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Pentru că vremea a ţinut cu
constructorii, principalele obiec -
tive de investiţii anunţate de
Primăria Miroslava că vor fi date
în folosinţă în această perioadă
sunt gata. A fost finalizată
asfaltarea străzii Pepinierei (din sat
Valea Adâncă). La fel şi strada
prof. Nicolae Hârţan, din
Ciurbeşti. La alte drumuri încă se
lucrează, dar nu există întârzieri.
„Pot spune că primul program de
modernizare masivă a drumurilor
din comuna Miroslava e ca şi
încheiat. În total, sunt 8 km de
asfalt, realizaţi din fonduri de la
bugetul local iar recepţia oficială o
vom face pe 7 aprilie”, anunţă ing.
Violeta Iftimie, consilier în cadrul

compartimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava.

La fel de repede merg şi lucrările
de extindere a reţelelor de apă,
canal şi gaz, ocazie cu care
compartimentul tehnic al Primăriei
Miroslava le recomandă cetă -
ţenilor să-şi racordeze acum
gospodăriile la reţeaua principală.
„După cum se vede, ne mişcăm!
Le rugăm pe persoanele care
locuiesc pe străzile unde s-au făcut
extinderi la reţeaua de canal şi gaz
să se racordeze acum, pentru că
mai târziu vom asfalta căile de
acces şi nu le vom mai da voie să
spargă asfaltul”, a recomandat ing.
Violeta Iftimie. 

AMĂNUNTE ÎN PAGINA 8

Ne mişcăm!

MesagerulGRATUIT

Poliţia Locală Miroslava  Tel.: 0751-251.513

Indiferent că vorbim de per-
soane fizice sau juridice, fieca-
re rezident al comunei
Miroslava are datoria de a-şi
menţine curăţenia din dreptul
proprietăţii, fapt care implică
nu doar măturatul trotuarului
din faţa porţii, ci şi curăţarea
rigolei şi a căilor de acces din
dreptul proprietăţii, tunderea
vegetaţiei, văruirea copacilor şi
restul de activităţi gospodăreşti
specifice acestei perioade a
anului. Neglijenţa este
sancţionată contravenţional cu
amenzi iar poliţia locală va
urmări îndeaproape acest
lucru. 

Având în vedere că în
rândul populaţiei persistă o
confuzie legată de apartenenţa
remorcii care adună crengile şi
vegetaţia uscată adunată de
prin gospodării, vom face
următoarea precizare: această
remorcă este a Primăriei comu-
nei Miroslava, nu a operatoru-
lui de salubritate, SC Dermat
Cons SRL! Operatorul de
salubritate preia exclusiv

deşeuri menajere, nu şi de altă
natură!

Remorca pentru deşeuri
vegetale este pusă la dispoziţia
cetăţenilor gratuit, dar
recomandarea Primăriei este ca
la remorcă să nu fie duse decât
resturile vegetale mari, care nu
pot fi compostate prin mijloace
proprii. Restul de deşeuri
precum iarba uscată, frunze şi
crengi mai mici ar putea fi
compostate de fiecare

deţinător, într-un loc special
amenajat în propria gospodărie
„Ştim că perioada e de aşa
natură, dar nici nu ne aşteptam
să adunăm câte o remorca sau
chiar mai multe doar de la o
singură gospodărie! În ritmul
acesta nu vom mai apuca să
acoperim toate solicitările”, a
precizat viceprimarul Vasile
Bulbaşa. 

Amănute pe această
temă, în pagina 11

Prea multe crengi, la o singură remorcă!
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După cum se ştie, pe data de 5 iunie 2016 vor avea
loc alegeri locale pentru desemnarea noilor primari,
consilieri locali şi judeţene. Chiar dacă nu a debutat
campania electorală oficială, principalele partide
înscrise în competiţia electorală şi-au definitivat deja
listele cu candidaţi pentru comuna Miroslava. Ca doză
de noutate în această sesiune electorală, toţi aspiranţii
la fotoliul de primar al comunei Miroslava îşi doresc o
campanie electorală civilizată, fără atacuri la persoană
şi fără pomeni electorale. Despre toate acestea, care
sunt candidaţii şi alte amănunte legate de calendarul
electoral din acest an aflaţi detalii în PAGINA 3!

Cine va candida la Miroslava?

Pentru o mai bună punere în valoare
a potenţialului cultural de care dispune
comuna Miroslava, începând cu
această ediţie a periodicului Mesagerul
inaugurăm un supliment cultural.

Intitulat „Miroslava Culturală”, acest
supliment nu se va rezuma doar la
prezentarea detaliată a principalelor
muzee sau obiective culturale din
comună, ci îşi propune să fie în egală
măsură şi o rampă de lansare pentru
valorile în devenire ale comunei.
Despre toate aceste şi multe altele pe
această temă, aflaţi AMĂNUNTE ÎN
PAGINILE 4-5!

ă
MIROSLAVA
Culturala
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În şedinţa de lucru ordinară, din 26
februarie 2016, au fost dezbătute, votate şi
aprobate următoarele normative locale:

• Hotărâre privind acordarea mandatului
special reprezentantului asociatului –
Comuna Miroslava, județul Iași, în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu pri-
vire la cererea de aderare a Comunei Sagna-
jud. Neamț, la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;

• Hotărâre privind privind modificarea şi
completarea Nomenclatorului stradal al
comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
nr.211/17.12.2014;

• Hotărâre privind achiziționarea de către
Comuna Miroslava a unei autoutilitare cu
platformă carosată cu o capacitate de  2-3
tone;

• Hotărâre privind modificarea și comple-
tarea Inventarului Domeniului Public al
Comun ei Miroslava, ca urmare a  cumulării
pozițiilor 536 și 538 și a înscrierii drumului
De 2476/98, situat în T53, extravilan comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind modificarea și comple-
tarea Inventarului Domeniului Privat al
Comun ei Miroslava, în sensul înscrerii în
domeniul privat al comunei a terenului în
suprafață de 76 mp, amplasat în sat Uricani,
cvartal 11, parcela Cc 461/3-460/3;

• Hotărâre privind completarea
Programului anual al achiziţiilor publice al
Comunei Miroslava, pentru anul 2016, în
sensul introducerii unor noi poziții (80-86);

• Hotărâre privind aprobarea tarifelor de
închiriere către terți a utilajului-autogunoieră
din dotarea Parcului auto al comunei
Miroslava;

• Hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al UAT Comuna
Miroslava, județul Iași pe trim.I 2016;

• Hotărâre privind introducerea în
Inventarul Domeniului public al Comunei

Miroslava a investiţiei: ”Extindere reţea elec-
trică de joasă tensiune în sat Miroslava, str
Viilor, com Miroslava pe o lungime de 500
ml” şi darea în administrare şi exploatare
către SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE
SA;

• Hotărâre privind aprobarea încheierii
Actului Adițional nr.2 la contractul de conce-
siune nr.15481/09.07.2015, încheiat între
domnul Pereș Adrian și Comuna Miroslava;

• Hotărâre privind acordul pentru institui-
rea ipotecii imobiliare asupra construcţiei
proprietate a domnului Leancă Gheorghe și a
doamnei Leancă Ruxanda, ridicată  pe tere-
nul concesionat, proprietatea privată a
Comunei Miroslava;

• Hotărâre privind introducerea în
Inventarul Domeniului Public al comunei
Miroslava a investiţiei: “Extindere reţea apă
şi canalizare şi branşamente” pe str.
Pepinierei, loc. Valea Adâncă  şi darea în
administrare şi exploatare către SC APAVI-
TAL SA;

• Hotărâre privind concesionarea prin lici-
taţie publică deschisă a terenurilor situate în

T54,T56, cu destinație-construire locuințe,
aparținând domeniului privat al Comunei
Miroslava;

•  Hotărâre privind aprobarea Planului de
Ordine și Siguranță Publică a Comunei
Miroslava pentru anul 2016; 

• Hotărâre privind stabilirea normativului
propriu de cheltuieli privind consumul lunar
de carburanți pentru autoturismele aflate în
proprietate Unității Admnistrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași;

• Hotărâre privind aprobarea Proiectului
Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru investiția: “Înfiinţare sis-
tem de canalizare ape uzate în localitatea
Horpaz, comuna Miroslava, jud Iaşi”;

• Hotărâre privind concesionarea prin lici-
taţie publică deschisă, a terenului  în suprafa-
ţă de 76  mp situat în intravilan sat Uricani,
Cvartal 11, Parcela  Cc 461/1/3-460/3,
aparținând domeniului privat al comunei,
pentru folosință agricolă. 

Date de la starea civilă

În perioada 25 februarie – 26 martie 2016,
Oficiul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava a
înregistrat următoarele:

Căsătorii
• Onică Neculai, cu Petrescu Cezara Andreea;

• Buşilă Emil Marius, cu Armaş Eugenia;
• Costin Dan, cu Bida Marcela Andreea;
• Trofin Constantin Cătălin, cu Ţurcanu
Graţiela Irina;
• Soltaniuc Andrei, cu Leonte Ramona Elena;

Primăria comunei Miroslava le urează noilor
familii „casă de piatră”!

Decese

•Andriescu Leonid (Valea Adâncă, 70 ani);

•Balan Tereza (Hălăuceşti, 71 ani);

•Mangu Elena (Miroslava, 77 ani).

Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Normative ale Consiliului Local
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SC GAZMIR IAŞI SRL -  furnizor şi 
distribuitor de gaze naturale - angajează:

- sudori autogen(oxiacetilenică);
- instalatori sanitare şi termice;
- muncitori necalificaţi;
- grădinar;
- femeie de serviciu;

Oferim: Salariu motivant, contract de
muncă. Locaţie: Miroslava. Cerinţe:

Experienţă în domeniu de minim 2 ani.
Relaţii suplimentare la nr. de tel.

0745.319.877 şi CV la sediul societăţii, în
Miroslava, Str. C-tin Langa, nr.60, vis-a-vis

de Primăria Comunei 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 con-
fruntă. 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 comparti -
mentul de profil în vederea soluţionării problemei sesi-
zate. 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. 

Pentru urgenţe, sunaţi
la 0232-295.680/27!

Pentru a veni în întâmpinarea persoane-
lor care vor să-şi facă documente de identi-
tate noi, Primăria Miroslava în colaborare
cu Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
organizează ediţia a V-a a campaniei cu
tema „Prioritate la Identitate”.

În acest sens, pe data de 7 aprilie, ora
13:00, o echipă mobilă a SPCLEP Iaşi va fi
prezentă la Primăria Miroslava pentru a pre-
lua documentaţia specifică de la solicitanţi
şi pentru a face fotografiile necesare elibe-
rării Cărţii de Identitate.

Documentele necesare pentru 
eliberarea actului de identitate

1. Cerere tip, care se completează pe loc
de către solicitant şi se semnează în faţa
lucrătorului;

2. Actul de identitate vechi (dacă este
cazul);

3. Certificatul de Naştere (copie xerox şi
original);

4. Adeverinţă de rol, cu care se face
dovada adresei de domiciliu a solicitantului,
în original, eliberată cu cel mult 30 de zile
înainte. (Dacă solicitantul nu este titularul
spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta
adeverinţa de rol, originală, va completa şi
semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea
actului de identitate în faţa lucrătorului de

evidenţă, sau va da declaraţia de primire în
spaţiu în faţa lucrătorului de la postul de
poliţie);

5. Dacă solicitantul a avut Carte de
Identitate, va preda Cartea de Alegător.
Dacă titularul nu a primit acest document
sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe
cerere;

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea
Cărţii de Identitate (7 lei) plus taxa extraju-
diciară de timbru (5 lei);

7. Certificatul de căsătorie, în cazul per-
soanelor căsătorite, sau al soţului supravie-
ţuitor (copie xerox şioriginal);

8. Hotărârea de Divorţ, definitivă şi ire-
vocabilă/Certificat de Divorţ (copie xerox şi
original), dacă este cazul;

9.  Certificatul de Deces al soţului/soţiei,
decedat/decedate, în cazul soţului supravie-
ţuitor (copie xerox şi original);

10. Certificatele de naştere ale copiilor
sub 14 ani, aflaţi în grija solicitantului şi
care locuiesc împreună cu acesta (copie
xerox şi original);

11. În cazul pierderii, un document emis
de instituţii sau autorităţi publice, cu foto-
grafie de dată recentă, pentru certificarea
identităţii, respectiv: carte de alegător, paşa-
port, permis de conducere, legitimaţie de
serviciu, livret militar, diplomă de absolvire
a unei instituţii de învăţământ (copie xerox

şi original);
12. În cazul furtului, se va depune şi

dovada emisă de Poliţie din care să rezulte
că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi
original).

Important! Cererea pentru eliberarea
unui act de identitate, însoţită de documen-
tele necesare, se depune personal de către
solicitant.

În conformitate cu prevederile legale,
cetăţenii au obligaţia de a solicita un nou act
de identitate:

• Cu cel mult 180 zile înainte de expira-
rea termenului de valabilitate a actului de
identitate, dar nu mai puţin de 15 zile;

• În termen de 15 zile de la deteriorarea,
furtul sau pierderea actului de identitate, sau
de la producerea unor modificări în datele
de identificare, domiciliu etc.;

• În termen de 15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani. 

Cărţi de Identitate la Primăria Miroslava

Anunţ public!

Locuri de casă
pentru tineri 

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, orga-
nizează licitaţie publică deschisă, în data
de 4 aprilie 2016, orele 10.00 pentru con-
cesionare teren construire locuinţe pen-
tru tineri:
- 477 mp, situat în T72, nr. Cadastral 77456;
- 500 mp situat în T72, nr. Cadastral 77405;
- 589 mp situat în T72, nr. Cadastral 77404;
- 471 mp situat în T72, nr. Cadastral 77448;
- 500 mp situat în T72, nr. Cadastral 77436;
- 425 mp situat în T75 , nr. Cadastral 77328;
- 450 mp situat în T74, nr. Cadastral 77224;
- 385 mp situat în T74, nr. Cadastral 77238;
- 566 mp situat în T74, nr. Cadastral 77237;
- 591 mp situat în T74, nr. Cadastral 77235;
- 728 mp situat în T56, nr. Cadastral 826/1/1.

Caietul de sarcini poate fi obţinut de la
Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 1.04.2016, orele 13.30.

Vând butelie aragaz, tip „Petrom” (cu guler),
bidoane aluminiu cu capac (pentru lapte sau

miere) şi boiler apă caldă 150 litri, 
mixt (electric sau pe centrală). 

Telefon: 0760-265.689.

Angajez şofer şi mozaicar. 
Tel: 0745.532.458



• Calendarul alegerilor locale din
acest an, precum şi data acesto-
ra a fost stabilit prin Hotărâre de
Guvern. 

Începând cu data de 11 aprilie până
pe 26 aprilie, vor putea fi depuse candi-
daturile pentru consiliile locale,
consiliile județene și primari. După
perioada în care pot fi depuse
contestațiile, data de 4 mai este terme-
nul pentru rămânerea definitivă a candi-
daturilor.

Campania electorală va începe oficial
pe 6 mai, cu 30 de zile înaintea
alegerilor, și se va încheia pe 4 iunie,
ora 7,00. În 5 iunie, votul va începe la
ora 7,00 și se va încheia la ora 21,00.

Printr-o altă Hotărâre, Guvernul a
aprobat numerotarea circumscripțiilor
electorale județene, respectiv a
municipiului București, aceasta urmând
să se facă în mod similar cu
numerotarea circumscripțiilor stabilită
pentru alegerea Senatului și Camerei
Deputaților, adică în ordinea alfabetică
a județelor (ex. Circumscripția
electorală nr. 1 — Alba, Circumscripția
electorală nr. 2 — Arad etc), ultima —
Circumscripția electorală nr. 42 fiind
cea a municipiului București. Judeţul
Iaşi va fi circumscripţia electorală nr.
22.

Un alt act normativ din pachetul
adoptat stabilește modelul și condițiile
de tipărire în cazul buletinului de vot.
„Pentru a facilita accesul alegătorilor la
opțiunea de vot, va fi inserată o legen-
dă, în prima parte interioară a
buletinului de vot, care va conține denu-
mirile tuturor competitorilor electorali,
numerele de ordine pe buletinul de vot,
rezultate din tragerea la sorți a ordinii
pe buletinul de vot, precum și paginile
din buletinul de vot în care aceștia au
fost înscriși”, mai precizează Guvernul.

De asemenea, Cabinetul Cioloș a
adoptat și o serie de măsuri tehnice în
vederea bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale. Pentru coordonarea și
urmărirea îndeplinirii sarcinilor, se va
constitui Comisia tehnică centrală con-
dusă de ministrul Afacerilor Interne, din
care vor face parte reprezentanți ai
tuturor instituțiilor publice cu atribuții

în organizarea alegerilor, precum și ai
AGERPRES, Societății Comerciale de
Distribuție și Furnizare a Energiei
Electrice — Electrica, Societății
Române de Televiziune, Societății
Române de Radiodifuziune.

Întreg pachetul legislativ privind
organizarea și desfășurarea alegerilor
va intra în vigoare începând cu 22 mar-
tie, data începerii perioadei electorale. 

Cine candidează la Miroslava?

• Toţi candidaţii anunţaţi până
acum promit decenţă în campania
electorală

Chiar dacă până la expirarea terme-
nului de depunere a candidaturilor mai
e aproape o lună, principalele partide
prezente pe scena politică din
Miroslava şi-au desemnat deja candida-
ţii pentru alegerile locale din vară. În
conformitate cu numărul de locuitori
aflaţi în evidenţele oficiale, Consiliul
Local al comunei Miroslava va cuprin-
de 17 membri.

Principalele partide implicate în
cursa electorală de la alegerile locale
din 5 iunie promit, cel puţin la
Miroslava, că vor desfăşura o campanie
electorală decentă, fără atacuri la per-
soană sau acuze nefondate la adresa
contracandidaţilor. Având în vedere că
între timp s-a schimbat şi legea, care nu
mai permite împărţirea de „cadouri” în
timpul campaniei electorale, cel mai
probabil şansa fiecărui candidat se va
juca în teren, în funcţie de cât de bine e
cunoscut în comunitate şi cât de bine
ştie să convingă publicul că programul
său electoral e mai bun decât al celor-
lalţi. 

”Îmi pregătesc candidatura 
pentru un nou mandat”

„La PNL, lucrurile sunt clare. Am
stabilit deja echipa de consilieri locali
cu care ne vom prezenta în alegeri iar eu
îmi voi pregăti candidatura pentru un
nou mandat. Sper ca realizările mele din
perioada cât am fost primar, să conteze”
- Dan Niţă, primarul în exerciţiu al
comunei Miroslava

„Doresc să fac o bună impresie”

Din partea PSD, candidat la funcţia
de primar al comunei Miroslava va fi de
astă dată o femeie: ing. Laura Velescu,
care mai este şi şefă de fermă la Liceul
Agricol Miroslava. La rândul său, se
prezintă în alegeri cu o listă întreagă de
consilieri locali şi promite o campanie
electorală decentă. „E prima oară când
candidează o femeie la această funcţie
aşa că îmi doresc să fac o bună impre-
sie. Va fi o campanie civilizată, educată
şi cu prestanţă din partea mea”, a dat
asigurări Laura Velescu. 

Că o fi vorba de o strategie politică
sau nu, pe lista Laurei Velescu mai mult
de o treime dintre candidaţii la
Consiliul Local sunt femei. Laura
Velescu s-a născut în 1979, în Constanţa
şi s-a stabilit în Miroslava de mai mulţi
ani. Este căsătorită şi are doi copii, unul
de grădiniţă şi celălalt elev.

„Excludem din start orice formă
de atac la persoană”

Din partea PMP, la funcţia de primar
al comunei Miroslava va candida
Constantin Coţofană, întreprinzător pri-
vat în Valea Adâncă. La fel, candidatul
PMP are alături de el o echipă completă
de consilieri locali cu care speră să facă

o figură bună în campania electorală.
„Chiar ieri am discutat cu preşedintele
Băsescu, la întâlnirea cu candidaţii
PMP din judeţul Iaşi, cum să abordăm
această campanie şi lucrurile au fost
stabilite clar. Excludem din start orice
formă de atac la persoană. În fond, chiar
dacă suntem din partide diferite, eu îmi
consider contracandidaţii parteneri care
vor să se bată pentru binele comunei, nu
duşmani. De asemenea, nu vom împărţi
cadouri pentru că nici legea nu mai per-
mite acest lucru. 

Constantin Coţofană este, de loc, din
Vlădeni, dar s-a mutat în Valea Adâncă
de mai mulţi ani.

„Vreau să facem 
schimburi de idei în 
favoarea comunităţii”

Din partea UNPR, la funcţia de pri-
mar al comunei Miroslava a fost desem-
nat să candideze Vasile Fetcu, care la un
moment dat a fost şef al Poliţiei Rutiere
Iaşi. Vasile Fetcu s-a născut în 1960, în
Şipote şi este absolvent al Facultăţii de
Drept din Iaşi. Are doi copii, ambii
căsătoriţi şi e bunic. Actualmente este
rezident al comunei Miroslava, în sat
Valea Ursului, unde are şi casa. La fel
ca şi ceilalţi competitori înscrişi în
cursa electorală de la 5 iunie, Vasile
Fetcu face apel la decenţă. „Vremurile
s-au schimbat mult şi din punctul meu
de vedere nu cred că scandalurile sau
atacurile la persoană mai pot aduce
puncte în favoarea unui candidat sau
altul. Prefer o campanie electorală civi-
lizată, fără trimiteri la biografie, una în
care să lăsăm politica la o parte şi să
facem schimburi de idei în favoarea
comunităţii”, a declarat Vasile Fetcu. În
ce priveşte lista cu consilieri a UNPR,
la aceasta încă se lucrează, dar după
toate probabilităţile aceasta va fi una
completă. 

Având în vedere că perioada de depu-
nere a candidaturilor la Biroul Electoral
încă nu a expirat e posibil ca până la
ediţia următoare a Mesagerului să apară
şi alţi candidaţi din partea altor partide,
sau chiar candidaţi independenţi.

Calendarul alegerilor locale 
3PoliticMesagerul

Dan Niţă Laura Velescu Constantin Coţofană Vasile Fetcu



Editorial
Nevoia de
cultură

O comunitate ca
Miroslava nu are nevoie
doar de infrastructură.
Educaţia şi cultura sunt
poate mai importante. De
noi depinde în mare măsură
cum ducem mai departe
numele şi opera unor perso-
nalităţi precum Olga
Sturdza, Dimitrie Anghel,
Mihail Kogălniceanu şi
Constantin Langa. Cei
patru, prin tot ceea ce au
făcut, şi-au pus amprenta
asupra satelor noastre iar
noua ne revine onoarea de a
continua opera lor.
Acordarea distincţiei
„Miroslava – Sat Cultural al
Romaniei 2016” reprezintă
pentru noi un motiv de
bucurie, dar şi o obligaţie
morală. O obligaţie faţă de
înaintaşii noştri dar şi o
datorie faţă de elevii noştri
faţă de întreaga comunitate. 

Când aştern pe hârtie
aceste gânduri mai am de
aşteptat doar câteva zeci de
minute până la plecarea într-
o vizită de studiu la Muzeul
Satului „Dimitrie Gusti” şi
Muzeul Ţăranului Român, a
unui autocar plin cu elevi ai
şcolilor din Miroslava.
Sperăm ca prin astfel de
acţiuni să trezim şi mai mult
interesul elevilor pentru
lumea satului în care trăiesc.
În scurt timp vom inaugura
la Miroslava şi Muzeul
„Dimitrie Anghel” iar
acţiuni culturale importante
vor mai fi pe tot parcursul
anului. Vrem ca Miroslava
să îşi onoreze statutul de
„Sat Cultural”.

Ne bucurăm să edităm
un prim număr al suplimen-
tului „Miroslava Culturală”
şi vrem ca în fiecare lună
elevii să contribuie la scrie-
rea acestuia. Până la urmă,
aşa cum spunea Dimitrie
Gusti, „nimic nu este mai
important pentru om decât
cultura”. 

Ştefan Susai

ă

Aşa cum arătam şi în ediţia pre-
cedentă a publicaţiei Mesagerul,
Miroslava a obţinut la finele lunii
februarie titlul de “Sat Cultural al
României, 2016”. Este o distincţie
acordată de Muzeul Satului Român
“Dimitrie Gusti”, din Bucureşti,
unor comunităţi rurale în care preo-
cuparea pentru prezervarea tradiţii-
lor şi folclorului local reprezintă o
prioritate majoră. Competiţia pen-
tru obţinerea acestei distincţii a fost
disputată spre final de 20 de sate,
din totalul de 14.000 câte sunt în
România, comuna Miroslava ocu-
pând un prestigios loc 4. 

Strategia culturală a Miroslavei
şi programul manifestărilor progra-
mate pentru acest an au atras aten-
ţia juriului prin anvergura lor şi
impactul la public. Să le enume-
răm:

• În luna aprilie va fi deschis un
punct muzeal dedicat poetului
“Dimitrie Anghel”, în colaborarea
cu Muzeul Literaturii Române din
Iaşi. Muzeul va fi amenajat în
incinta Centrului de Informare
Turistică din Miroslava;

• Cu prilejul aniversării a 80 ani
de la înfiinţarea Muzeului Satului
“Dimitrie Gusti” din Bucureşti,
Miroslava va fi prezentă aici cu un
stand propriu, în calitate de “Sat
Cultural al României”.
Evenimentul va avea loc în luna
mai iar la manifestări va fi prezent
şi Ansamblul Ciurbeştenii, care va
susţine un mic recital în faţa invita-
ţilor; 

• Vizite la Palatul Sturdza.
Palatul e deschis aproape perma-
nent iar în incinta acestuia îşi desfă-
şoară activitatea trei secţii muzeale:
una etnografică (cu obiecte de ves-
timentaţie populară specifică zonei,
covoare şi unelte agricole), una
istorică (cuprinzând vestigii din
perioada cucuteniană, descoperite
în zonă) şi una de Istoria Învăţă-
mântului Agricol din România;

• Scriitori la Miroslava – este o
acţiune culturală aflată deja la a
doua ediţie. Scriitori contemporani
şi critici literari vor susţine în faţa
iubitorilor de literatură prelegeri şi
dezbateri pe tematici culturale, pre-
zentare de compoziţii noi, indife-

rent că e vorba de proză sau poezie.
Printre invitaţi se numără scriitori
precum: Ioan Hoban, Emilian
Marcu şi Dumitru Radu Popescu.
Aceste întâlniri vor avea loc perio-
dic, începând cu luna aprilie a aces-
tui an;

• Şezătoare şi Horă, la Ciurbeşti.
Iniţiativa aparţine Grupului
Folcloric “Tezaur”, format din gos-
podari şi gospodine din satul
Ciurbeşti. Grupul a fost creat în
2012 şi are ca scop conservarea tra-
diţiei, istoriei şi culturii locale, pro-
movarea cântecului popular local şi
zonal vechi, precum doina, balada,
cântecul de dragoste şi dor, cânte-
cul de jale, cântecul de joc, strigă-
tura şi poezia populară.

• “Zilele Turismului la
Miroslava” - maraton cultural şi
turistic de anvergură. Anul acesta
vor fi prezenţi la manifestări spe-
cialişti ai Muzeului Naţional al
Satului “Dimitrie Gusti” din
Bucureşti. La finalul acţiunii, va fi
editat un volum de 100 de pagini,
care va conţine fotografii şi conclu-
zii ştiinţifice, în urma vizitelor
întreprinse la principalele obiective
culturale din comună. Cartea  va
putea fi găsită în biblioteca
Muzeului Naţional al Satului
“Dimitrie Gusti” precum şi în toate
bibliotecile publice din România;

• 185 ani de învăţământ agricol
la Miroslava. Acţiunea va avea loc
la începutul lunii octombrie. Vor fi
prezenţi invitaţi de la Academia de
Ştiinţe Agricole, şcoli de profil,
specialişti de la Muzeul Naţional al
Satului, de la Muzeul Ţăranului
Român. Vor avea loc simpozioane
şi se va mai realiza o lucrare cu tit-
lul “185 ani de învăţământ agricol
la Miroslava. Documente şi foto-
grafii”;

•  Cultura şi natura – ciclotu-
rism. La data de 1 mai 2015, a fost
deschis oficial traseul cicloturistic
“Tunelul verde”. Traseul are o
întindere de 13 km iar la inaugura-
re au participat 300 biciclişti.
Traseul destinat pasionaţilor de
biciclism este următorul: Centrul
de Informare Turistică Miroslava -
Palatul Sturdza – Pădurea Uricani –
Biserica de lemn Voroveşti sau

Muzeul Satului Ciurbeşti. În pădu-
rea Uricani, rezervaţie forestieră de
stejari argintii, a fost amenajat şi
marcat un traseu special pentru
biciclişti. Traseul va fi redeschis pe
1 mai;

• Festivalul de poezie “Dimitrie
Anghel” – Acţiunea va avea loc în
luna septembrie, la Punctul Muzeal

dedicat poetului în incinta
Centrului de Informare Turistică
din Miroslava. Festivalul de poezie
se va desfăşura în colaborare cu
Muzeul Literaturii Române si
Uniunea Scriitorilor din România
şi va cuprinde concursuri de creaţie
literară pentru elevi. Se vor acorda
premii şi diplome.

Miroslava - „Sat Cultural al României 2016”

Salutăm iniţiativa autorităţilor locale din
Miroslava de a inaugura suplimentul cultural al
ziarului Mesagerul!  Orice demers de promova-
re a patrimoniului existent în comună şi a acţiu-
nilor culturale este binevenit!

Titlul de „Sat Cultural al României” pentru
anul 2016 nu poate să însemne decât o veste

bună pentru Miroslava, în primul rând, dar şi
pentru Moldova. Amplasarea pe harta turismu-
lui cultural naţional va contribui, cu siguranţă,
la dezvoltarea de noi oportunităţi, schimburi
culturale cu alte localităţi importante din ţară.
Deschiderea punctului muzeal dedicat scriito-
rului Dimitrie Anghel este deja un mare pas

spre o exploatare creativă a numeroaselor
resurse culturale din zonă. Sperăm ca modelul
promovării culturale a comunei Miroslava să
fie preluat şi de alte comune iar judeţul Iaşi să
deţină astfel cât mai multe avantaje competitive
pe piaţa turismului cultural. Muzeul Naţional al
Literaturii Române Iaşi se va alătura, de câte ori
va fi nevoie, proiectelor culturale comunei
Miroslava şi se va implica activ în derularea lor.  

Dan Lungu, scriitor, director al 
Muzeului Literaturii Române, Iaşi

Orice demers de promovare a patrimoniului
cultural este binevenit!

MIROSLAVA
Culturala

Olga Sturdza Dimitrie Anghel Mihail Kogalniceanu
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• „Asemenea vizite – cum a
fost cea de la Muzeul Satului
din Bucureşti – vom organiza,
cu siguranţă, şi pe la alte obiec-
tive culturale importante din
ţara noastră”, a dat asigurări
Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava

Un grup de 50 de copii de la Şcoa-
la Gimnazială „Col. Constantin
Langa”, din Miroslava, Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din
Corneşti şi de la Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava a efectuat în perioada 25 –
27 martie, o vizită de studiu la
Bucureşti.

Obiectivul principal al deplasării a
fost vizitarea Muzeului Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”, instituţie
unică în Europa şi emblematică pen-
tru mediul rural din România. Vizita
elevilor din Miroslava la Muzeul
Satului a durat 3-4 ore, elevii admi-
rând casele vechi, bisericile din lemn
şi mai ales morile expuse în incinta
spaţiului expoziţional.

„Mi-am dorit foarte mult să văd
Muzeul Satului. Pentru mine vizita
asta a fost ca un vis împlinit”, a
declarat Elena Dănăilă, elevă la
Liceul Agricol Miroslava. La rândul
ei, Otilia Porumboiu, care i-a însoţit
pe copii şi e bibliotecar al comunei
Miroslava, a apreciat foarte mult
incursiunea în lumea satului româ-
nesc: „Pentru copiii din Miroslava
această deplasare nu a fost doar una

de agrement, cât şi un un act cultural
important. Vizitând Muzeul Satului
din Bucureşti, tinerii noştri au putut
studia, direct, elemente etnografice
specifice mai multor zone din
România, despre care doar au auzit
dar nu le văzuseră”. 

Stand propriu pentru
Miroslava, în incinta
Muzeului Satului

Pe data de 17 mai, când Muzeul
Satului „Dimitrie Gusti” aniversează
80 ani de la înfiinţare, o importantă
delegaţie a comunei Miroslava va fi
din nou prezentă la Bucureşti, cu un
stand propriu de prezentare, în calitate
de „sat cultural al României 2016”.
Din delegaţie vor face parte şi membrii
Ansamblului Ciurbeştenii, care vor
evolua în faţa preşedintelui României
şi a corpului diplomatic, invitaţi să par-
ticipe la acest eveniment. 

„Mă bucur că am reuşit să găsim
finanţare pentru această scurtă expe-
diţie. Comuna Miroslava preţuieşte
foarte mult valorile tradiţionale
româneşti, nu doar ale zonei din ime-
diata vecinătate a Iaşului, motiv pen-
tru care încurajăm orice acţiune cu
caracter educativ. Avem o cultură
bogată şi de o frumuseţe aparte. Ar fi
păcat ca generaţiile viitoare să nu
profite de ea, să o pună în valoare.
Asemenea vizite – cum a fost cea de
la Muzeul Satului din Bucureşti –
vom organiza, cu siguranţă, şi pe la
alte obiective culturale importante
din ţara noastră”, a declarat Dan Niţă,
primarul comunei Miroslava.  

După vizita la Muzeul Satului,
elevii din Miroslava au vizitat:
Palatul Parlamentului şi Patriarhia,
iar la întoarcerea spre casă au făcut
un popas la Mausoleul Eroilor din
Primul Război Mondial de la
Mărăşeşti. 

Mai multe fotografii de la obiecti-
vele vizitate de elevi puteţi vedea pe
pagina de facebook a Primăriei
Miroslava.

• Amenajat în incinta Centrului de Informare Turistică
din Miroslava, punctul muzeal „Dimitrie Anghel” devi-
ne astfel cel de-al 14-lea obiectiv aflat în componenţa
Muzeului Literaturii Române Iaşi.

În scurt timp, la Miroslava vom avea trei muzee. Muzeul
Etnografic al Agriculturii din Moldova (care poate fi vizitat
la Palatul Sturdza), Muzeul Satului Ciurbeşti (care funcţio-
nează în fosta şcoală) şi Muzeul “Dimitrie Anghel”. Acesta
din urmă va fi amenajat într-o sală din corpul de clădire în
care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Informare
Turistică  Miroslava. “Am convenit împreună cu conduce-
rea Muzeului Naţional al Literaturii Române să deschidem
un punct muzeal la Miroslava, dedicat scriitorului Dimitrie
Anghel, în timpul săptămânii «şcoala altfel». Este al doilea
punct muzeal de acest fel deschis în judeţul Iaşi de către
MNLR Iaşi, după cel dedicat lui Cezar Petrescu, inaugurat
la Cotnari în cadrul ediţiei din anul 2015 a Festivalului
Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT)”, a
declarat Ştefan Susai, directorul Centrului.

Expoziţia tematică “Dimitrie Anghel” din cadrul
Centrului de Informare Turistică Miroslava îşi propune să
reconstituie muzeografic viaţa şi activitatea scriitorului
Dimitrie Anghel, valorificând fondul documentar al MNLR
Iaşi. Expoziţia cuprinde fotografii ale poetului, cu momen-

te şi oameni care au trecut prin viaţa sa, cărţi în ediţii prime
şi traduceri de-ale sale, fotocopii după manuscrise, reviste
literare la care a colaborat, de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea etc.

Fostul muzeu a fost distrus de săteni

În conacul de la Corneşti, unde s-a născut poetul
Dimitrie Anghel, a existat un punct muzeal, în perioada
1971-1990. Aici erau expuse manuscrise, reviste, fotografii
şi cărţi ale poetului. Din păcate, după Revoluţia din 1989,
punctul muzeal de la Corneşti a fost închis temporar pentru
restaurare, iar între anii 1990-1992, conacul, beciul şi cele-
lalte anexe rămase nesupravegheate au fost distruse de
săteni până la fundaţie.

“Considerăm oportună înfiinţarea unui punct muzeal
dedicat «poetului florilor», ca un prim pas în vederea
reconstrucţiei casei în care a locuit această mare personali-
tate a literaturii române. Iniţiativa Muzeului Naţional al
Literaturii Române Iaşi ne onorează şi sperăm ca prin
aceasta să contribuim la încurajarea turismului cultural
judeţean. De asemenea, amenajarea acestui muzeu va fi un
bun prilej pentru elevii care vor vizita expoziţia în timpul
săptămânii „Şcoala altfel” de a afla mai multe despre un
important reprezentant al literaturii române”, a declarat Dan
Niţă, primarul comunei Miroslava.

Muzeul Dimitrie Anghel va fi
deschis la începutul lunii aprilie

Dan Lungu, directorul MNLR Iaşi: „Apreciez des-
chiderea autorităţilor locale din Miroslava pentru acest
proiect şi le mulţumesc pentru cooperare. Deschiderea
unui nou punct muzeal este o mare bucurie şi un motiv
de mândrie pentru orice manager. Astfel, MNLR Iaşi
contribuie din plin la promovarea patrimoniului literar
şi la reconstrucţia memoriei culturale. Sper ca, împreu-
nă cu autorităţile locale, să găsim soluţii şi pentru
reconstrucţia casei scriitorului. Dimitrie Anghel merită
mai mult decât o temelie năpădită de buruieni”. 

Incursiune în lumea satului românesc
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6 Educaţie Mesagerul

În urma participării la faza
judeţeană a Olimpiadei de
Tehnologii, care s-a desfăşu-
rat în perioada 27 februarie –
4 martie, la Liceul “Haralamb
Vasiliu” din Podu Iloaiei, ele-

vul Oprea Paul, din clasa a
XII-a A, de la Liceul Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava s-a calificat la
etapa naţională. Aceasta va
avea loc, la Urziceni, în

perioada 18 - 22 aprilie 2016.
Elevul Oprea Paul a fost
îndrumat de prof. Andriucă
Ana şi prof. Marii Violeta. Îi
dorim mult succes în conti-
nuare!

Calificat la olimpiada naţională!

Şcoala Gimnazială „Col. Constantin
Langa” din Miroslava mai trece în palmares
două premii, la Olimpiada „Universul
Cunoaşterii prin Lectură”, faza judeţeană,
desfăşurată în data de 12 martie, 2016.

Este vorba de elevele Borosan Iasmina
Teodora (86 puncte) şi Radu Maria
Alexandru (87,25 puncte), ambele în clasa a
V-a, care au obţinut, fiecare, câte un premiu

III. Testul a constat în interpretarea unor
texte: unul literar şi un altul nonliterar. Au
fost punctate înţelegerea textelor (compre-
hensiunea) şi creativitatea. „Ne bucurăm că
două eleve din şcoala noastră au ajuns atât
de departe şi sper să le văd la faza naţiona-
lă”, a declarat prof. Iosub Beatrice, direc-
toarea şcolii „Col. Constantin Langa” din
Miroslava. Nu a fost probă de gramatică.

Două premii la Olimpiada „Universul
cunoaşterii prin Lectură”

• Luni, 18 aprilie, elevii Şcolii Gimnaziale “Col. Constantin Langa” din Miroslava, împreu-
nă cu Asociaţia Asnatura, îşi vor testa îndemânarea la jocuri individuale şi colective cu
pahare sportive;
• Marti, 18 aprilie, în cadrul Şcolii Gimnaziale “Col. Constantin Langa” va avea loc a
doua activitate din cadrul proiectului “Viaţa la Pozitiv”, intitulată “Vitrine pozitive”;
• Miercuri, 19 aprilie - activităţi de pictură şi tradiţii pascale;
• Joi, 20 aprilie – activităţi de prevenţie derulate împreună cu Centrul Regional Împotri-
va Traficului de Persoane Iaşi.

Săptămâna altfel: 18-22 aprilie

• „Televizorul îţi atrofia-
ză creierul şi imaginaţia”,
spune Ioniţă Puiu, profesor
de literatură comparată la
Facultatea de Litere a
Universităţii „Al. I. Cuza”
din Iaşi

Aflaţi sub semnul fibrei
optice, când informaţia ajun-
ge dintr-un colţ de lume în
altul cu viteza luminii, tenta-
ţia internetului este uriaşă
pentru orice adolescent sau
pasionat al tehnologiei de
ultimă generaţie în comuni-
care. Sub avalanşa informa-
ţiilor de tot felul, cartea cla-
sică, tipărită pe file de hârtie,
pare să-şi fi pierdut definitiv
şansa de a mai atrage publi-
cul larg. Dar, chiar aşa să
fie? „Una e să citeşti o carte,
să-ţi pui imaginaţia la treabă,
să fii creativ şi cu totul altce-
va e să înghiţi o informaţie
gata mestecată de alţii, pe
internet sau pe un post de

televiziune. E ca şi cum în
loc să trăieşti viaţa ta ai trăi-
o pe-a altora. Televizorul îţi
atrofiază creierul şi imagina-
ţia”, a explicat Ioniţă Puiu,
profesor de literatură compa-
rată la Facultatea de Litere
din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, în cadrul unei întâlniri
cu elevii Şcolii Gimnaziale

„Col. Constantin Langa” din
Miroslava. Desfăşurată sub
auspiciile proiectului interna-
ţional „Viaţa la Pozitiv”, întâl-
nirea dintre profesorul Puiu şi
elevii acestei unităţi şcolare a
avut loc miercuri, 23 martie,
într-o sală de clasă a Şcolii din
Miroslava iar la ea au mai fost
prezenţi, în calitate de invitaţi,
Ştefan Susai, director al
Centrului de Informare
Turistică din Miroslava şi
Otilia Porumboiu, biblioteca-
ră. „Am fost invitată să fac
un top al celor mai bune
cărţi. Mi-a fost greu să dau
un răspuns pentru că ficare
carte are ceva apare de spus.
Nu există cărţi bune şi cărţi
proaste. Dacă nu mă credeţi,
am să vă dau un exemplu:
ştiţi ce citea Mircea Eliade,
mare filosof şi una dintre
cele mai autorizate voci din
lume în ce priveşte istoria
religiilor? Romane poliţiste
de Agatha Cristie!”, a poves-

tit Otilia Porumboiu. Autor
al unei monografii a comu-
nei Miroslava dar şi al mai
multor cărţi publicate, Ştefan
Susai a confirmat recoman-
dările profesorului Puiu şi
ale Otiliei Porumboiu:
„Când citeşti, începi să fii
creativ, îţi imaginezi lucruri,
mintea lucrează. Încercaţi să
gândiţi cu capul vostru, nu
cu televizorul!”.

La finalul întâlnirii, invi-
taţii au primit câte un semn
de carte, artizanal, făcut de
elevi. Coordonatori ai pro-
iectului „Viaţa la pozitiv” în
Miroslava sunt profesoarele
Diana Deliu şi Iosub
Beatrice, directoare a şcolii.

Viaţa la pozitiv: pune preţ pe carte!

Organizarea unui grup
coral, care să îmbine armo-
nios mai multe voci şi să
impresioneze un public prin
calitatea interpretării artisti-
ce nu e un lucru tocmai uşor.
Asta implică în primul rând
un talent nativ al celui care
cântă, o disciplină de fier în
interpretare şi spirit de echi-

pă. Toate aceste calităţi au
fost probate de elevii Şcolii
Gimnaziale „Col. Constantin
Langa” din Miroslava, al
căror grup coral intitulat
„Steluţe Muzicale” a obţinut o
prestigioasă menţiune la faza
judeţeană a Olimpiadei
Naţionale Corale, din 27
februarie. Competiţia s-a des-

făşurat la Colegiul Naţional
Iaşi iar copiii de la Miroslava
au lăsat o frumoasă impresie
publicului din sală. Grupul
„Steluţe Muzi-cale” este com-
pus din 21 elevi ai claselor a
V-a A şi B, a VI-a B, a VII-a
A şi a VIII-a, coordonat fiind
de doamna profesor Ana
Racu. Felicitări!

Ale noastre steluţe muzicale 

Finalul lunii martie s-a încheiat cu un
mic cadou artistic pentru prichindeii de la
Grădiniţa Miroslava – un spectacol interac-
tiv cu o punere în scenă după cunoscuta
poveste „Scufiţa Roşie”, a fraţilor Grimm.
Emoţii, creativitate şi voie bună, cu o mică

spaimă: unde o fi dispărut lupul?! Lupul se
teme de copiii curajoşi, aşa că şi-a pus
coada pe spinare şi a tulit-o în pădure.
Asemenea spectacole improvizate, pe teme
din poveşti, vor mai avea loc şi luna viitoa-
re. 

Scufiţa Roşie, la Grădiniţa Miroslava
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• Kamadeva a pariat pe
„Dracula” şi a câştigat două
premii importante: unul
pentru interpretare şi un
altul pentru cea mai specta-
culoasă punere în scenă

Încă o dată, trupa de teatru
a Liceului „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
– Kamadeva şi-a probat valoa-
rea câştigând două premii
prestigioase la Festivalul de
Teatru Şcolar „Hai la teatru!”,

cu piesa „Dracula”, după un
scenariu inspirat din cartea cu
acelaşi nume a lui Bram
Stoker – vechea poveste cu
eroul vampir şi dragostea sa
pierdută. 

Abordarea artiştilor de la
Kamadeva, trebuie să recu-
noaştem, a fost una, pe cât de
dramatică, pe atât de spectacu-
loasă. Piesa a durat 60 de
minute iar efectul artistic lăsat
publicului prezent în sală a fost
unul covârşitor. La asta au

contribuit nu doar talentul
artistic al tinerilor de pe scenă
cât şi decorul foarte inspirat,
din care nu au lipsit efectele
speciale, cu lumini şi aburi.
Merită să consemnăm în acest
sens contribuţia directă a
Asociaţiei Sportive Ştiinţa
Miroslava care a sponsorizat
acţiunea cu materialele nece-
sare. Prestaţia trupei a fost răs-
plătită din partea organizatori-
lor cu două prestigioase pre-
mii: un premiu special pentru
interpretare, acordat lui Radu
Mălăncuş (Dracula) şi un alt
premiu special al juriului pen-
tru cea mai spectaculoasă
montare artistică.

Trupa de Teatru Kamadeva
a Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
a fost coordonată de prof.
Nedelciuc Silvia, care s-a ocu-
pat şi de regia piesei jucate pe
scenă. Din distribuţie au făcut
parte: Radu Mălăncuş
(Dracula), Antonina Rotari
(Mina), Croitoru Alexandru
(Arthur), Patricia Dorneanu
(Lucy), Tudor Braşoveanu
(Jonathan), Adriana Arăriţei
(Van Helsig), Cristian Ionuţ

Ţibireac (Reinfeld), Mircea
Alexandriu (Morris), Eugenia
Moldovanu (Seward). Au mai
evoluat în roluri secundare ele-
vii: Adelina Buhuş, Dumitriţa
Croitoru, Simona Craiu, Andra
Mustia şi Victor Fronea.

Felicitări pentru performan-
ţă şi premiile adunate!

A fost un maraton 
al teatrului şcolar

Desfăşurată la Teatrul
Luceafărul din Iaşi, în perioada
20 – 22 martie, cea de-a zecea
ediţie a Festivalului de Teatru
Şcolar „Hai la teatru” a fost
eveniment cultural de anvergu-
ră, care a reunit nu mai puţin de
70 de trupe de la diferite şcoli
din Iaşi, grupate pe trei secţiuni:
clasele I-IV, V- VIII şi IX-XII.
Maratonul teatral al copiilor a
fost susținut în limbile română,
franceză, germană, spaniolă şi
engleză, care în cifre înseamnă
2.200 minute de spectacol! 

Trupele din “Hai la teatru!”
2016 au provenit din Iași,
Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos,
Lunca Pașcani, Valea Lupului,
Belcești, Victoria, Mogoșești,

Popricani, Ruginoasa, Cucu -
teni, Românești, Hodora,
Deleni şi Miroslava. Toți
participanții au primit diplome
dar şi cadouri constând în
rechizite, jucării şi cărți. 

Evenimentul a fost realizat
cu sprijinul Consiliului Județean
Iași și al Inspectoratului Școlar
Județean, sponsor principal fiind
Asociația Club Rotary Iași
2000.

Hai la teatru!

Lansat pe 23 martie,
proiectul şcolar cu tema
“Prețuim natura, iubim viața”,
a implicat elevi ai claselor V-
VIII de la Şcoala Gimnazială
“Colonel Constantin Langa”
din Miroslava, dar şi de la alte
unităţi şcolare din judeţ,
precum cele din: Horlești,
Bosia, Poieni, Popești,
Dumești, şi Liceul Waldorf,
din Iaşi.

“În principiu, este vorba
de un concurs având ca
obiectiv cultivarea simţului
estetic la copii. Competiţia se
desfăşoară în două etape: una
de grup şi una individuală. În
faza pe echipe, tematica
impusă este amenajarea unei
grădini şcolare, pe o suprafa-
ţă cuprinsă între 500 – 1.000
mp. În faza individuală, fie-
care elev participant se poate

prezenta în faţa juriului cu o
creaţie personală, care poate
fi inclusiv un articol de vesti-
mentaţie, din materiale bio-
degradabile”, a declarat prof.
Deliu Diana Aurora, coordo-
natoare a proiectului.

Faza finală a competiţiei
va avea loc pe 30 iunie 2016,
când se vor acorda premii
pentru originalitate şi simţ
estetic deosebit. 

Preţuim natura, iubim viaţa!

• Legendă, tradiţie şi…
competiţie!

De-a lungul timpului, sem-
nificaţia mărţişorului a rămas
aceeaşi: renaşterii naturii şi, de
ce nu, a poporului român!
Originile sărbătorii mărţişoru-
lui nu sunt cunoscute exact,
însă un mit povestește cum
Soarele a coborât pe Pământ
în chip de fată preafrumoasă,
dar un zmeu a furat-o și a
închis-o în palatul lui. Atunci
păsările au încetat să cânte,
copiii au uitat de joacă și
veselie și lumea întreagă a
căzut în mâhnire. Văzând ce
se întâmplă fără Soare, un
tânăr curajos a pornit spre
palatul zmeului să elibereze
preafrumoasa fată. A căutat
palatul un an încheiat. Când l-
a găsit, a chemat zmeul la
luptă dreaptă. Tânărul a învins
creatura și a eliberat fata.
Aceasta s-a ridicat înapoi pe
Cer și iarăși a luminat întregul
pământ. A venit primăvara,
oamenii și-au recăpătat vese-
lia, dar tânărul luptător zăcea
în palatul zmeului după lupte-
le grele pe care le avuse.
Sângele cald i s-a scurs pe
zăpadă, până când l-a lăsat pe
tânăr fără suflare. În locurile
în care zăpada s-a topit, au
răsărit ghiocei — vestitori ai
primăverii. Încă de atunci se
spune că există obiceiul ca
bărbaţii să dăruiască doamne-
lor şi domnişoarelor mărţişoa-

re realizate prin împletirea a
două fire de aţă de culori albe
şi roşii, culoarea roșie
simbolizând dragostea pentru
frumos și amintește de curajul
tânărului, cea albă simboli-
zând ghiocelul, prima floare a
primăverii.

Mărţişoare tradiţionale

Ajuns deja la a-V-a ediţie,
concursul interjudeţean
„Mărţişorul în Modova”, orga-
nizat de Liceul „Vasile
Alecsandri”, Iaşi a reuşit să
provoace elevilor şi profesori-
lor de la Liceul „Mihai
Kogălniceanu” Miroslava
dorinţa de a marca, prin creaţii
originale de mărţişoare, întâm-
pinarea primăverii. Dincolo de
încântarea elevilor de a-şi
transpune imaginaţia în pro-
priile creaţii, aceştia au reuşit
să îmbine o serie de materiale
naturale (aţă din mătase, bum-
bac, pâslă, dantelă, piele) evi-
denţiind elementele tradiţiona-
le caracteristice zonei noastre,
şi anume Moldova. 

Desfăşurarea concursului s-
a făcut pe 3 secţiuni (şnururi,
mărţişoare şi felicitări).
Volumul de muncă în rândul
elevilor care şi-au folosit crea-
tivitatea, a fost enorm, dar
rezultatele au fost pe măsură.
„Sperăm ca anii următori să
întâmpinăm primăvara cu
elevi la fel de talentaţi şi pasio-
naţi de motivele tradiţionale

româneşti, aşa cum s-a întâm-
plat în această ediţie”, a decla-
rat prof. Constantin Timu,
director adjunct al liceului. 

Mărţişoarele şi felicitările
au fost dăruite, fireşte, doam-
nelor şi domnişoarelor din
anturajul celor care au partici-
pat la competiţie!

Mărţişoare tradiţionale
şi la Ciurbeşti!

Fireşte, o asemenea ocazie
de a sărbători venirea primă-
verii, precum şi ziua de 8
martie, dedicată mamelor de
pretutindeni, nu avea să trea-
că neobservată nici la
Ciurbeşti! Ad-hoc, Asociaţia
Culturală Ciurbeştenii a orga-
nizat un mic spectacol, la care
au contribuit nu doar persoa-
nele de pe scenă, cât şi publi-
cul. „Daţi-mi o generaţie de
mame bune creştine, şi voi
schimba faţa lumii!” – zicea
cândva Sfântul Ioan Gură de
Aur. „Cultura tradiţională
românească s-a dezvoltat de-
a lungul istoriei sub semnul
acestei frumoase zicale.
Drept dovadă că aşa este, în
folclorul românesc cele mai
des folosite cuvinte sunt
«mama» şi «dor»”, a amintit
cu această ocazie prof.
Eugenia Stan, amfitrioană a
manifestării. S-au recitat poe-
zii tematice din scriitorii con-
sacraţi ai literaturii române,
dar şi din folclorul local, s-au
cântat romanţe şi piese folk,
de o profundă sensibilitate.

La spectacolul desfăşurat
în incinta Şcolii din Ciurbeşti
au fost prezenţi copii, părinţi,
mame şi bunici. În sală a mai
fost prezent părintele Romeo
Ungureanu, preot paroh iar
din partea Primăriei Miroslava
fiecare doamnă şi domnişoară
a primit câte o lalea. La mulţi
ani, dragele noastre!

Mărţişorul în Moldova…

• Micile secrete ale pa-
sionaţilor de silvicultură

Un grup de elevi ai
Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava şi-a propus (şi a
experimentat între timp!)
înlocuirea îngrăşămintelor
chimice la plantele de cultu-
ră cu un fertilizator natural -
zaţul de cafea. Ideea nu e
nouă, dar până acum nu a
mai fost abordată cu seriozi-
tate în România, motiv pen-
tru care elevii Haras Iulian
şi Iordache Alin, coordonaţi
de prof. Mihăilă Felicia şi
Banciu Maria au purces la
treabă şi au început să expe-
rimenteze. Rezultatele cer-
cetării lor au fost centraliza-
te într-o lucrare ştiinţifică,
sau mai degrabă un studiu
cu tema “Efectul zaţului de
cafea asupra creşterii şi dez-
voltării plantelor de cultură
- din familia Leguminoase”. 

Spre plăcuta surpriză a
celor doi cercetători în
devenire, lucrarea a fost
premiată la faza judeţeană a
Concursului Naţional
“Sesiunea de comunicări

ştiinţifice la Biologie” cu
premiul I, fiind promovaţi la
faza naţională.

În altă ordine de idei, ele-
vii Liceului Agricol din
Miroslava participă frecvent
la activităţi de voluntariat în
domeniul protecţiei mediu-
lui, extinzându-şi interesul
îndeosebi spre activitatea de
antreprenoriat. Menţionăm
doar câteva dintre acestea:
programul „eco-san”, „gar-
deners - skills”, „ghost-
spicy”, „bees-air”; „seva

vieţii”, „tonomatul de caie-
te”. 

Toate aceste proiecte
sunt coordonate de prof.
Zota Daniela, Andriucă Ana
– Maria, Tudose Brânduşa
şi Mihăilă Felicia, în cadrul
proiectului “Liceele
Agricole – HUB-uri locale
în vederea dezvoltării fer-
melor mici”, aflat sub direc-
ta îndrumare a organizaţiilor
JAROMANIA, WORLD
VISION, Fundaţia CEED şi
CIVITAS.

Taina zaţului de cafea
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(continuare din pagina 1)

O primă etapă importantă a
programul de asfaltare a unor dru-
muri şi căi de acces din comuna
Miroslava urmează a fi încheiată
în aceste zile iar recepţia lucrărilor
se va face pe 7 aprilie 2016. Este
vorba de nu mai puţin de 8 km de
drumuri comunale, modernizate
din fonduri de la bugetul propriu
al comunei Miroslava. În comuna
Miroslava au fost asfaltate deja
următoarele străzi:

• Strada Neculai Hârţan
(Ciurbeşti);

• Strada Principală (Horpaz);
• Strada Şcolii (Horpaz);
• Strada Bisericii (Horpaz);
• Strada Iazului (Horpaz);
• Strada Fermei (Miroslava);
• Strada Şcolii (Miroslava);
• Strada Aron Vodă

(Miroslava)
• Strada Iancu Vodă

(Miroslava)
Au mai fost asfaltate şi toate

căile de acces din zona de conce-
siuni a satului Miroslava. Cu tot
cu rigolele şi podeţele executate,
valoarea lucrărior pentru cei 8 km
de drum asfaltat se ridică la circa
10,3 milioane lei.

Alte lucrări de modernizare a
drumurilor şi căilor de acces au
fost realizate în Valea Adâncă,
anul trecut, pe contractul subsec-
vent nr.1:

• Strada Veche;
• Strada Islazului;
• Strada Bazei;
• Strada Corneşti;
• Strada Ezăreni;
• Strada Costea Vodă;
• Strada Sălciilor;
• Strada Pepinierei;

• Strada Viei. 
Aici merită făcută o observaţie.

Lucrările de întârziere la asfaltarea
străzii Pepinierei au fost determi-
nate de refuzul iniţial al Primăriei
municipiului Iaşi de a ceda terenul
necesar pentru lărgirea acestei căi
de acces, care iniţial era prea
îngustă pentru a permite accesul a
două autoturisme simultan pe ea.
Între timp, Primăria Iaşi a disponi-
bilizat acel teren şi lucrările de
asfaltare au putut fi încheiate în
aceste zile. Tot în aceste zile se va
finaliza şi asfaltarea străzii Viei,
unde unele gospodării din zonă îşi
fac racordurile la utilităţi. Recepţia
lucrărilor se va face în următoarele
două luni. În total, la Valea Adâncă
au fost asfaltaţi încă 9 km de drum,
pentru care Primăria Miroslava a
plătit circa 8 milioane lei, tot din
bugetul propriu. „Urmează să mai
realizăm asfaltări de drumuri pe
contractul subsecvent nr.2, care
acum e la nivel de realizare pro-
iect. Documentaţia necesară este la
avizare şi în aproximativ o lună
cred că vor începe lucrările şi aici.
Este un program foarte consistent,
în discuţie fiind asfaltarea a 35 km
de drum în toate satele din comu-
nă. Valoarea totală a proiectului
este de circa 34 milioane lei”, a
declarat ing. Violeta Iftimei, consi-
lier în cadrul Compartimentului de
Investiţii al Primăriei Miroslava.

Extindere a reţelei 
de gaz în Ciurbeşti

În urma consultărilor cu popu-
laţia şi furnizorul de gaz metan din
localitate – Gazmir, Primăria
Miroslava a hotărât să extindă
reţeaua de gaz în zona concesiona-

tă de la Ciurbeşti (lângă Club Le
Gaga), la Corneşti şi Proselnici.

Extindere a reţelei 
de canal în Miroslava

Între timp, continuă lucrările de
extindere a reţelei de canalizare
din sat Miroslava, pe următoarele
străzi:

• Str. Pădurii;
• Str. Col. Constantin Langa;
• Strada Florilor;
• Strada Constantin

Mavrocordat
Lucrările de extindere la aceas-

tă reţea sunt în toi şi vor fi gata în
cel mult două luni, motiv pentru
care compartimentul tehnic al
Primăriei Miroslava le recomandă
locuitorilor de pe aceste străzi să
ia legătura cu Apa Vital şi să-şi
facă branşamentele. „Dacă nu şi le
fac acum, riscă să nu le mai facă la

fel de uşor, pentru că mai apoi
vom turna asfalt şi nu vom mai
accepta să strice lucrarea abia
făcută. Vor trebui să-ş facă subtra-
versări care implică nişte cheltu-
ieli mult mai mari decât o săpătu-
ră obişnuită”, a atenţionat ing.
Violeta Iftimie, consilier în cadrul
Compartimentului de Ivestiţii al
Primăriei Miroslava.

Extinderi viitoare 
la reţeaua cu apă

În luna iunie a acestui ani, toţi
locuitorii satului Voroveşti se vor
putea racorda la reţeaua de apă
potabilă, în capetele de străzi unde
proiectul iniţial nu a mai ajuns. La
fel, Primăria Miroslava nu a făcut
încă investiţii de extindere a siste-
mului de alimentare cu apă potabi-
lă pe străzi din diferite localităţi
ale comunei, după cum urmează:

• În satul Ciurbeşti – Strada
Neculai Hârţan 920 m (de la inter-
secţia cu strada Movilei până la
strada Bisericii) şi strada Movilei
200 m;

• În satul Horpaz – Strada
Principală (250 m, de la intersec-
ţia cu strada Unirii, până la ultima
locuinţă) şi pe strada Înfundată
105 m;

• În satul Balciu – pe Strada
Prunilor 180 m şi Strada
Principală 240 m (în continuare
până la ultima locuinţă);

• În satul Corneşti – pe zona
propusă pentru concesionare Lot 1
– 1.290 m, strada Dimitrie Anghel
60 m (la intrare în sat, pe dreapta),
strada Sălciilor 280 m, strada
Bisericii 210 m;

• În satul Valea Ursului – pe
strada Albinelor 415 m.  

Extinderea reţelelor de apă în
aceste zone se va face în acest an. 

Ne mişcăm!

• Această formă de asistenţă socială
constă în acordarea de bonuri valorice
pentru achiziţionarea de alimente,
îmbrăcăminte şi rechizite şcolare.

Compartimentul de Asistenţă Socială al
Primăriei Miroslava anunţă că primeşte în
continuare solicitări pentru acordarea sti-
mulentului educaţional, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 248/2015, privind sti-
mularea participării în învăţământul preş-
colar a copiilor provenind din familii defa-
vorizate. 

Stimulentele educaţionale se acordă sub
forma unor tichete sociale, care sunt
bonuri de valoare reglementate exclusiv de
prevederile Legii 248/2015 şi destinate
exclusiv acordării stimulentului educaţio-
nal. Acestea sunt utilizate pentru achiziţio-
narea produselor alimentare, de igienă, a
produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechi-
zitelor.

Pentru a putea beneficia de stimulentele
educaţionale oferite de stat copiilor din
familii defavorizate, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:

• vârsta minimă a copilului să fie de trei
ani, împlinită oricând pe parcursul anului
şcolar curent;

• copilul să nu aibă mai mult de şase ani,
vârstă împlinită după data de 1 septembrie

a anului şcolar curent;
• venitul lunar pe membru de familie să

fie de până la de două ori nivelul venitului
minim garantat pentru o singură persoană,
respective până la 284 lei venit lunar pe
membru de familie.

Beneficiază de stimulent copiii din
familiile defavorizate formate din soţ, soţie
şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care
locuiesc împreună. Beneficiază de stimu-
lent şi copiii din familiile defavorizate for-
mate din persoană singură şi copiii aflaţi în
întreţinerea acesteia şi care locuiesc
împreună cu această.

Valoarea nominală lunară minimă a sti-
mulentului educaţional se raportează la
indicatorul social de referinţă şi este de 0.1
ISR, exprimat în lei, respectiv 50 lei/tichet,
pentru fiecare copil înscris la grădiniţă,
beneficiar al stimulentului educaţional.

Absenţele nemotivate duc la pierderea
tichetului social

Primirea tichetelor sociale este condiţiona-
tă de prezenţa la grădiniţă. Copilul va trebui să
fie prezent zilnic, cu excepţia absenţelor moti-
vate (de scutiri medicale sau învoiri scrise de
părinţi). Învoirile scrise de părinţi pot fi pentru
maximum 3 zile pe lună, iar pe total împreună
cu scutirile medicale nu trebuie să depăşească
50% din totalul zilelor de grădiniţă. Dreptul la
stimulentul educaţional se acordă pe bază de
cerere şi declaraţie pe propria răspundere înso-
ţite de actele doveditoare privind componența
familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frec-
ventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Pentru anul şcolar 2015-2016, cererile se
depun până la data de 30 aprilie 2016, la sediul
Primăriei comunei Miroslava, compartimen-
tul de Asistenţă Socială.

Tichete sociale pentru copii preşcolari aflaţi în
situaţie de risc 

Grădiniţă nouă 
la Valea Adâncă
• Cu cât se va rezolva mai repede
birocraţia, cu atât mai repede vor
începe lucrările de construcţie

Veste bună pentru locuitorii din Valea
Adâncă! Pe amplasamentul liber din dreptul
Bisericii din Valea Adâncă se va construi o
grădiniţă nouă, cu o capacitate de 60-80 de
locuri, pentru patru grupe de copii, trei cu pro-
gram normal şi una cu program prelungit.
Acestă grădiniţă va fi realizată cu fonduri de
la BERD şi va costa în jur de 250.000 –
300.000 euro. „Decizia de a construi o grădi-
niţă pe acel amplasament am luat-o în urma
consultărilor pe care le-am avut cu locuitorii
din zonă. Am reuşit să identificăm o sursă de
finanţare pentru acest obiectiv iar acum aştep-
tăm un aviz favorabil de la Inspectoratul Şco-
lar Judeţean. Nu văd nici un motiv pentru care
nu am primi acel aviz, aşa că sunt optimist. Cu
cât vom rezolva mai repede birocraţia cu atât
mai repede vom începe lucrările efective”, a
declarat consilierul de programe europene din
cadrul Primăriei Miroslava. 

Într-adevăr, procedurile birocratice impun
ca după avizul IŞJ Iaşi să se emită o Hotărâre
de Consiliu Local, apoi urmează elaborarea
proiectului care va fi depus spre avizare la
Ministerul Educaţiei. Abia mai apoi pot înce-
pe lucrările.

Grădiniţa va fi dotată cu mobilier nou, parc
de joacă pentru copii şi locuri de parcare.
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Având în vedere că unii proprie-
tari ai unor efective de animale au
concesionat păşune, dar au uitat să
mai şi plătească redevenţa anuală,
Primăria Miroslava îi invită să se
prezinte la Biroul Unic şi să-şi plă-
tească datoriile, pentru a nu plăti
penalităţi de întârziere.

De asemenea, persoanele fizice
care deţin animale şi le duc la păşu-
nat clandestin sunt invitate să se
prezinte la Primăria Miroslava, să
încheie contract de concesiune,
potrivit taxelor reglementate în
HCL nr.176/2015. În caz contrar
sunt pasibile de amenzi al căror
cuantum este mult mai mare decât
taxa în sine. 

Posesorii care deţin un efectiv
mare de animale pot plăti această
taxă în două etape: 50%  până la 30
mai şi a doua jumătate, de 50%,
până la 30 octombrie. 

Taxele de păşunat în 
comuna Miroslava

La nivelul comunei Miroslava,

taxa de păşunat a fost stabilită prin
Hotărâre de Consiliu Local, după
cum urmează:
• 8 lei/cap vită (peste 2 ani);
• 5 lei/cap vită (tineret);
• 20 lei/cap cabalină;
• 3 lei/cap ovină sau caprină (adult);
• 1,5 lei/cap ovină sau caprină (tine-
ret).

Păşunile din Miroslava

Potrivit informaţiilor puse la dis-
poziţie de Compartimentul Agricol
al Primăriei, la nivelul comunei
Miroslava există circa 600 hectare
de păşune, după cum urmează:
• Miroslava sat – 63,14 ha; 
• Balciu – 19,4 ha;
• Corneşti – 12 ha;
• Proselnici – 95,9 ha;
• Ciurbeşti – 39 ha;
• Horpaz – 19,6 ha;
• Valea Ursului – 3,5 ha;
• Găureni – 53,2 ha;
• Brătuleni – 1,4 ha;
• Uricani – 136,4 ha;
• Voroveşti – 116,7 ha;
• Dancaş – 38,2 ha.

În comuna Miroslava au fost
concesionate, pentru exploatare şi
întreţinere, 150 hectare de păşune.
Concesiunea s-a făcut pentru o
perioadă de 5 ani iar persoanele
care au concesionat păşunea sunt
obligate să presteze un păşunat
raţional, să întreţină păşunea şi să

facă amenajări pastorale şi diverse
îmbunătăţiri, care să ducă în final la
o creştere a calităţii acesteia. 

În comuna Miroslava au încheiat
contracte de concesiune pentru
păşuni următoarele persoane:
• Bahrim Neculai (Voroveşti) – 14 ha;
• Ciubotaru Dan (Ciurbeşti) – 25 ha;

• Plămădeală Ioan (Uricani) – 23 ha;

• Dumitraşcu Daniel (Voroveşti) – 7

ha;

• Casian Constantin şi Elena

(Voroveşti) – 10 ha;

• Şfichi Ecaterina (Miroslava) – 30 ha;

• Plămădeală Vasile (Uricani) – 41 ha.

Concesionarea păşunilor este obligatorie

Începând cu data de 22 mar-
tie 2016, la APIA Iaşi se pot
depune cereri pentru ajutorul
excepţional destinat fermieri-
lor din sectorul laptelui şi pro-
duselor lactate (conform HG
160/16 martie 2016).

Cererile se depun la Centrul
Judeţean APIA Iaşi, până la
data de 8 aprilie 2016.

Pentru a beneficia de ajuto-
rul financiar, proucătorii de
lapte de vacă trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii:

• Să fie înscrişi în sistemul
cotelor de lapte de la APIA şi
să deţină cotă de livrări la data
de 31 martie 2015;

• Să fie în activitate şi să fi
încheiat un contract pe o
perioadă de minim 6 luni, vala-
bil la data depunerii solicitării,
cu un prim cumpărător şi să
deţină cel puţin un document

fiscal care să ateste livrarea
laptelui, aferent contractului; 

• Producţia de lapte livrată
pe beneficiar să fie de minim 5
tone de lapte, în anul de cotă
2014 – 2015.

Suma cuvenită fiecărui pro-
ducător se calculează de către
APIA, conform cantităţii de
lapte livrată în anul de cotă
2014 – 2015, astfel:

• 240 euro/beneficiar – pen-
tru producătorul care a livrat o
cantitate de lapte cuprinsă între
5 tone şi 20 tone inclusiv;

• 12 euro/tonă – pentru pro-
ducătorul care a livrat o canti-
tate de lapte mai mare de 20
tone şi până la 200 tone inclu-
siv;

• 2.900 euro/beneficiar –
pentru producătorul care a
livrat o cantitate de lapte mai
mare de 200 tone.

La nivelul comunei
Miroslava există acum doar
trei producători de lapte, care
deţin cotă la APIA: Bârjovanu

Ion (persoană fizică),
Bârjovanu V. Ion (persoană
fizică) şi SC Agroinvest
Uricani SRL.

Subvenţii pentru producătorii de lapte

• Toţi câinii din comuna
Miroslava vor fi
inventariaţi, microcipaţi,
vaccinaţi şi sterilizaţi

Pe un amplasament din Balciu, în
imediata vecinătate a platformei de
compostare a deşeurilor vegetale,
Primăria Miroslava a început lucră-
rile de amenajare a unui padoc pen-
tru câini. Aici vor fi aduşi, în vederea
deparazitării, castrării şi microcipării
câini comunitari preluaţi de pe
domeniul public al comunei. În con-
formitate cu prevederile legii, aceşti
câini nu vor fi euthanasiaţi, ci păs-
traţi până vor fi preluaţi spre adopţi
de persoanele interesate. Excepţie de
la această regulă vor face animalele
foarte bolnave, sau batrâne, pentru
care menţinerea în viaţă ar presupu-
ne o prelungire inutilă a suferinţei
acestora.

Padocul va fi construit din două
module – unul pentru flux de lucru şi
preluare a animalelor, iar celălalt
fiind cabinet medical veterinar şi

bază de tratament – ţarcuri pentru
câni, grup sanitar şamd.

Activitatea de la padocul de câini
din Balciu va fi externalizată către o

firmă privată, în conformitate cu
procedurile legale în vigoare. Pentru
darea în folosinţă a acestei facilităţi
mai sunt necesare nişte avize de la
mediu şi de la autoritatea sanitar-
veterinară. 

Continuă inventarul câinilor
din comună

Până la darea în folosinţă a pado-
cului de la Balciu, pentru a mai redu-
ce numărul câinilor lăsaţi nesuprave-
gheaţi Primăria Miroslava intenţio-
nează să demareze o amplă acţiune
de inventariere a câinilor din comu-
nă iar în urma acestei inventarieri
fiecare posesor va decide câţi câini
pătrează şi câţi nu. Numărul minim
de câini care pot fi păstraţi într-o
gospodărie fără taxă, precum şi
cuantumul taxei va fi stabilit prin
hotărâre de Consiliu Local.
„Propunerea noastră va fi ca într-o

gospodărie numărul maxim de câini
să fie „1” şi ce-i peste să plătească
posesorul o taxă anuală de 40 lei/ani-
mal. Dar varianta finală va fi stabili-
tă de consilieri. Excepţie de la preve-
derile acestui normativ vor face câi-
nii de rasă”, precizează Vasile
Bulbaşa, viceprimarul comunei
Miroslava. 

Potrivit legii, toţi câinii de curte
trebuie să fie microcipaţi, sterilizaţi
şi să deţină carnet de sănătate, altfel
sunt consideraţi câini comunitari şi
sunt preluaţi de hingheri. „Dacă într-
o gospodărie deţinătorul hotărăşte să
păstreze doar un câine şi să renunţe
la ceilalţi, aceştia vor fi preluaţi la
padoc unde vor fi deparazitaţi, steri-
lizaţi şi microcipaţi. Aici vor fi păs-
traţi până când vor fi adoptaţi de
cineva. Atunci li se va elibera şi car-
netul de sănătate”, a precizat vicepri-
marul Vasile Bulbaşa. 

Au început lucrările de amenajare a padocului pentru câini

Comercializarea mieilor la 
marginea drumului e interzisă!

Primăria comunei Miroslava atenţionează
posesorii de animale că sacrificarea şi comer-
cializarea mieilor în locuri care nu au fost spe-
cial amenajate pentru aşa ceva este strict inter-
zisă. Persoanele depistate că vând miei la mar-
ginea drumului vor fi sancţionate cu amenzi
contravenţionale cuprinse între 500 – 3.000 lei.

Subvenţii de la APIA

În perioada 1 martie – 15 mai, la
Registrul Agricol din cadrul Primăriei
Miroslava, se pot depune cererile pentru
acordarea subvențiilor de la APIA. Cererile
trebuie însoțite obligatoriu de copii după
actele de proprietate de pe terenurile
agricole care fac obiectul subvenției. 
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• De pe o suprafaţă de
circa 15 hectare de platou,
au fost strânşi 20 de saci
menajeri mari, cu deşeuri
din plastic, hârtii şi alte
resturi

Sâmbătă, 19 Martie, zi
înscrisă şi în calendarul ecolo-
gic ca “Ziua Internaţională a
Pamântului”, a fost organizată
o mobilizare generală în rândul
elevilor, dar şi al cadrelor
didactice de la Liceul
Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu”, pentru a parti-
cipa la o acţiune de ecologizare
a mediului înconjurător, în par-
cul dendrologic al liceului, cât
şi la Pepiniera Galata. 

Locul ales pentru a fi „piep-
tănat” de mizeria lăsată în
urmă de diverşi amatori de pic-
nicuri la iarbă verde sau turişti
ocazionali a fost un platou din
fosta pepinieră Galata, în
suprafaţă de 15 hectare. „Chiar
dacă pe respectiva suprafaţă de
teren, aparent nu erau multe
gunoaie, la sfârşitul acţiunii am
umplut douăzeci de saci mari
cu pahare de plastic, peturi şi
tot felul de resturi menajere”,
povesteşte profesorul Cons -
tantin Timu, director adjunct al

liceului. Pentru a nu fi expuşi
vreunui risc, tinerii ecologişti
au fost dotaţi cu mănuşi. La
încheierea acţiunii, aceştia au
primit plăcinte, covrigi şi apă
din partea organizatorilor, care
le-au făcut mai apoi şi sumară

prezentare a serei din dotare.
Elevii Liceului „Mihail
Kogălniceanu” au văzut, cu
această ocazie, cum trebuie să
arate o pepinieră de arbori şi
cum se prelucrează butaşii, au
putut studia, în direct, diferite
loturi cu puieţi de tuia şi con-
ifere.

“A fost o acţiune care a
îmbinat utilul cu… educativul,
fiecare dintre elevi acumulând
cunoştinţe noi de silvicultură.
Între şcoala noastră şi
Pepiniera Galata există un par-
teneriat în cadrul căruia elevii
noştri participă la acţiuni de
ecologizare, plantare, întreţine-
re a speciilor de arbori şi
arbuşti, fiind sponsorizaţi în
schimb cu material săditor din
diferite specii pentru îmbogăţi-
rea biodiversităţii din ecosiste-
mul parc al liceului”, a conclu-
zionat profesorul Timu, direc-
tor adjunct al liceului.

În perioada 18 – 22 aprilie,
elevii Liceului Agricol din
Miroslava mai au programate
încă o campanie de ecologiza-
re, o campanie de plantat
copaci şi un concurs de orien-
tare turistică. 

Alte campanii de ecologizare

Din păcate, bunul simţ defi-
citar al multora a făcut ca pe
mai multe locaţii din comuna
Miroslava să se adune guoaie
de tot felul, atât pe domeniul
public, dar chiar şi pe terenuri
private lăsate nesupravegheate
de proprietari. Şi nu e vorba
doar de pungi şi pahare de
plastic – cum de regulă găseşti
prin locaţii în care lumea vine
la iarb verde. Sunt locuri în
care se aruncă de toate, inclu-
siv gunoaie menajere şi resturi
de la lucrări de construcţii.
Cele mai afectate sunt platouri-

le din Dealul Uricanilor şi
Dealul Nucului. „Poliţia locală
Miroslava a intervenit frecvent
în aceste locaţii şi a aplicat
amenzi, dar cam fără succes.
Ne vom intensifica aceste con-
troale şi vom înăspri amenzile.
Pe de altă parte, contăm pe
dorinţa cetăţenilor de a trăi
într-un mediu curat şi civili-
zat”, a declarat Corina
Darabană, şefa compartimen-
tului ecologic al Primăriei
Miroslava. Potrivit legislaţiei
de mediu, amenda minimă pen-
tru împrăştierea de gunoaie pe
domeniul public este de 1.000
lei iar cea maximă de 10.000
lei. 

În luna aprilie, Primăria
Miroslava şi-a propus organi-
zare a două campanii de ecolo-
gizare: una lângă Pădurea
Uricani şi o alta pe Dealul
Nucului, la rezervorul de apă. 

Acţiune de ecologizare în Pepiniera Galata

Compartimentul ecologic al Primăriei
Miroslava continuă să trimită notificări persoa-
nelor care nu au încheiat încă un contract indi-
vidual de prestări servicii cu operatorul local de
salubritate. Potrivit legii, încheierea contractelor
de prestări servicii cu un operator de salubritate
acreditat este obligatorie. Persoanelor care refu-
ză să încheie aceste contracte li se va institui o
taxă de salubritate, în valoare de 30 lei/lună,
conform HCL 98/2015, adică de trei ori mai
mult decât ar avea de plătit operatorului de salu-
britate. 

La nivelul comunei Miroslava, din totalul de
5.250 gospodării câte figurează în evidenţele
administraţiei publice locale, au încheiat con-
tracte individuale cu firma de salubritate doar
4.200 gospodării.  

Taxe de salubritate 

Potrivit legii, fiecare cetăţean
are datoria de a-şi menţine curăţe-
nia în dreptul proprietăţii, la fel şi
persoanele juridice. Asta implică
nu doar văruirea gardurilor, tunde-
rea copacilor sau plantarea de flori
ornamentale, ci şi curăţarea căilor
de acces, a trotuarelor şi rigolelor
de scurgere pluvială. Cine nu se
conformează riscă amenzi cuprin-
se între 500 şi 2.000 lei. 

Pentru a veni în întâmpinarea
gospodarilor care au început deja
să-şi facă ordine în curte, Primăria
Miroslava pune la dispoziţia cetăţe-
nilor remorca destinată preluării

deşeurilor vegetale compostabile.
Resturile vegetale sunt preluate şi
depozitate gratuit la platformele
special amenajate în Balciu şi

Uricani. Reamintim că arderea deş-
eurilor vegetale este strict interzisă
şi reprezintă contravenţie sancţio-
nată cu amenzi de până la 5.000 lei!

Curăţenie de
primăvară
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• Preluarea acestui
tip de deşuri nu intră
în sarcina operatoru-
lui de salubritate, ci e
un act de bunăvoinţă
din partea Primăriei
Miroslava

Fiind perioadă de pri-
măvară, când toţi îşi fac
curăţenie prin curte şi
caută să scape de gunoiul
adunat peste an, volumul
de crengi şi masă vegetală
scos în drum de unii cetă-
ţeni a depăşit cu mult orice
aşteptări din partea admi-
nistraţiei publice locale.
„Este adevărat, am spus că
punem la dispoziţie un
mijloc de transport pentru
a prelua aceste crengi şi
resturi vegetale, dar nu ne-
am gândit că vom ajunge
să umplem o remorcă sau
chiar mai multe cu resturi-
le de la o singură gospodă-
rie! Suntem cu totul depă-
şiţi de volumul uriaş de
masă vegetală adunată de
prin sate”, a declarat vice-

primarul Vasile Bulbaşa. 
Pentru că au fost prea

multe discuţii în contra-
dictoriu pe tema acelei
remorci puse la dispoziţia
publicului, conducerea
Primăriei Miroslava face
următoarele precizări:

1. Remorca de prelua-
re a resturilor vegetale
vine o dată la două săptă-
mâni, împreună cu maşi-
na care preia gunoiul

menajer, în săptămânile
pare. Cel mai recent,
remorca pentru deşeuri
compostabile s-a deplasat
în perioada 21-26 martie.
Următoarea săptămână
va fi în perioada 4 – 9
aprilie.

2. Conform, contractu-
lui, operatorul local de
salubritate – SC Dermat
Cons SRL – nu preia deş-
euri de tip vegetal şi nici

de altă natură. Suma plă-
tită de fiecare beneficiar,
conform contractului ini-
vidual, este exclusiv des-
tinată preluării gunoiului
menajer. Preluarea deşeu-
rilor vegetale în remorca
Primăriei reprezintă un
act de bunăvoinţă din par-
tea Primăriei Miroslava,
nu o obligaţie a operato-
rului de salubritate;

3. Persoanele care acu-

mulează acest tip de deş-
euri vegetale sunt rugate
să nu le depoziteze în
drum, pentru a nu pertur-
ba circulaţia rutieră.
Recomandarea Primăriei
e ca fiecare gospodărie
să-şi amenajeze un loc
special în curte pentru
păstrarea acestor deşeuri
şi să nu le scoată în stradă
decât în ziua când, potri-
vit graficului prestabilit

cu operatorul de salubri-
tate, sunt preluate gratuit
de remorca Primăriei. 

4. Arderea acestui tip
de deşeuri reprezintă
contravenţie şi se sanc-
ţionează cu amenzi de la
500 – 5.000 lei.

5. Încărcarea deşeuri-
lor vegetale în remorcă
pică în sarcina beneficia-
rului, nu a şoferului
remorcii. 

Volum imens de resturi vegetale

Seceta severă de anul trecut a făcut ca toţi cei
10.000 de puieţi de salcâm plantaţi anul trecut pe
coasta dealului din Dancaş să se usuce, aşa că
Primăria comunei Miroslava şi-a propus să reia
plantările, pe aceeaşi suprafaţă calamitată, dar de
astă dată cu doar 8.000 de puieţi, puşi la dispoziţie
de Ministerul Mediului. 

Dacă anul trecut plantările au fost făcute de
voluntari, preocupaţi de prezervarea unui mediu
curat în Miroslava, de astă dată munca brută va fi
prestată de asistaţi social, la Legea 416/2001.
„Plantările de pomi vor avea loc în prima săptămâ-
nă a lunii aprilie şi sperăm să le terminăm la timp.
Vom apela la persoanele aflate în evidenţa noastră
ca fiind beneficiare ale venitului minim garantat,
potrivit Legii 416/2001, dar oricine doreşte să dea o
mână de ajutor la această acţiune este binevenit,
pentru că volumul de muncă este mare”, a declarat
Corina Darabană, şefă a compartimentului de
mediu din cadrul Primăriei Miroslava.

Plantarea puieţilor de salcâm din Dancaş este
parte componentă a proiectului guvernamental inti-
tulat „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Încă 8.000 de salcâmi pe coasta
din Dancaş 

Campania de colectare a
deşeurilor electrice, electroni-
ce şi electrocasnice continuă.
Orice deţinător de asemenea
deşeuri se poate debarasa de
ele, gratuit, la oricare dintre
cele două centre special ame-
najate: în containerul din spa-
tele Primăriei Miroslava, sau
în locul special amenajat la
primăria veche din Balciu.
Programul acestor centre de
colectare este, zilnic, între
orele 8:00 – 16:00, excepţie
făcând zilele de sâmbătă,
duminică şi sărbătorile legale.
„Având în vedere că acest gen
de deşeuri au un regim spe-
cial, îi rugăm pe cetăţeni să
nu le arunce în pubela de
gunoi menajer, ci să le depu-
nă la centrele de colectare. De
aici vor fi preluate şi recicla-

te. Preluarea e gratuită şi nu
se plăteşte nicio compensaţie
pentru ele”, a precizat Corina
Darabană, consilier în cadrul
compartimentului ecologic al
Primăriei Miroslava. 

Campanie de colectare a
deşeurilor electrice
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Chiar dacă le prezentăm cu
mare întârziere, rezultatele
excelente ale secției de șah a
CS Miroslava, de a Cupa de
Iarnă (din 19-21 februarie
2016) merită aduse la
cunoștința publicului larg,
pentru că au confirmat, încă o
dată, valoarea sportivilor
noștri. Concursul a avut loc la
Iulius Mall și la el au
participat copii din 6 județe:
Iași, Bacău, Suceava, Galați,
Vaslui și Craiova.

Șahiștii de la CS Știința
Miroslava au obținut urmă-
toarele rezultate:

• Open general A, pentru
jucători legitimați: Maria
Apostol a obținut locul al II-
lea, cu 4 puncte la fete, iar la
prima participare la un
concurs de jucători legitimați
Lupu Lorenzo s-a descurcat
foarte bine și a ocupat locul 3-

4, la egalitate de puncte la
grupa 1001. La rândul lor,
Ioana Andreiaș și Darius
Poșișnicu au avut un compor-
tament meritoriu;

• Open general B, pentru
jucători nelegitimați până în
12 ani: s-au remarcat Nicu
Moroșanu, care a obținut
locul III la grupa Băieți 8 ani,
Maria Andreiaș care a obținut
locul III la Fete, Cezar
Buchilă a obținut locul III la
Băieți 10 ani și Ioan Apostol
locul III la grupa Băieți 6 ani.

Mențiuni și medalii au
obținut: Iustin Raclaru, Matei
Petruț și la prima participare
Teodora Molocea.

Felicitari tuturor și succes
la următoarele competiții!

Prof . Apostol Alin,
instructor Apostol Nicoleta

Premii pentru şahiştii
Miroslavei, la Cupa de Iarnă

• 3 puncte obținute cu
emoții gratuite în repriza
secundă

Știința Miroslava a reușit
finalmente să câștige în deplasa-
re, cu 3-1 (2-0), pe terenul
penultimei clasate Atletico
Vaslui, gratie „creierului” din
linia mediană, Alexandru
Buhuși, golului înscris de
căpitanul Adrian Ilie și dublei
semnate de Mădălin Crengăniș,
jucătorul împrumutat de la
CSMS Iași, care a dat runda
trecută cep reușitelor în tricoul
formației pregătite de Dănuț
Munteanu.

Buhuși a arătat cea mai mare
poftă de joc, a tras echipa după
el și a coordonat toate acțiunile
noastre de atac. O creștere vizi-
bilă pentru jucătorul care visează
la momentul reîntoarcerii în
Liga 1.

Meciul de pe Municipalul
vasluian nu a fost, însă, unul fără
istoric. Lipsa de concentrare în
fața porții și-a spus din nou
cuvântul în dreptul formației
noastre, care avea nevoie de 2-3
situații clare pentru a puncta pe
tabelă.

Reușita oaspeților i-a apar -

ținut lui Lucian Nazareanu,
emoțiile legate de blestemul
deplasărilor pentru Miroslava
risipindu-se spre final, când
Crengăniș a agitat pentru a doua
oară plasa porții apărate de Badit
Sebastian.

Prima repriză, una tipică de 4-
0 sau 5-0 pentru o echipă cu
mintea limpede și gheată
“ascuțită” la finalizare, a găsit-o
pe Știința în dublu avantaj, cu
Adrian Ilie (33) și Mădălin
Crengăniș (42) în postura de
marcatori.

Golul căpitanului Miroslavei
a venit pe fondul unor ratări
importante a echipei noastre.
După primul sfert de oră, Florin
Strungariu a pătruns pentru
prima oară spre careul advers și
l-a întins pe portarul lui Atletico
cu un șut direct sub transversală.
Acesta a fost urmat de
Alexandru Buhuși (20) și
Bogdan Botezatu (22), pentru ca
Mădălin Crengăniș să fie blocat
în situație de unu la unu cu Badit
Sebastian, cinci minute mai târ-
ziu.

Adrian Ilie a deblocat tabela
dintr-un corner executat de pe
partea dreapta, șutând imparabil
din apropiere.

Antrenor Dănuț Munteanu:

„Felicit echipa pentru rezultatul
obținut, dar trebuie să învățăm
să fim concentrați pe toată dura-
ta partidei, chiar dacă adversarul
este mai slab cotat decât noi. Am
avut numeroase ocazii pe care

din păcate nu le-am finalizat,
scorul putea fi mai mare. Echipa
rămâne datoare la capitolul agre-
sivitate “pozitivă” în jocul de
deplasare. Mă bucur pentru
Mădălin Crengăniș că a marcat

din nou. Ne așteaptă un joc difi-
cil acasă, pe care trebuie să-l
pregătim cu atenție, ca seria de
rezultate bune să continue.

Ioan Tărâță 
(stiintamiroslava.ro)

Ştiinţa Miroslava - Atletico Vaslui: 3-1!

Veste bună pentru iubitorii
sporturilor și fanii echipei
de fotbal Știința Miroslava! 

Începând de anul viitor, la baza
sportivă din Uricani va fi dat în
folosință un complex de vestiare,
care va fi dotat cu absolut tot ce
trebuie pentru a găzdui competiții
ca la carte. 

Potrivit schițelor, clădirea în
care în aceste zile se sapă fundația
va fi una cu două niveluri. La pri-
mul nivel vor fi amenajate
vestiarele pentru gazde și oaspeți,
cu cabine de duș și toalete, cabinet
medical, cameră pentru arbitri și
observatori. 

La etaj, vor fi amenajate dormi-
toare pentru sportivii care vor
veni aici în cantonament. Clădirea
va avea o suprafață de 452 mp și
va fi racordată la toate utilitățile.

„Dacă vremea va ține cu noi, spe-
răm ca până în toamnă să dăm în
folosință măcar primul nivel”, a
declarat Marius Deliu, consilier în

cadrul compar timentului de
investiții al Pri măriei Miroslava.
Valoarea totală a proiectului este
de 871.720 lei.

Qwankido, la Miroslava!

Qwankido-ul, un stil de arte marţiale chino – vietnamez, repre-
zintă un mod de viaţă, o metodă de a te cunoaşte şi de a te înţele-
ge. Nu contează vârsta, constituţia corporală sau starea fizică.
Importantă e voinţa şi dorinţa ta de a porni pe un drum nou, plin
de beneficii: autoapărare, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvol-
tarea mentală, disciplinarea şi educarea copiilor, practicarea unui
sport de performanţă şi a unui mod de viaţă sănătos. 

Clubul Sportiv „Manh Su Tu” vă aşteaptă cu drag la Sala de
Sport Miroslava pe toţi cei dornici de a pătrunde în taina artelor
marţiale!

Program: marţi şi joi, începând cu ora 18:30.
Persoană de contact: 0744-690.277 - prof. Vasile Boca

Vestiar modern la Baza Sportivă Uricani


