ora 10:00, la secretariatul Şcolii Gimnaziale
„col. Constantin Langa” Miroslava.

Şcoala Gimnazială „col. Constantin Langa” Miroslava 

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 solici-
tanţii 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
comparti mentul 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 pom-
pierii şamd. Notele telefonice sunt consemnate într-un registru special de evidenţă. 

Pentru urgenţe, sunaţi la 0232-295.680/27!

APA de CALITATE  

VIAŢĂ de CALITATE
pentru o

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.

Unitate de brutărie, patiserie 
şi cofetărie - preia comenzi

pentru orice fel de eveniment.

Telefon: 0745-605.086



• Concesiunile se
adresează tinerilor
rezidenţi în
Miroslava precum şi
specialiştilor din
instituţii de interes
public

Din cele 108 locuri de
casă – câte au fost scoase de
Primăria Miroslava la con-
cesiune, prin licitaţie publi-
că, pe un amplasament din
Corneşti – 77 au fost deja
contractate. Potrivit condi-
ţiilor prevăzute în caietul de
sarcini aceste locuri de casă

sunt destinate tinerilor, cu
vârsta până în 35 ani (la data
depunerii cererii), domici-
liaţi în comuna Miroslava,
care nu deţin şi nici nu au
deţinut o locuinţă sau vreun
teren pe care să-şi poată
construi o casă. 

Din acelaşi lot, Primăria
Miroslava a mai concesio-
nat locuri de casă către spe-
cialişti care lucrează în
instituţii din Miroslava
(profesori, medici, preoţi
etc). Terenurile scoase la
licitaţie sunt loturi în supra-
faţă medie de 500 mp, situa-
te pe un amplasament în
care beneficiarii se vor

putea racorda cu uşurinţă la
utilităţi.

„Ţin să atrag atenţia asu-
pra unui aspect foarte
important! Concesiunile nu
sunt transmisibile şi nici nu
pot fi vândute către terţi.
Persoanele care au licitat
pentru un asemenea loc de
casă vor trebui să-şi ridice
construcţia în termen de doi
ani de la semnarea contrac-
tului. În caz contrar, conce-
siunea se anulează şi se
scoate din nou la licitaţie”, a
precizat Elena Burcuţă, şefa
compartimentului achiziţii
publice din cadrul Primăriei
Miroslava.

Locuri de casă, la Corneşti

Comuna Miroslava organizează licitaţie
publică deschisă, în data de 09.10.2015,
orele 9.00, pentru concesionare teren con-
struire locuinţe situat în sat Miroslava,
comuna Miroslava dupa cum urmează: 670
mp – T56 nr. cadastral 827/1/18, 728 mp -
T56 nr. cadastral 826/1/1, 941,5 mp – T54

nr. cadastral 837/1/2, 600 mp – T56,
P2593/219. Caietul de sarcini poate fi obţi-
nut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava. Costul
Caietului de sarcini este de 50 lei.

Data limită pentru depunerea ofertelor:
8.10.2015, orele 16.00.

Noi concesiuni în Miroslava
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O nouă cursă de transport persoane
pe ruta Iaşi – Valea Adâncă - Miroslava

• Conform caietului de sarcini, traseul
cuprinde 6 staţii, după cum urmează: At.
Eurovoyage SRL (Iaşi) – Bazar (Iaşi) –
Rond Vechi (CUG) – Depozit Dan Mixt
(Valea Adâncă) – Şcoala Valea Adâncă –
Primăria Miroslava şi retur.

Începând cu data de 14 septembrie, a fost
redeschis traseul judeţean de transport public
de persoane pe ruta Iaşi – Valea Adâncă –
Miroslava şi retur. Acest traseu a fost redes-
chis în urma numeroaselor solicitări venite
din partea cetăţenilor care nu aveau un mij-
loc de transport care să facă legătura între
localităţile Valea Adâncă şi Miroslava.

„Această rută de transport public de per-
soane a mai funcţionat cu câţiva ani în urmă,
dar firma care presta acest serviciu a renun-
ţat, motivând că nu transportă suficienţi
pasageri ca să scoată profit. Primăria
Miroslava a primit mai multe solicitări din
partea cetăţenilor nemulţumiţi că trebuie să
schimbe mai multe mijloace de transport ca să ajungă din Valea Adâncă în Miroslava, aşa
că am intervenit la Consiliul Judeţean şi am solicitat redeschiderea traseului. Să sperăm
că de data aceasta va funcţiona pe termen lung şi că toată lumea va fi mulţumită”, a decla-
rat Ciprian Andriucă, consilier în cadrul compartimentului tehnic al Primăriei Miroslava.

Transportul pe această rută de a fost atribuit firmei SC TransMag SRL, care a pus la
dispoziţie un microbuz cu o capacitate de 16 locuri. 

Orarul celor 8 curse dus/întors, poate fi consultat în tabelul următor:

Mesagerul

Fermierii care au suferit de pe urma secetei pierderi mai
mari de 30% la producţia vegetală vor depune mai întâi la
Primăria comunei Miroslava – în atenţia Comisiei pentru
situaţii de urgenţă – o solicitare pentru acordarea de ajutor în
caz de secetă. 

În baza acestei solicitări, o comisie pentru situaţii de
urgenţă comunală va verifica în teren cele semnalate de fer-
mier, după care întocmeşte un proces verbal cu cele consta-
tate şi depune situaţia centralizată la Direcţia Judeţeană
Agricolă şi la APIA.

Comisia pentru situaţii de urgenţă comunală, completată
cu un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală (ANAF) constată procentul de calamitate, în vederea
întocmirii documentaţiei prin reducerea procentului de impo-
zit pentru persoanele fizice.

Reduceri fiscale pentru
fermierii afectaţi de secetă Compartimentul ecologic al

Primăriei Miroslava, în colaborare cu
Poliţia Locală sancţionează contraven-
ţional orice persoană care incinerează
neautorizat deşeuri vegetale. Acest
lucru este strict interzis de legislaţia de
mediu în vigoare şi face obiectul HCL
47/2009. 

Având în vedere mai multe sesizări
venite din partea populaţiei, în prima
săptămână a lunii septembrie Poliţia
Locală Miroslava a făcut verificări în
teren iar acolo unde sesizările au fost
confirmate, agenţii au aplicat următoa-
rele sancţiuni:

- Onciu Nicolae – amendă 200 lei;
- Ambrosie Ioan – 200 lei;
- Gangal Maricel – 200 lei;
- Petrovici Cristian – avertisment

scris;
- Cazacu Maria – avertisment scris;
- Petrovici Aurica – avertisment

scris;
- Guzu Aurica – avertisment scris.
„Toate aceste activităţi vor continua

în toată perioada cât durează curăţenia
de toamnă şi oriunde vom depista
incendieri de resturi vegetale vom
aplica amenzi. Ţin să reamintesc pe
această cale populaţiei că Primăria

Miroslava a pus la dispoziţia cetăţeni-
lor, gratuit, o remorcă în care se colec-
tează deşeurile vegetale compostabi-
le”, a declarat Corina Darabană, şefa
compartimentului ecologic al
Primăriei Miroslava. 

Remorcă dedicată preluării deşeuri-
lor vegetale

Remorca dedicată colectării deşeu-
rilor vegetale compostabile se depla-
sează în săptămânile impare, concomi-

tent cu maşina care strânge gunoiul
menajer. Următoarea săptămână când
se deplasează remorca e în perioada 21
– 26 septembrie. 

Responsabili cu încărcarea acestui
tip de deşeuri în remorcă sunt benefi-
ciarii, nu şoferul remorcii. Deşeurile
vor fi preluate şi depuse, tot gratuit, la
platformele special amenajate din
Balciu şi Uricani. 

Amenzi şi avertismente pentru arderi de vegetaţie

• Anunţ public – încă 5 locuri de casă, scoase la licitaţie
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MARATON CULTURAL

Zilele Turismului la Miroslava

(continuare din pagina 1)
Amfitrion al întregii acţiuni a fost Dan

Niţă, primarul comunei Miroslava, consi-
lieri locali şi personalul primăriei. “Zilele
Turismului au devenit pentru Miroslava o
acţiune de succes. Numărul celor veniţi să
viziteze obiectivele istorice de la noi este în
creştere de la un an la altul iar mulţi revin
periodic. Anul acesta, de  Zilele Turismului,
zeci de copii din sistemul de protecţie al sta-
tului au avut bucuria de a vizita comuna
noastră. Pe parcursul a trei zile ei au vizitat
Palatul Sturdza, Biserica Naşterea Maicii
Domnului, ferma de animale a Grupului
Şcolar Agricol Mihail Kogălniceanu,

Bisericile de lemn din Ciurbeşti şi
Voroveşti, Muzeul satului din Ciurbeşti.
Unii dintre ei au făcut şi un tur cu biciclete-
le pe traseul cicloturistic din Pădurea
Uricani”, povesteşte Ştefan Susai, directo-
rul Centrului de Turism Miroslava. 

“Nu ştiam că Miroslava ascunde atâtea
comori!”

“Mi s-a părut extraordinar de frumos,
inspirat şi emoționant. N-am știut că
Miroslava ascunde atâtea comori!”, a decla-
rat Elena Filiche, reprezentat al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi. La rândul lor, copiii au fost
surprinşi de numărul mare de monumente

istorice din comuna Miroslava. “Mi se pare
o comună captivantă. Îmi place că ascunde
lucruri vechi și eu sunt fascinată de aseme-
nea lucruri cum sunt cele pe care le-am
văzut la muzeul Sturdza, ceramica aia
veche de Cucuteni sau manualele de la fosta
şcoală pentru fiii de nobili. Nu știam de
existența lor și aș veni cu drag oricând să le
revăd”, povesteşte emoţionată o elevă de 17
ani. 

La Muzeul Satului din Ciurbeşti elevii şi
însoţitorii lor au văzut, pe viu, cum se ţese
un covor sau cum se coase o ie. “Noi păs-
trăm tradiţiile şi încercăm să le transmitem
din generaţie în generaţie. Costumele popu-

lare le confecţionăm aici cu multă muncă şi
migală”, a declarat Eugenia Stan, de la
Muzeul Satului Ciurbeşti. Reprezentanţii
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului au venit cu ideea de a
participa la şezători, astfel încât copiii să
deprindă arta ţesutului de covoare şi a con-
fecţionării de costume populare. 

La rândul lor, reprezentanţii Grupului
Şcolar Agricol “Mihail Kogălniceanu” le-
au prezentat elevilor oportunităţile pe care
le reprezintă instituţia fondată în anul 1831.
“Nu trebuie uitat că aici, la Miroslava, a fost
deschisă prima şcoala de agricultură din
România. Avem o tradiţie cu care ne mân-

Hram şi praznic la Biserica „Naşterea Maicii Domnului”
Dimineaţa de 8 septembrie – zi de mare sărbătoare

a creştinilor ortodocşi de pretutindeni, când se prăznu-
ieşte Naşterea Maicii Domnului – a fost zi de hram a
parohiei din Miroslava. Slujba a început dimineaţa
devreme şi a fost oficiată de părintele Mihai Rusu
(preot paroh), care a fost asistat de părintele Mihail-
Adeodatus Ungureanu (preot paroh la biserica cu hra-
mul “Duminica Sfinţilor Români”, tot din Miroslava)
şi părintele Ionică Curteanu (preot paroh al bisericii cu

hramul “Adormirea Maicii Domnului”, din
Bogdăneşti. Biserica a fost arhiplină cu oameni ai
locului, veniţi în haine de sărbătoare. S-au cântat
psalmi, au fost pomeniţi ctitori şi binefăcători. După
slujbă, a urmat tradiţionala agapă, ţinută în prăznicarul
din apropiere. Printre invitaţi, la loc de onoare au putut
fi remarcaţi primarul comunei Miroslava, Dan Niţă şi
consilierul local Serafim Popa. 



• „Nădăjduim ca în prima jumătate a anului viitor să
putem ţine slujbe aici”, spune părintel paroh Constantin
Gheorghiasa 

Dacă vremea e bună şi lucrările nu vor fi întârziate de
vreun eveniment neprevăzut, construcţia bisericii de lemn
din satul Dancaş va fi gata până la finele acestui an.
Acoperişul din şindrilă va fi gata până la începutul lunii
octombrie, după care se va trece la lucrările din interior.

Noul locaş de cult creştin ortodox, realizat în stil tradiţional
maramureşean, va avea hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” şi Sfântul „Mucenic Fanurie”. 

„Este o mare mulţumire sufletească pentru noi că am
putut realiza această biserică. Satul Dancaş era singura loca-
litate din componenţa comunei Miroslava care nu avea bise-
rică. Presimt că noul locaş de cult, când va fi gata, va atrage
prin frumuseţea lui nu doar enoriaşii din parohie, dar şi
turişti de prin împrejurimi”', a remarcat primarul comunei
Miroslava, Dan Niţă. 

„Cu ajutorul Lui Dumnezeu, al primarului şi al
Consiliului Local nădăjduim ca la jumătatea anului viitor să
putem oficia slujbele în noua biserică!”, a declarat, încreză-
tor, preotul paroh Constantin Gheorghiasa.

Atestat documentar în anul 1820, satul Dancaş este o
comunitate mică, în care vieţuiesc circa 70 de familii. Acesta
a fost, probabil, unul dintre motivele pentru care parohia nu
a reuşit să strângă fondurile necesare ridicării unul locaş de
cult, oamenii fiind puţini. Cele mai apropiate biserici fiind
cele din Ciurbeşti şi Corneşti, deci destul de departe, oame-
nii locului veneau la slujbele care se ţineau în fosta şcoală
din vatra satului. În anul 1999, episcopul - vicar Calinic
Botoşăneanul a sfinţit locul pe care se construieşte acum
biserica.
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Biserica din Dancaş începe să prindă contur

Miroslava - centrul de interes al
fermierilor din zona Moldovei

• Târgul regional Agralim s-a desfăşurat în
perioada 3-6 septembrie şi a reunit 150 expo-
zanţi din 8 ţări

Cum era de aşteptat, Târgul regional Agralim
s-a bucurat de o largă participare din partea
publicului, tot mai mulţi fermieri din zona de
Nord-Est a României fiind prezenţi pe platoul de
la Ezăreni, în perioada 3-6 septembrie. 

Ce-ar fi de spus în legătură cu acest târg? În
primul rând că a fost o adevărată demostraţie de
forţă. Practic, aici a fost amenajat, în doar câte-
va zile, un veritabil oraş agricol, cu amenajări pe
o platformă expoziţională de 100.000 de mp,
creat pentru a găzdui 150 de expozanți din 8 țări:
zeci de hale mobile expoziţionale, 6 zone de
demonstraţii live ale utilajelor agricole, 5.000 de
mp de loturi demonstrative pentru principalele
culturi agricole, peste 3 km de alei temporare,
peste 800 de locuri de parcare pentru vizitatori. 

Deschiderea oficială a fost făcută de primarul
Dan Niţă, care împreună cu organizatorii şi pri-
marul interimar al municipiului Iaşi, Mihai
Chirica, a tăiat panglica inaugurală. „Prezenţa
atâtor firme de prestigiu la această manifestare
ne onorează şi ne confirmă, totodată, că
Miroslava a devenit centrul de interes al fermie-
rilor din zona Moldovei”, a declarat primarul
Dan Niţă.

Potrivit tradiţiei populare, oaspeţii au fost
întâmpinaţi cu pâine şi sare de tinerii din
Miroslava iar Ansamblul de câtece populare
„Ciurbeştenii” a prezentat un scurt spectacol.

Miroslava a avut stand propriu

În calitate de gazdă, Miroslava a avut un
stand propriu de prezentare. Vizitatorii au primit
materiale informative detaliate despre potenţia-
lul economic şi agricol al comunei, despre opor-
tunităţile oferite investitorilor. La standul

Miroslavei, pe parcursul celor trei zile de târg,
au fost prezenţi elevi ai Grupului Şcolar Agricol
„Mihail Kogălniceanu”. „Să nu uităm că, în
1831, la Miroslava, a luat fiinţă Institutul pentru
Fii de Nobili, care a pus bazele învăţământului
superior din Moldova. Vorbim de acelaşi institut
care l-a avut ca absolvent pe Mihail
Kogălniceanu, unul dintre fondatorii României
moderne. Pentru noi, Agralim reprezintă o bună
ocazie de a ne reafirma contribuţia istorică la
înfiinţarea şi dezvoltarea învăţământului agricol
din România. E o tradiţie care ne obligă şi spe-
răm ca de pe băncile noastre să iasă în continua-
re specialişti de valoare”, a declarat Constantin
Timu, director educativ la Grupul Şcolar
„Mihail Kogălniceanu”.

drim şi vă aşteptăm la noi, dacă iubiţi agri-
cultura sau animalele de casă”, le-a spus
tinerilor vizitatori Constantin Timu, direc-
tor adjunct al liceului agricol. 

În cele trei zile de manifestări dedicate
turismului la Miroslava, pe traseele pregăti-
te au luat parte la prezentări peste o sută de
persoane, printre invitaţi putând fi remar-
caţi şi primari ai unor comune din
Republica Moldova, beneficiare ale unui
Program al Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare Transfrontalieră.

Cântec, dans şi voie bună!
Potrivit programului, fiecare seară a fost

prilej grozav de destindere prin muzică,

dans şi voie bună pe scena în aer liber, ame-
najată în dreptul Sălii Polivalente. Au evo-
luat artişti de muzică populară de mare
prestigiu, precum: Maria Cârneci, Marius
Zgâianu, Daniela Condurache, Maricica
Mihoianu, Mariana Mazdrag, Mihaela
Nechita, precum şi fanfara Moldavian
Brass. Tinerii au avut şi ei partea lor de
spectacol, bucurându-se de un concert pop-
rock cu Cezar Dometi şi discotecile în aer
liber de seara târziu. 

Ca în fiecare an, Zilele Turismului în
Miroslava s-au încheiat un un grandios foc
de artificii, spre deliciul spectatorilor care
au aplaudat din plin spectacolul de lumini. 
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Faţă de anii precedenţi, în noua structură educaţională a Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin Langa” din Miroslava nu au survenit modifi-
cări deosebite. Totalul elevilor înscrişi în evidenţele acestei unităţi de învă-
ţământ este de 803, aceştia fiind distribuiţi după cum urmează:

Şcoala Miroslava, învăţământ primar şi gimnazial
- Clasele 0 - IV – 233 elevi;
- Clasele V – VIII – 151 elevi;
- Grădiniţa cu program normal, Miroslava – 129 copii, din care 32 sunt

la program prelungit;
- Grădiniţa cu program normal, Horpaz – 21 copii;
- Grădiniţa cu program normal, Uricani – Brătuleni – 41 copii;
- Grădiniţa cu program normal, Valea Adâncă – 26 copii;
- Grădiniţa cu program normal Voroveşti – 17 copii;
Şcoala Uricani, învăţământ primar şi gimnazial
- Clasele  0 – IV – 107 copii;
- Clasele V – VIII – 78 copii.
Din punct de vedere al performanţelor didactice realizate în anul şcolar

încheiat recent, conducerea Şcolii Gimnaziale „col. Constantin Langa” din
Miroslava se declară mulţumită, toţi cei 41 elevi care au terminat clasa a
VIIIa, fiind distribuiţi în urma examenului de evaluare naţionale la diferi-
te licee şi şcoli profesionale din Iaşi. Nu s-au înregistrat situaţii de aban-
don şcolar.

„Pentru a evita complicaţii cu transportul, la solicitarea părinţilor am
înfiinţat o clasă pregătitoare la Valea Adâncă. Alte probleme de natură
administrative nu ar fi decât cele vechi legate de lipsa spaţiului. Pe de altă
parte, avem şi o veste bună: în cel mult două săptămâni, va fi gata şi toa-
leta elevilor din incinta şcolii din Miroslava. Profit de ocazie pentru a mul-
ţumi administraţiei locale pentru sprijinul acordat!”, a declarat Beatrice
Iosub, directoarea şcolii. 

Debut de an şcolar la Şcoala
Gimnazială „col. Constantin Langa”

• Meditaţiile la matematică şi
română au făcut diferenţa de la
38% la 58%, apreciază conduce-
rea şcolii

Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” din Corneşti debutează
în noul an şcolar 2015 – 2016
sub auspiciile unor premise mai
bune în raport cu anul precedent.
Odată rezolvată problema trans-
portului elevilor de la Ciurbeşti
la subunităţile din Corneşti şi
Proselnici, clasele simultane au
fost desfiinţate şi acest lucru se
va vedea în calitatea procesului
educaţional, apreciază conduce-
rea şcolii. 

Rezultate bune s-au înregistrat
şi în ce priveşte promovabiliatea
elevilor în urma examenului de
evaluare naţională. „Toţi elevii s-
au înscris în ciclul superior.
Procentajul a fost mult îmbunătă-
ţit faţă de anul trecut, de la 38%
la 58%, lucru care cred că se
datorează meditaţiilor suplimen-
tare făcute cu elevii la matemati-
că şi la limba română”, a declarat
prof. Ilie Apostol, directorul şco-
lii. Meditaţiile cu copiii s-au
făcut din timpul suplimentar al
profesorilor.

Ca doză de noutate, merită
consemnat că un număr destul de
mare de elevi ai şcolii din
Corneşti au optat pentru clase de
liceu şi de şcoală profesională în
cadrul Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.

La momentul actual, Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel”
din Corneşti se prezintă cu urmă-
toarea structură:

- Şcoala Gimnazială Corneşti,
clasele 0 – VIII;

- Grădiniţa cu program nor-

mal;
- Şcoala primară Proselnici,

clasele 0 – IV;
- Grădiniţa Proselnici;
- Grădiniţa Ciurbeşti.

În total în evidenţele Şcolii
„Dimitrie Anghel” din Corneşti,
cu tot cu subunităţile de la
Ciurbeşti şi Proselnici, figurează
287 copii. 

Începând cu data de 1 septem-
brie, Centrul de Zi Corneşti şi-a
reluat activitatea, cu două săptă-
mâni înainte de începerea noului
an şcolar 2015 – 2016. În perioada
1 – 4 septembrie, trei copii care
aveau restanţe la învăţătură s-au
pregătit împreună cu personalul de
aici şi până la urmă au promovat
toţi examenele. „Corijările pe care
cei trei restanţieri au trebuit să le
dea au fost la limba română şi
limba engleză. Mă bucur că au tre-
cut clasa, pentru că au muncit. Cu
restul copiilor aflaţi în evidenţa
Centrului au făcut temele de
vacanţă”, a declarat Ioana
Popescu, directoarea Centrului. 

Ca şi în anul precedent, în
structura Centrului de Zi Corneşti
au fost cuprinşi 20 de copii, care
au fost repartizaţi pe două grupe:
una dimineaţa şi o alta după amia-
ză. În afară de asistenţa pedagogi-
că, psihologică, medicală şi socia-
lă, toţi copiii cuprinşi în acest pro-
gram finanţat de Primăria
Miroslava beneficiază zilnic de
două mese calde şi o gustare, pre-
cum şi de rechizite şcolare gratui-
te. Este vorba de copii aflaţi în

situaţii de risc, proveniţi din fami-
lii monoparentale sau în pericol de
abandon şcolar. 

Centrul de Zi Corneşti dispune
de sală de lectură, dotată cu calcu-
latoare, sală de mese, dormitor şi
toate cele necesare unui trai civili-
zat. 

Încă un Centru de Zi pentru
copii aflaţi în situaţie de risc

Având în vedere succesul de
care s-a bucurat acest proiect,
Consiliul Local Miroslava
împreună cu Primăria Miroslava
au dublat această facilitate, ridi-
când alături încă o clădire, cu
aceeaşi destinaţie, care va fi dată
în folosinţă în luna octombrie.

„Ca şi la Centrul de Zi în care
ne-am desfăşurat activitate până
acum, în clădirea nouă vor fi pri-
miţi încă 20 de copii aflaţi în
situaţii de risc. Dacă solicitările
sunt mai multe decât locurile dis-
ponibile, se va face un punctaj şi
în funcţie de acesta locurile vor fi
ocupate. La fel, copiii vor benefi-
cia de asistenţă medicală gratuită,
psiholog, pedagog şi mese gratui-
te”, mai spus directoarea Ioana
Popescu. 

Anul şcolar 2014 – 2015, recent încheiat a fost
unul excelent pentru copiii găzduiţi de Centrul de Zi
Corneşti! Din totalul de 20 de copii care beneficiază
de această formă de asistenţă socială din partea
Consiliului Local Miroslava, nouă (aproape jumăta-
te!) au obţinut premii la învăţătură, după cum urmea-
ză:

• Chiriac Teodor (clasa a II-a), premiul 1;
• Dumitriu Nicolae (clasa a III-a), premiul 2;
• Hriban Delia (clasa III-a), premiul 1;
• Păduraru Cătălina (clasa a III-a), premiul 1;
• Diaconu Maria Magdalena (clasa a IV-a), premiul 2;
• Machedon Melisa (clasa a IV-a), premiul 1;

• Chiriac Emilian (clasa a V-a), premiul III;
• Păduraru Mădălina (clasa a VI-a), premiul 1;
• Diaconu Loredana (menţiune clasa a VI-a).
„Într-adevăr, este o realizare cu care putem să ne

mândrim pentru că am muncit şi nimic nu poate fi mai
îmbucurător pentru noi decât să vedem cum nişte
copii care abia se descurcau cu lecţiile şi erau în peri-
col de abandon şcolar au obţinut premii. Şi lista de
mai sus putea fi completată cu încă două nume de
elevi – Petrea Cosmin (clasa a VI-a) şi Andriescu
Alexandru (clasa a VI-a) – care au obţinut note foarte
bune la toate materiile, mai puţin la purtare. Sunt doi
copii mai obraznici de felul lor. Dacă nu luau media 9
la purtare s-ar fi numărat şi ei printre premianţii
Centrului”, a declarat Ioana Popescu, directoarea
Centrului de Zi Corneşti.

Centrul de Zi Corneşti 
a fost o idee bună!

Centrul de Zi Corneşti şi-a reluat activitatea

Început de an şcolar la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel”
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• „Părinţii ar trebui să
fie foarte atenţi când copiii
lor completează fişele de
înscriere după examenul de
evaluare naţională”, aten-
ţionează profesorul
Constantin Timu

Spre deosebire de anii
precedenţi, în anul şcolar
2015 – 2016 la Liceul
Agricol „Mihail Kogăl-
niceanu” din Miroslava s-au
înscris foarte mulţi elevi din
comună. O explicaţie pentru
această situaţie de fapt, în
opinia conducerii unităţii de
învăţământ, ar fi cheltuiala
cu plata mijloacelor de trans-
port. „În urma examenului de
evaluare naţională destul de
mulţi elevi din Miroslava au
optat pentru diverse licee sau
şcoli din Iaşi. Mai apoi, însă,
realizând că au de cheltuit
sume destul de importante cu
transportul, s-au răzgândit şi
au depus dosarele la noi. Din
acest motiv, îi sfătuim pe
părinţi să fie foarte atenţi
când copiii lor completează
cererile de înscriere şi opţiu-
nile pentru diverse unităţi de
învăţământ fiindcă mai târziu
pot apărea complicaţii.
Metodologia nu permite
transferuri în primul semes-
tru decât dacă la şcoala unde

este solicitat transferul rămân
locuri disponibile şi numai
dacă media de admitere a
solicitantului este cel puţin
egală cu cea a ultimului
admis la unitatea de învăţă-
mânt respectivă”, explică
prof. Constantin Timu, direc-
tor adjunct. 

Interes crescut pentru
şcoala profesională

La liceul din Miroslava au
fost completate absolut toate
locurile disponibile. Pentru
anul de învăţământ 2015 –
2016, Liceul Agricol ”Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava figurează cu 400
elevi înscrişi, distribuiţi în 19
clase. Ca doză de noutate în
structura educaţională, con-
semnăm că a fost desfiinţată
secţia de mecanizatori agri-
coli din cadrul şcolii profe-
sionale, anul II. „Curricula
impune ca într-o clasă de
profesională să fie minim 18
elevi înscrişi şi maxim 28. La
respectiva clasă, nu au mai
venit elevi, abandonând stu-
diul din varii motive.
Rămânând doar cu 10, a tre-
buit să o desfiinţăm”, preci-
zează prof. Timu. 

Pe de altă parte, la toate
celelalte 5 clase profesionale,

locurile au fost ocupate com-
plet (câte 28 locuri la fiecare
clasă) iar la secţia de indus-
trie alimentară a fost marcat
şi un surplus de 2 elevi. „Ne-
au venit patru elevi de la
Casa de Copii din
Bogdăneşti. Fiind un caz mai
aparte, am făcut excepţie de
la regula celor 28 elevi pe
clasă şi am făcut una de 30”,
a mai spus profesorul Timu. 

Liceul din Miroslava 
dispune de internat

Pe lângă cele cinci clase
de şcoală profesională, la
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava mai figurează
obişnuitele 3 clase de a IX-a,
cu specializările turism, ali-
mentaţie publică şi tehnician
veterinar. Spre deosebire de
alte unităţi de învăţământ

similare din Iaşi, liceul din
Miroslava mai dispune de 70
locuri de cazare în cămin
(fete şi băieţi). Cazarea inclu-
de trei mese pe zi, asigurate
la cantină, la un cost de 13
lei/zi/elev.

Promovabilitate 53,33%
la bacalaureat

În ce priveşte rezultatele
la bacalaureat, în raport cu
anul precedent promovabili-
tatea a fost mult mai bună. În
sesiunea de bacalaureat din
iunie 2015, s-au înscris 42
candidaţi, din care s-au pre-
zentat la examen 37. Dintre
aceştia, 7 au fost din promo-
ţiile anterioare. Din promoţia
curentă au fost declaraţi
admişi 16 candidaţi şi 2 din
promoţiile anterioare, astfel
încât indicele de promovabi-
litate pentru prima sesiune a

fost de 53,33%. În sesiunea
din toamnă, din septembrie,
s-au mai adăugat absolvenţi-
lor de bacalaureat încă 4 can-
didaţi, respinşi iniţial la
sesiunea din vară. 

Învăţământul agricol, pe
cale de dispariţie?

Chiar dacă există loc de
mai bine, conducerea liceului
agricol din Miroslava este
totuşi mulţumită că spre
deosebire de alte unităţi de
învăţământ din ţară similare,
care au dispărut sau sunt în
curs de desfiinţare, pentru
unitatea din Miroslava există
totuşi interes. Prezent la
Târgul Agralim cu un stand
dedicat, Liceul Agricol din
Miroslava a suscitat un inte-
res crescut din partea vizita-
torilor. „Mulţi dintre invitaţii
prezenţi la Târg ne-au felici-

tat că încă mai existăm! Vă
daţi seama? În doar zece ani
au dispărut jumătate din şco-
lile cu profil agricol din
România. Fenomen e unul
paradoxal dar şi îngrijorător
în egală măsură, la toate
nivelurile. Agricultura în
România e în plină dezvolta-
re, dar elevii nu manifestă
interes pentru acest gen de
activitate. S-ar părea că totuşi
noi, la Miroslava, am fost
mai norocoşi. Cred totuşi că
dacă Ministerul Educaţiei şi-
ar da mâna cu Ministerul
Agriculturii pentru a preîn-
tâmpina acest fenomen
lucrurile ar evolua în bine. În
fond, cu toţii avem nevoie de
specialişti în agricultură şi
zootehnie, mai ales în
Uniunea Europeană!”, a opi-
nat profesorul Timu.

Structură completă la Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu”

Cu doar patru zile înainte ca elevii să
înceapă şcoala, Ministerul Educaţiei a modi-
ficat structura anului şcolar 2015 – 2016 în
aşa fel încât vacanţa de iarnă a fost crescută
cu o săptămână. A fost decalată cu o săptămâ-
nă începerea semestrului al II-lea şi revenirea
la o vacanţă de vară care se termină în săptă-
mâna 15 septembrie, nu pe 4 septembrie - aşa
cum, în premieră, stabilise Ministerul
Educaţiei vara aceasta, la solicitarea elevilor.

Modificările au fost publicate în
Monitorul Oficial din 10 septembrie 2015:
Ordinul nr. 5.079 al ministrului Educaţiei,
Sorin Cîmpeanu, pentru modificarea
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura
anului şcolar 2015-2016. 

Noua structură aprobată de Ministerul
Educaţiei prevede că anul şcolar 2015-2016
are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175
de zile lucrătoare (cu 2 zile mai puţine decât
anul trecut). Semestrul I are 18 săptămâni de
cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 şi jumă-
tate.

Semestrul I 
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri,

18 decembrie 2015
Vacanţa pentru copiii de la grădiniţă şi din

clasele pregătitoare - a IV-a: 31 octombrie - 8
noiembrie 2015;

Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie
2015 - duminică, 10 ianuarie 2016 (faţă de: 3
ianuarie 2016, varianta iniţială); 

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5
februarie 2016 (faţă de: luni, 4 ianuarie 2016
- vineri, 29 ianuarie 2016); 

Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 6
februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016
(faţă de: sâmbătă, 30 ianuarie 2016 - dumini-

că, 7 februarie 2016). 

Semestrul al II-lea 
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri,

22 aprilie 2016 (faţă de: luni, 8 februarie
2016 - vineri, 22 aprilie 2016);

Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 23 aprilie
2016 - marţi, 3 mai 2016;

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24
iunie 2016 (faţă de: miercuri, 4 mai 2016 -
vineri, 17 iunie 2016);

Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 -
duminică, 11 septembrie 2016 (faţă de: sâm-
bătă, 18 iunie 2016 - duminică, 4 septembrie
2016).

Săptămâna Şcoala Altfel rămâne în săp-
tămâna 18-22 aprilie 2016.

Nu au fost schimbate nici recomandările
Ministerului Educaţiei referitoare la datele
până la care trebuie susţinute tezele şcolare:

Tezele din semestrul I al anului şcolar
2015-2016 se susţin, de regulă, până la
data de 11 decembrie 2015.

Tezele din semestrul al II-lea al anului
şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până
la data de 20 mai 2016.

Excepţie de la această structură fac clase-
le a VIII-a şi a XII-a: 

• la clasele a XII-a, durata cursurilor este
de 33 de săptămâni iar 4 săptămâni sunt dedi-
cate desfăşurării bacalaureatului; aceste clase
termină liceul pe 3 iunie 2016. 

• la clasele a VIII-a, durata cursurilor este
de 35 de săptămâni iar o săptămână este dedi-
cată desfăşurării evaluării naţionale; elevii de
clasa a VIII-a termină şcoala pe 17 iunie
2016.

Noua structură a anului şcolar 2015 - 2016

• bustul poetului Dimitrie
Anghel a fost amplasat la loc
de cinste în curtea şcolii
care-i poartă numele

Debutul de an şcolar la
Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” din Corneşti s-a
făcut într-o manieră mai spe-
cială decât în alţi ani, prin
dezvelirea, în cadru festiv, a
bustului patronului spiritual
al unităţii de învăţământ. La

ceremonia de dezvelire a sta-
tuii lui Dimitrie Anghel,
supranumit şi „poetul flori-
lor”, a fost prezentă şi condu-
cerea Primăriei Miroslava,
reprezentată de primarul Dan
Niţă. „Bustul zăcea uitat de
mai multă vreme într-o
magazie a şcolii. Locul lui a
fost cândva în faţa muzeului,
care după revoluţie a fost
distrus. Ştiu că la un moment
dat cineva îl aruncase chiar

într-un iaz. Oricum, fiind
vorba de un simbol drag
nouă, l-am scos din acea
magazie şi l-am recondiţio-
nat prin mijloace proprii.
Sunt foarte mulţumit că
recondiţionarea a ieşit foarte
bine şi că bustul şi-a recăpă-
tat acum un loc binemeritat
la intrarea din curtea şcolii
noastre”, povesteşte Ilie
Apostol, directorul şcolii din
Corneşti.

Dezvelire de bust la Şcoala din Corneşti
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Competiţia este organizată de CS Ştiinţa Miroslava şi se
va desfăşura sâmbătă, 26 septembrie, începând cu ora 10,
la Şcoala Gim-nazială “Col. Constantin Langa” din
Miroslava. Pot participa copii, băieţi şi fete, cu vârsta până
la 14 ani, începători şi avansaţi, care au domiciliul în comu-
na Miroslava. Toţi participanţii vor primi diplome, prăjituri
şi suc iar cei mai valoroşi vor fi premiaţi cu medalii şi cupe,
pe grupe de vârstă. Nu există taxă de participare iar înscrie-
rea se face până joi, 24 septembrie, ora 18.00, la telefon:
0745/952.667. Vă aşteptăm!

Cupa  Şcolarului la Şah

• Pensionarii din
Valea Adâncă Nouă
(şi nu numai!) se vor
putea recrea, la o
tablă, remi sau şah, în
clubul nou înfiinţat în
str. Costea Vodă
nr.72!

Veşti bune pentru pensio-
narii din Valea Adâncă
Nouă şi împrejurimi! Într-
un fost local din strada
Costea Vodă nr.72 aceştia se
vor putea întâlni cu prietenii
pentru a socializa la un suc
şi o partidă de şah, table sau
rummy. Iniţiativa aparţine
Fundaţiei Capitalul Moldo -
vei, care doreşte ca prin
acest gen de activitate să
mai învioreze spiritul civic
şi activitatea persoanelor de
vârsta a treia din zonă.
„Sunt mulţi pensionari căro-
ra le-au plecat copiii de
acasă, mulţi prin străinătate,
şi nu prea au ce face. M-am
gândit ca prin mijloacele de

care dispun să le ofer un
cadru civilizat în care să se
poată întâlni. Putem organi-
za aici de toate: mese rotun-
de, acţiuni culturale, dezba-
teri, partide de şah sau table.
Câte nu se pot face! Am
putea face chiar şi un CAR
al pensionarilor, numai să
vrea lumea. Suntem des-
chişi la colaborări, idei noi
şi, de ce nu, sponsorizări!”,
spune prof.dr. Budeanu
Victor, preşedintele funda-
ţiei. Fundaţia Capitalul
Moldovei, care este o socie-
tate non-profit, a luat fiinţă
în 26 noiembrie 1992 şi are
ca obiect de ativitate promo-
varea spiritului civic.
Fondatorul acesteia este
profesorul Victor Budeanu,
doctor în ştiinţa economice,
unul dintre fondatorii Uni -
versităţii particulare „Petre
Andrei”, din Iaşi. Persoa -
nele interesate să afle amă-
nunte sau să intre în club ca
membri de drept, pot suna la
telefon: 0744-884.926.

Clubul generaţiei a treia
şi al pensionarilor

CONTINUARE DIN PAGINA 1

Delegaţia a fost compusă din 17 per-
soane şi a avut ca temă dezvoltarea
regională şi cooperarea transfrontalieră
în domeniul finanţărilor europene.
Gazdă a întâlnirii, care s-a desfăşurat în
sala de şedinţe a Consiliului Local
Miroslava, a fost primarul Dan Niţă.
Acesta a făcut o sumară prezentare a
comunei precum şi a principalelor pro-
bleme cu care se confruntă administraţia
publică locală din România.

Fiind vorba de o comună mare, cu
peste 20.000 de locuitori, aflată în ime-
diata vecinătate a Iaşului (a doua comu-
nitate urbană ca mărime din România),
administrarea acesteia e una mai com-
plexă decât la o comună obişnuită, de
unde şi interesul nedisimulat al oaspeţi-
lor moldoveni care nu au întârziat să
pună întrebări, cele mai multe dintre
acestea vizând investiţiile în infrastruc-
tură, programele de dezvoltare socială şi
economică.

„Ne-am lovit des de 
o birocraţie, uneori 
aproape ostilă”

„Să ştiţi că intrarea în Uniunea
Europeană nu e nici uşoară, nici confor-
tabilă. Am încercat, pe cât am putut, să
accesăm cât mai multe fonduri, atât
guvernamentale, cât şi europene, ca să
ne îmbunătăţim infrastructura. Ne-am
lovit des de o birocraţie, uneori aproape
ostilă, ca să ne îndeplinim obiectivele şi
de cele mai multe ori a trebuit să ne
facem treaba din resurse proprii.
Important e că în ultimii ani am reuşit să
asfaltăm 84 km de drum, să punem baze-
le unei reţele de aducţiune apă şi canali-
zare, aflată acum în curs de extindere.
Programul nostru este unul ambiţios
dacă ţinem cont că UAT Miroslava are în
compoziţia sa nu mai puţin de 13 sate,
dar uşor-uşor, pe măsură ce facem rost şi
de fondurile necesare, îl vom duce până
la capăt”, a declarat primarul Dan Niţă. 

Chiar dacă Miroslava e o comună cu
una dintre cele mai mari dezvoltări

demografice din ţară, intenţia autorităţi-
lor locale e de a o menţine la statut de
comună. „Statutul de oraş nu ne-ar
aduce în plus decât taxe şi impozite mai
mari pentru cetăţeni, ceea ce, cât sunt eu
primar, nu se va întâmpla în Miroslava”,
a mai spus primarul Niţă.

„În ultimii 5 ani 
v-aţi dezvoltat mult!”

Profund impresionaţi de cifrele puse
pe tapet şi de dimensiunea bugetului
comunei Miroslava, oaspeţii au solicitat
detalii legate de modalitatea în care se
pot obţine fonduri europene pe proiecte
transfrontaliere, durerea lor cea mai
mare fiind tot calitatea drumurilor şi
infrastructura. Invitaţii s-au arătat intere-
saţi, în egală măsură şi de obiective cul-
turale (precum Centrul Turistic din loca-
litate şi Palatul Sturdza), sportive (sala
polivalentă) şi economice (centrala foto-
voltaică de la Ciurbeşti). 

Spre finalul întâlnirii, oaspeţii din
Republica Moldova au remarcat progre-
sele făcute de vecinii lor din dreapta
Prutului într-un timp relativ scurt.
„Trăind în aceste locuri, poate nu vă daţi

seama, dar să ştiţi că în ultimii 5 ani
Iaşul şi toate câte le-am mai văzut prin
România, mai ales aici, în Miroslava, s-
au dezvoltat foarte mult. Ne dorim să vă
ajungem din urmă cât mai repede şi con-
tăm pe ajutorul dumneavoastră”, a
declarat Ion Bejan, primar al comunei
Pîrliţa, raionul Ungheni.

Din delegaţie au făcut parte demnitari
locali precum: Constantin Vlas (vicepre-
şedinte raion Hînceşti), Oleg Gaşper
(primar com. Ivancea – Orhei), Valeriu
Guţu (primar com. Ciorăşti –
Nisporeni), Valentina Ceauşceac (primar
com. Sîngerei Noi – Sîngerei),
Gheorghe Grigoraş (primar com.
Ciuciuleni – Hînceşti), Victor Stînă (pri-
mar Gura Galbenei – Cimişlia), Valentin
Cebotari (primar com. Tîrnova –
Donduşeni), Ion Veste (primar com.
Zaim – Căuşeni), Pavel Codreanu (pri-
mar com. Ruseştii Noi – Ialoveni),
Silvia Ţurcanu (primar Chişcăreni –
Sîngerei), Bejan Ion (primar com.
Pîrliţa, Ungheni), Elena Revenco (pri-
mar Horeşti – Făleşti), Taraş Valeriu
(primar interimar com. Horeşti –
Făleşti), specialişti şi facilitatori locali
din Republica Moldova. 

Punţi peste Prut, Republica
Moldova - Miroslava 

Clubul Ştiinţa Miroslava vă invită la 
Sala de Sport la Cursuri de ŞAH GRATUITE, în
fiecare marţi (avansaţi) şi joi (începători) de

la ora 17.00-18.30. 
Înscrieri la telefon 0745-952.667. 

Prof. Apostol Alin, instructor Apostol Nicoleta.
Vă aşteptăm!


