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UN NOU ÎNCEPUT!

„Mă aştept la o bună
colaborare cu toată lumea,
fără injurii, în limita legii”

• Primarul Dan Niţă şi noul
Consiliu Local şi-au intrat
în atribuţii pentru un nou
mandat: 2016 - 2020
Începând de vineri, 24 iunie,
comuna Miroslava are un nou
Consiliu Local iar la conducerea
primăriei a fost instalat oficial,
pentru un nou mandat de primar,
Dan Niţă. Din noua structură care
va gestiona administraţia comunei
Miroslava în perioada 2016 –
2020 fac parte atât consilieri
vechi,
care
şi-au
probat
competenţele (motiv pentru care
au şi fost realeşi de populaţie, la
votul din 5 iunie) dar şi consilieri
noi, care se află la prima

experienţă de acest gen.
Şedinţa de investire a
primarului Dan Niţă, dar şi de
constituire a noului Consiliu
Local s-a ţinut în frumoasa Sală
de
Consiliu
a
Primăriei
Miroslava, într-un cadru festiv, în
prezenţa subprefectului Bogdan
Abălaşi, a unui judecător şi a presei locale. Atmosfera a fost una
emoţionantă chiar şi pentru
consilierii locali care nu se află la
primul mandat. Fiecare dintre ei
şi-a depus jurământul de credinţă
faţă de comunitatea care i-a
desemnat
să-i
reprezinte
interesele.
La fel de emoţionat, purtând
eşarfa tricoloră, primarul Dan

Niţă şi-a depus şi el jurământul de
credinţă, după care le-a mulţumit
alegătorilor pentru încrederea
acordată. „Am muncit mult ca să
ajungem până aici. Suntem o
comună mare iar ambiţiilor
noastre sunt la fel de mari. Le
mulţumesc tuturor celor care miau acordat votul şi voi face tot cemi stă în puteri ca să nu-i
dezamăgesc. Îi asigur, de
asemenea, şi pe cetăţenii care nu
m-au votat că mă voi strădui să le
câştig încrederea. Avem mult de
lucru şi mă bucur că alături de noi
se află o echipă de consilieri locali
foarte valoroşi, împreună cu care
sper să vă împlinesc aşteptările.
Este adevărat, lupta dintre noi a

Sfinţire, la casa speranţelor
împlinite, în Proselnici
• Fundaţia Omenia a reuşit să
inaugureze prima casă din programul
de asistenţă creştină pentru tinerii
orfani, care au depăşit majoratul
Sâmbătă, 28 mai, părintele Mihai
Iordăchescu (preot paroh la Valea Adâncă)
a oficiat slujba de sfinţire a celei mai noi
case din Proselnici, sau „casa frumoasă”,
cum îi mai spun vecinii.

Într-adevăr, casa nu arată rău deloc şi se
distinge de la distanţă printre casele de pe
cealaltă parte a gârlei iar poveste din
spatele ei e una şi mai frumoasă. Pentru
prima oară în acest colţ de lume, aici şi-au
văzut visul cu ochii nişte copii abandonaţi
de părinţii lor, care s-au mutat în propria
lor casă, ridicată prin efortul lor personal,
din banii puşi deoparte, leu cu leu.
(CONTINUARE ÎN PAGINA 5)

fost una politică, dar spre final, tot
ce vom face trebuie să fie în
folosul comunităţii.
Indiferent de partidul din care
facem parte, cu toţii suntem
cetăţeni ai comunei Miroslava.
Sunt deschis la sugestii din partea
tuturor consilierilor, dar şi a
cetăţenilor de rând. Mă aştept la o
bună colaborare cu toată lumea,
fără injurii, în limita legii. Încă o

dată, vă mulţumesc pentru
încrederea acordată!”, a declarat
primarul Dan Niţă. Despre cum a
decurs alegerea noii structuri
administrative
a
comunei
Miroslava,
despre
noua
componenţă a Consiliului Local,
şi cum s-a făcut distribuţia pe
comisii de specialitate citiţi amănunte în PAGINA 3.
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Utile
Caut menajeră pentru
10 ore pe săptămână în
Valea Adâncă nouă. Detalii la
telefon: 0745.030.467.

Confecţii Integrate Moldova – producător al
mărcilor Moncler, Irina Schrotter – angajează
confecţioneri cu înaltă calificare.
Se oferă:
- Salariul net de la 1.400 lei, pentru realizarea
normei lunare
- Cazare – dacă este cazul
- Decontare transport extern şi intern
- Tichete de masă
- Tichete cadou de sărbători
- Bonus de performanţă
- Supraveghere medicală, prin cabinet medical
propriu.
Relaţii la sediul fabricii din Iaşi, str. Bucium
nr. 34, tpopa@cimiasi.ro sau la tel. 0232.415.793,
0726.139.199, 0722.218.339.

ANUNŢ ANGAJARE
SC DERMAT CONS SRL angajează casier
pentru:
• Brătuleni
• Valea Ursului
• Voroveşti
• Uricani
• Proselnici
Descrierea postului:
- Încasează de la domiciliul clientului sumele ce
reprezintă
contravaloarea
serviciilor
de
salubritate/lunar.
- Soluţionează situaţiile apărute în interacţiunea cu
clienţii, cu privire la încasarea de numerar.
- Verifică concordanţa între documentele şi datele
prezentate de clienţi şi datele înregistrate în aplicaţiile
interne, ori de câte ori este nevoie.
- Verifică concordanţa între sumele încasate şi facturile/chitanţele emise.
- Distribuie facturi către clienţii din zona rurală
alocată.
- Încheie contracte în numele SC DERMAT CONS
SRL pentru serviciile pe care societatea le prestează în
zona rurală alocată.
Cerinţe:
- Minim studii medii.
- Disponibilitate pentru activitate de teren (activitatea se desfăşoară în zonele precizate în anunţ).
- Persoană organizată şi atentă la detalii.
- Experienţă anterioară în lucrul cu banii (constituie avantaj).
- Experienţă anterioară într-o activitate similară.
Detalii la numărul de telefon 0755.035.635.

Anunţuri
• 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: 0760265.689.
• Pensiunea Antares, din Dancaş, angajează menajeră şi ospătar cu experienţă. Detalii
la tel.: 0743-966.908.
• Caut bonă pentru copii şcolari, în
Miroslava. Dorim o persoană serioasă, cu
experienţă şi răbdare. Salarizare negociabilă!
Permisul de conducere reprezintă un avantaj.
Telefon 0721.280.783.
• Persoană fizică, vând maşină DACIA
papuc – 5 persoane. Vicol Petru, Horpaz, telefon: 0742-697.243.
• Arendez 10.500 mp teren – fâneaţă, în
Valea Ursului (lângă biserică). Telefon
0745.914.122.

SC GAZMIR IAŞI SRL
furnizor şi distribuitor de gaze
naturale - angajează:
- sudori autogen (oxiacetilenică);
- instalatori sanitare şi termice;
- muncitori necalificaţi;
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.

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Contact: 0748-013.063
Email: redactia.mesagerul@gmail.com

Stimate client,
În conformitate cu Ordinul ANRE 96/2015 pentru aprobarea
„Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale”, vă aducem la cunoştinţă:
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSUMATORILOR
Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
- să fie alimentat cu gaze naturale, în baza contractului de
furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul, în conformitate cu reglementările ANRE;
- să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în
conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
- să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze
naturale consumata lunar şi anual, exprimată în mc şi MWh, pe
ultimii 5 ani, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru
acest serviciu;
- să i se pună la dispoziţie de către furnizor cel puţin două
modalităţi de plată, care să îi permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contr act;
- să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului
de sistem;
- să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri
pentru remedierea defecţiunilor survenite în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem
amplasate pe proprietatea sa;
- să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când
consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu
privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie
informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a
denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în
vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
- să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate
de furnizor;
- să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare
reglementată.
Clientul final de gaze naturale are următoarele obligaţii:
- să nu vândă gazele naturale;
- să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate de către furnizor în termenul şi în condiţiile prevăzute
în contractul încheiat cu acesta;
- să achite majorările de întârziere solicitate de furnizor pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de
furnizare;
- să achite furnizorului tariful aferent reconectării, în vederea
reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea
obligaţiei de plată scadente, conform prevederilor contractuale;

- să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
- să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului de sistem, precum şi toate celelalte
instalaţii ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea
sa;
- să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o
constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a
instalaţiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, şi să permită accesul reprezentantului
operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;
- să respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale
instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa,
conform legislaţiei în vigoare;
- să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă
cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- să efectueze modificarea instalaţiei de utilizare cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem
la instalaţiile de utilizare pentru verificarea informaţiilor referitoare la debitele instalate, modificările efectuate, precum şi ori
de câte ori este necesară intervenţia în scopul menţinerii siguranţei în funcţionare a acestora;
- să încheie un contract cu un operator economic autorizat de
ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum
2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;
- să permită accesul reprezentantului operatorului economic
autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
- să prezinte reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE documente din care să reiasă că a fost efectuată
curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse de
către operatorii economici autorizaţi, conform reglementărilor
în vigoare, emise cu cel mult 6 luni înainte de data verificării
periodice a instalaţiei de utilizare;
- să asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de
timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi
putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
- să suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de
utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii
economici autorizaţi de ANRE;
- să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea instalaţiei de utilizare;
Pentru alte informaţii ne puteţi contacta la numărul de
telefon: 0232.24.24.66/0232.24.24.77, adresa de corespondenţă str. Constantin Langa, nr. 60, sat Miroslava, com.
Miroslava, jud. Iaşi

• Chiţigă Georges, cu Stăcescu Paula;
• Asofiei Mihai, cu Pădurariu Alina Valeria;
În perioada 24 mai – 21 iunie 2016, Oficiul de • Niţă Răzvan, cu Tanana Oana Iuliana;
Stare Civilă al Primăriei Miroslava a înregistrat • Scutelnicu Liviu Andrei, cu Munteanu
Andreea;
următoarele:
• Ibănescu Constantin Bogdan, cu Hucaru
Roxana;
Căsătorii
• Corodeanu Iulian, cu Ciubotaru Rodica • Bănici Dumitru Andrei, cu Matei Georgiana
Roxana.
Elena;
• Anghelina Răzvan, cu Lipovanu Oana;
Primăria comunei Miroslava le urează noilor

Date de la starea civilă

familii „casă de piatră”!
Decese
• Margină Floaria (80 ani, Iaşi);
• Vîzdoagă Elena (84 ani, Mironeasa);
• Plăcintă Elena (83 ani, Voroveşti);
• Dudu Ioan (78 ani, Proselnici).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!
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Administraţie

Acelaşi primar, un nou Consiliu Local
În urma unei campanii
electorale în care fiecare
partid şi-a susţinut cauza şi
programele cum a ştiut mai
bine, alegerile pentru desemnarea unui nou primar
desfăşurate duminică, pe 5
iunie s-au încheiat cu o victorie clară a PNL, această
formaţiune politică fiind
beneficiara capitalului de
imagine acumulat de cei 8
ani anteriori de administraţie sub conducerea directă a
primarului Dan Niţă.

Distribuţia voturilor
pentru alegerea
primarului
Fără drept de apel, Dan
Niţă a câştigat pentru PNL
alegerile detaşat, cu un total
de 3.536 voturi (adică 67%
din sufragii), urmat fiind de:
Laura Velescu (PSD) – cu
767 voturi (14,5%), Ilie
Apostol (ALDE) – cu 627
voturi (11,8%), Constantin
Coţofană (PMP) – cu 246

voturi (4,66%) şi Vasile
Fetcu (UNPR) – cu 100
voturi (1,89%).

Distribuţia voturilor
pentru alegerea
consilierilor locali şi
judeţeni
Pentru alegerea noului
Consiliu Local, voturile din
comuna Miroslava s-au distribuit astfel:
• PNL – 3.041 voturi
(59,20%)
• PSD – 931 voturi
(18,13%)
• ALDE – 583 voturi
(13,30%)
• PMP – 318 voturi (6,10%)
• UNPR – 162 voturi
(3,15%)
Pentru alegerea noului
Consiliu Judeţean, voturile
din comuna Miroslava s-au
distribuit astfel:
• PNL – 2.703 voturi
• PSD – 1.021 voturi
• ALDE – 608 voturi

• PMP – 322 voturi
• PER – 143 voturi
• UNPR – 119 voturi
• PSRO – 58 voturi
• PSR – 55 voturi
• Partida Rromilor – 19
voturi

Câteva observaţii
Remarcăm că cele mai
multe voturi adunate de
candidatul Dan Niţă au fost
la Valea Adâncă – 836
voturi, Miroslava – 750
voturi şi Horpaz – 547
voturi. Cele mai puţine
voturi adunate de candidatul
Dan Niţă sunt cele de la
Brătuleni – 87 voturi.
Proporţional, dar la o
diferenţă foarte mare de
voturi, pe locul doi în preferinţele electoratului din
Miroslava s-a situat Laura
Velescu de la PSD iar Ilie
Apostol, candidatul ALDE a
obţinut un scor mai mare
decât candidatul PSD la
Corneşti.
Interesant este şi votul

politic de la Consiliul
Judeţean, unde PER – partid
care nu a avut candidaţi în
Miroslava, a obţinut totuşi
143 voturi, adică mai mult
decât UNPR care a avut

candidat la primărie şi a
obţinut doar 119 voturi.
Din totalul de 12.595 alegători, câţi figurează în evidenţele Autorităţii Electorale, în comuna Miroslava,

la alegerile din 5 iunie s-au
prezentat 5.490 alegători,
ceea ce înseamnă o participare la vot de 41%. Au fost
anulate 209 voturi.

Noul Consiliu Local şi-a intrat în atribuţii
re partid în parte la alegerile
locale din 5 iunie.

• De pe listele de consilieri locali care aveau
dreptul de a fi validaţi s-au
retras Dan Niţă (care a fost
ales primar) şi Constantin
Mertic
Şedinţa de investire a primarului Dan Niţă în funcţia
de primar al comunei
Miroslava a avut loc vineri,
24 iunie, în Sala de Consiliu,
la ora 8:00, în prezenţa subprefectului Bogdan Abălaşei
şi a unei judecătoare de la
Iaşi. În acelaşi cadru festiv şi
cu aceeaşi participare din
partea Prefecturii judeţului
Iaşi a avut loc şi şedinţa de
constituire a noului Consiliu
Local.
Secretarul
comunei
Miroslava, Ancuţa Lenuţa
Ursanu, a făcut mai întâi prezenţa, după care a dat citire
listei cu consilieri locali validaţi
de
Autoritatea
Electorală, în ordine alfabetică. Au urmat, potrivit legii,
procedurile de constituire a
noului Consiliu Local, invitat
fiind să conducă şedinţa, în
calitate de preşedinte, cel mai
vârstnic dintre consilieri –
Vasile Bulbaşa – asistat fiind
de doi dintre cei mai tineri
consilieri locali: Adriana
Şoroagă şi Alexandru Vieru.
Următorul pas a fost constituirea comisiei de validare
a
Consiliului
Local
Miroslva, organism care va
funcţiona în această componenţă pe întreaga perioadă a
mandatului 2016 – 2020.
Comisia este prezidată de
Neculai Andrian şi din ea

Distribuţia pe comisii s-a
făcut astfel:

Comisia economicofinanciară, agricultură,
protecţia mediului şi
turism:

mai fac parte consilierii:
Viorel Tunza, Gheorghe
Iftimie, Gheorghe Cojocaru
şi Vieru Alexandru. Comisia
a luat la verificat dosarul fiecărui consilier în parte.
După validarea consilierilor
locali a urmat depunerea
jurământului, care s-a făcut
tot în ordine alfabetică, cu
mâna pe Biblie sau
Constituţia României. Odată
încheiată depunerea jurămintelor de credinţă, noul
Consiliu Local al comunei

Miroslava şi-a intrat pe
deplin în atribuţii.

Vasile Bulbaşa a fost
reales unanim pentru
postul de viceprimar
Prima hotărâre importantă a noului Consiliu Local a
fost aceea de a desemna un
viceprimar. Propunerea a
fost una singură şi ea a fost
confirmată unanim de votul
consilierilor locali: Vasile
Bulbaşa, care a mai fost

viceprimar şi în mandatul
trecut. Din totalul de 17
voturi, 16 au fost pentru şi
niciunul împotrivă, semn că,
indiferent de partid, Vasile
Bulbaşa va fi un viceprimar
puternic, dorit fiind de toată
lumea.

Componenţa noului
Consiliu Local al
comunei Miroslava
• Bulbaşa Vasile (viceprimar, PNL)

Unii consilieri au plecat, alţii au rămas
Având în vedere că a obţinut mandatul de primar al comunei Miroslava, această funcţie fiind incompatibilă cu cea de consilier local, primarul Dan Niţă a renunţat la calitatea
de consilier local, locul lui fiind ocupat de următorul supleant de pe lista cu candidaţi a
PNL, respectiv Andrian Neculai. Din motive personale, Constantin Mertic a renunţat la
calitatea de consilier local, fiind înlocuit de următorul supleant de pe lista PNL, respectiv Mihai Timofte.
Nu au mai prins un al doilea mandat de consilier local Florin Frunză şi Serafim Popa,
care au candidat pe lista PSD, dar votul nu a mai ajuns până la ei. Din motive personale,
din fostul Consiliu Local, nu au mai candidat Mihai Tanana, Ilie Vasile, Ilie Costin şi doctoriţa Anina Popescu.

• Vieru Alexandru (PNL)
• Popescu Nicolaie (PNL)
• Vicol Gheorghe (PNL)
• Şoroagă Adriana (PNL)
• Lupu Radu (PNL)
• Iftimie Gheorghe (PNL)
• Olaru Gheorghe (PNL)
• Ciobanu Maria (PNL)
• Andrian Neculai (PNL)
• Timofte Mihai (PNL)
• Velescu Laura (PSD)
• Tunza Viorel (PSD)
• Bucătaru Gabriel (PSD)
• Apostol Ilie (ALDE)
• Cojocaru Gheorghe
(ALDE)
• Lazăr Gabriel (PMP)

1. Vieru Alexandru (preşedinte)
2. Andrian Neculai
3. Velescu Laura
4. Bulbaşa Vasile
5. Cojocaru Gheorghe
6. Lupu Radu
7. Şoroagă Adriana

Comisia socialculturală, culte
învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi
protecţie socială,
protecţie copii, tineret
şi sport:
1. Apostol Ilie (preşedinte)
2. Ciobanu Maria
3. Iftimie Gheorghe
4. Timofte Mihai
5. Bucătaru Gabriel

Cele trei comisii de
specialitate ale
Consiliului Local

Comisia pentru
amenajarea teritoriului
şi urbanism, juridică şi
de disciplină:

Potrivit legii, fiecare consilier local face parte din una
dintre cele trei comisii de
specialitate ale Consiliului
local, distribuţia pe comisii
făcându-se în funcţie de
rezultatele obţinute de fieca-

1. Lazăr Gabriel (preşedinte)
2. Olaru Gheorghe
3. Popescu Nicolaie
4. Tunza Viorel
5. Vicol Gheorghe

MIROSLAVA

Culturalaă
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Olga Sturdza

Dimitrie Anghel

Mihail Kogalniceanu

Muzică, dans şi poezie în aer
liber, la Corneşti
Pe 19 iunie, în duminica
Rusaliilor, locuitorii satului
Corneşti au marcat cum se
cuvine această mare sărbătoare a creştinătăţii, participând –
cu mic, cu mare – la
Festivalul de Muzică Poezie
şi Dans intitulat „Vara
Creştin-Europeană pe meleaguri corneştene”. Manifestarea se află deja la a cincea
ediţie şi e parte componentă a
proiectului educaţional de
incluziune socială „Copil ca
tine sunt şi eu”, înregistrat în
Calendarul
Activităţilor
Educative Judeţene 2016, la
pozitia 43.
De bunul mers al spectacolului s-au ocupat Asociaţia
Ciurbeştenii şi personalul
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Anghel”
din
Corneşti,
împreună cu subunităţile şcolare
din
Ciurbeşti
şi
Proselnici.
Festivalul s-a derulat pe
parcursul a mai bine de cinci
ore, începând cu orele 12,
până după 17:30, vremea
fiind plăcută şi propice manifestărilor în aer liber, deşi călduroasă.

„A fost o acţiune
de un real succes!”
La festival au participat
178 copii, structuraţi în 21
recitatori, 18 solişti, 4 formaţii de teatru, 3 grupuri vocale,
12 trupe de dans. Seria de

manifestări artistice s-a încheiat cu un program prezentat de
Ansamblul Folcloric „Tezaurul” al Asociaţiei Ciurbeştenii.
„Chiar a fost un proiect
frumos, care a implicat copii
de toate vârstele. Alături de ei,
părinţi şi bunici, au avut plăcerea rememorării unor bijuterii din folclorul muzical
autentic al acestei zone.
Lumea a socializat iar pentru
copii plăcerea evoluţiei pe
scenă a fost deosebită. Doresc
cu această ocazie să le mulţumesc pentru sprijinul acordat
primarului Dan Niţă şi viceprimarului Vasile Bulbaşa,
care s-au implicat personal în
realizarea cu succes a acestui
proiect de suflet pentru noi”, a
declarat prof. Nelu Focşa,
cadru didactic al Şcolii

„Dimitrie
Corneşti.

Anghel”

din

Copil ca tine sunt şi eu!
Proiectul
educaţional
„Copil ca tine sunt şi eu” este
un parteneriat încheiat între
Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” Corneşti, Primăria
Miroslava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Grup Şcolar
„Vasile
Pavelcu”
Iaşi,
Colegiul Naţional „Garabet
Ibrăileanu” Iaşi, Grădiniţa cu
program
normal
nr.10,
Grădiniţa cu program prelungit nr. 26, Şcoala „Alecu
Russo”
Iaşi,
Şcoala
Gimnazială Slobozia Deal din
Voineşti, Şcoala Gimnazială
„col. Constantin Langa”
Miroslava, Parohia „Buna
Vestire” Corneşti, Asociaţia

Filantropica „Zimbru” Iaşi şi
Şcoala
Gimnazială
„Alexandru cel Bun - structura Grădiniţa 21 Iaşi.

Un proiect de
dimensiune judeţeană
Proiectul „Copil ca tine
sunt şi eu” se desfăşoară
lunar, pe parcursul unui an
calendaristic, la mai multe
unităţi şcolare din judeţ. Din
activităţile anterioare ale
acestui proiect consemnăm
„Carnavalul Animalelor” –
desfăşurat
la
Şcoala
Gimnazială Alecu Russo din
Iaşi (aprox. 300 elevi participanţi) şi „Sărbători Pascale” –
activitate de pictură şi încondeiere de ouă, desfăşurată la
Şcoala Gimnazială „col.
Constantin Langa” Miroslava

(peste 100 de elevi participanţi). Pe acelaşi proiect, în
calendarul activităţilor viitoare urmează să mai aibă loc o
sesiune de comunicări pe
tema „Bune practici în incluziunea copiilor cu nevoi speciale”, care se va desfăşura pe
data de 7 iulie 2016, la Şcoala
Gimnazială
„Dimitrie
Anghel” din Corneşti, în parteneriat cu Centrul de Zi
Corneşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
Obiectivele acestui proiect

educaţional sunt:
• Includerea, implicarea şi
integrarea copiilor cu nevoi
speciale la nivelul comunităţii
locale;
• Dezvoltarea abilităţilor
de viaţă la copiii proveniţi din
familiii dezorganizate sau ai
căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate;
• Promovarea elevilor cu
aptitudini în domeniile cultural-artistice, literare, arte plastice şi sport, la nivelul comunităţii locale.

Bighiu Adelina, care a interpretat
piesa „Sunt șic!”, Fărtușneac
Ilaria, cu piesele folclorice
„Trandafir de la Moldova”,
„Cămăraș”, „La oglindă” şi
Boureanu Raisacu piesa „Sunt o

fată frumușică” (coordonatori:
Văcaru Monica și Ioanichie
Mariana). Pentru că au fost
cuminţi, copiii de la Grădiniţa
Miroslava au fost şi într-o excursie de recreere la Slănic Moldova.

Debutanţii de azi, artiştii de mâine!
Pentru prichindeii de la
Grădiniţa Miroslava, acest debut
de sezon estival a fost marcat de o
serie de activităţi dintre cele mai
diverse: spectacole, concursuri de
desen, jocuri şi concursuri.
Indiferent de locaţia unde s-a desfăşurat evenimentul, cu toţii s-au
bucurat de plăcerea competiţiei,
mai ales că au cunoscut şi copii
din alte unităţi şcolare. Din calendarul acestor manifestări reţinem:
• „Copiii lui Tonitza descoperă
lumea” – concurs organizat și
desfășurat la GPP nr. 29 din Iaşi,
unde toți copiii au luat premiul I
(coordonator ed. Văcaru Monica).
Fiind vorba de premiul I, să-i
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amintim şi pe cei cinci artişti ai
penelului şi creioanelor colorate:
Bighiu Adelina, Nițoi Alexandru,
Ștefănoaia Gabriel, Chirilă Maria,
Văcaru Anastasia;
• Festivalul jocului „Ala-bala,
portocala! Hai să ne jucăm!” –

concurs organizat de GPP 16 Iași,
desfășurat la Palas Mall, unde
preșcolarii noștri au prezentat
jocul copilăriei „Țară, țară, vrem
ostași!” (coordonatori: Văcaru
Monica, Ioanichie Mariana și
Grăjdeanu Petronela);

• „Pentru tine, primăvară!” –
spectacol organizat de GPP 24
Iaşi, care a avut loc la Carrefour
Era. De la Miroslava au participat
14 preșcolari cu „Dansul copiilor
la nuntă” iar Fărtușneac Ilaria, o
fetiţă de la grupa mare a interpretat „Trandafir de la Moldova”
(coordonatori: Văcaru Monica,
Ioanichie Mariana și Grăjdeanu
Petronela). Ambele momente
artistice prezentate de copiii de la
Grădiniţa Miroslava au primit premiul I!
• „Copil ca tine sunt și eu” –
festival organizat de Școala
„Dimitrie Anghel” din Cornești,
în ziua de Rusalii. Grădiniţa
Miroslava a fost prezentă cu un
grup de dans și cu soliștii vocali:

Sfinţire, la casa speranţelor
împlinite, în Proselnici

Florin Strugaru

(continuare din pagina 1)
Simion Dan şi Gribincea
Alexandru sunt, aşa cum spuneam, copii abandonaţi de
părinţii lor, din motive care
acum nu mai au importanţă.
Ca mai toţi copiii aflaţi în
situaţia lor, au fost instituţionalizaţi şi, de bine de rău, sau descurcat cu ajutor de la
stat până la vârsta de 18 ani
când au devenit majori. Din
acel moment însă viitorul lor
avea să fie nesigur. Atunci a
intervenit Fundaţia Omenia şi
i-a preluat sub aripa ei. „Neam gândit că toţi aceşti copii
care au fost instituţionalizaţi
şi au împlinit vârsta de 18 ani
pornesc în viaţă cu un mare
handicap. Ei nu au avut o
familie care să-i îndrume, săi ajute să-şi facă o carieră
profesională. Acest gol am
încercat noi să-l umplem. La
Fundaţia Omenia au avut
parte nu doar de cazare şi
masă. I-am ajutat să se califice într-o meserie şi le-am asigurat şi un loc de muncă pentru o perioadă de doi ani. În
acest timp, tinerii au muncit –
unii dintre ei au fost şi în străinătate în perioada verii şi au
lucrat acolo prin restaurante –
iar din banii puşi deoparte şiau cumpărat un teren pe care
şi-au ridicat o casă. Din acel
moment au fost pe picioarele
lor!”, povesteşte Florin
Strugaru, preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei
Omenia.

din zona CUG, apoi după ce
m-am mai sfătuit şi cu
Costică Postârnac, primarul
din Ipatele, care a promis că
mă ajută şi el material, am
pornit la ridicarea clădirii din
Valea Adâncă. Clădirea a fost
gata în 2008, chiar când şi-a
început mandatul de primar al
Miroslavei şi domnul Dan
Niţă. Atunci am adus şi primii
tineri orfani la noi şi le-am
asigurat cazare şi un loc de
muncă la cuptorul de pâine.
Pâinea o făceam la cuptorul
nostru şi o vindem în continuare la un chioşc din Piaţa
Dacia. Cu banii rezultaţi acopeream cheltuielile şi salariile
tinerilor angajaţi la noi”,
povesteşte Florin Strugaru.

Ascultare la părintele
stareţ din Hadâmbu
Alexandru Gribincea
Juridic vorbind, Fundaţia
Omenia s-a înfiinţat în 2002,
la
iniţiativa
părintelui
Nicodim, stareţ al Mănăstirii
Hadâmbu. „După o liturghie,

a venit la mine şi m-a zis să
fac ascultare «ştiu că eşti un
om bun la inimă ia vezi de te
ocupă mai atent de copiii

orfani şi fă-ţi pomană cu ei!».
Aşa am făcut. Am început
prin a le distribui 100 pachete
cu mâncare unor copii săraci

Construcţiile au
început în 2015, la
Proselnici
În momentul de faţă,
Fundaţia Omenia din Valea

Adâncă găzduieşte 27 tineri
cu vârste cuprinse între 18 şi
26 ani. Începând din 2015,
Fundaţia Omenia a început să
caute teren ieftin pentru construcţia de case şi tot atunci a
turnat temelia la primele
patru pe nişte locaţii din
Proselnici. Casele sunt pe
model duplex, cu mansardă,
deţin o curte interioară şi sunt
făcute ca la carte. Nu sunt
racordate la apă şi canalizare,
dar au fosă iar apa de la fântână e bună pentru uz gospodăresc. Materialele de construcţie sunt cumpărate
exclusiv din banii deţinătorilor, care au pus umărul, la
propriu, la ridicarea casei.
„Sunt mulţumit de cum a ieşit
primul duplex, din care am
finalizat prima jumătate.
Arată foarte bine şi e confortabil. A doua jumătate e încă
la roşu, dar cât de curând va fi
gata şi ea. Depinde de cât de

repede vor face rost viitorii
prioprietari de banii necesari”, mai spune Florin
Strugaru.

O familie mare
şi fericită
Până să vină părintele
Iordăchescu, în casa pregătită
pentru sfinţire e mare foială.
Mai mult sau mai puţin,
musafiri în noua casă, toţi
tinerii şi copiii de acolo sunt
parte a aceleiaşi mari familii:
Fundaţia Omenia. Părinţii lor
naturali i-au lăsat să se descurce singuri prin viaţă iar
viaţa i-a adunat împreună. Se
înţeleg foarte bine între ei,
vorbesc aceeaşi limbă şi în
sufletul lor a prins rod o speranţă. Chiar sunt fericiţi!
Dacă Alex şi Daniel au reuşit
să-şi facă singuri un rost,
înseamnă că la fel pot şi ei.
Doamne ajută!

Dulceaţa de ardei iuţi
a făcut diferenţa!
• Premiul I şi 1.500 dolari
americani pentru elevii
liceului din Miroslava
Rezultate meritorii pentru elevii
Liceului
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava!
Echipa Spicy Ghost, formată din
elevii Patricia Dorneanu, Antonina
Rotari, Bianca Valeanu şi Radu
Mălăncuş, coordonată de profesorii
Andriucă Ana Maria şi Zota
Daniela, a fost premiată în cadrul
Galei JA Investeşte în Educaţie!
Premiul “INVESTIMENT IN
AGRICULTURAL BUSINESS”, în
valoare de 1.500 dolari americani a
fost acordat de Fundatia Românoamericană elevilor noştri.
Juriul la categoria “elevi” a fost
format din: Romeo Vasilache
(Romanian-American Foundation),
Adriana Mircea (General Electric),
Adrian Scarlat (Citi), Marinică
Stoian
(Ministerul
Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice),

Carmen Muşat (Centrul Naţional de
Dezvoltare
a
Învăţământului
Profesional şi Tehnic), Oana Ţoiu
(Universitatea Antreprenorială).
Compania Spicy Ghost (concept
antreprenorial aparţinând elevilor de
la
Liceul
Agricol
“Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava)
produce dulceață de ardei iute, în
laboratorul de industrie alimentară
al liceului. Pe lângă dulceaţă, echipa
propune și un mod inedit de
promovare și vânzare a produsului,
prin asociere cu Palatul Sturdza din
Miroslava. Astfel, dulceața Spicy
Ghost le este prezentată vizitatorilor
palatului ca antidot pentru o
întâlnire neașteptată cu una dintre
fantomele acestui palat.
“Mulţumim pe această cale
Primăriei Miroslava care a susţinut
financiar participarea elevilor noştri
în competiţie, asigurând transportul.
Sperăm pentru viitor, ca printr-o
colaborare la nivel local să transformăm ideile noastre în afaceri de suc-

ces ale comunei”, a declarat la
întoarcerea din Bucureşti prof.
Andriucă Ana Maria, coordonator al
proiectului.
Gala JA Investeşte în educaţie! –
Business Hall of Fame este un eveniment organizat de către Junior
Achievement şi este dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor şi
elevilor în programe internaţionale

educaţionale tip learning, by doing.
Practic, sub egida acestor programe
internaţionale, în fiecare an se organizează la Bucureşti cea mai mare
competiție de business în care elevi
din toată țara sunt provocaţi să-și
testeze imaginația, cunoștințele,
gândirea
antreprenorială
și
abilitățile pentru realizarea unor
proiecte-pilot de afaceri. Finaliștii

sunt recompensați cu premii în bani
și burse pentru a-și transforma ideea
în realitate, pentru a și le promova
mai departe, în cadrul competițiilor
europene. În acest an, câştigătorii
premiului de 1.500 dolari au fost
elevii liceului de la Miroslava.
Felicitări!
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Final de an şcolar
Final de an şcolar la Şcoala
Gimnazială „col. Constantin
Langa”, din Miroslava. E o
perioadă în care se trage linie,
se încheie medii iar elevii de
clasa a VIII-a trec prin cea mai
importantă încercare din viaţă:
evaluarea naţională, cea care
va stabili şi liceul la care vor
merge mai departe. De la
şcola din Miroslava sunt
înscrişi la examenul de evaluare naţională 32 elevi: 22
din Miroslava şi 10 de la
Uricani.

Pregătiri pentru
evaluarea naţională
Primul examen va fi cel de
limba şi literatura română şi
va avea loc pe 27 iunie iar
două zile mai târziu, pe 29
iunie, va avea loc examenul la
matematică. „Având în vedere
importanţa acestui examen,
am organizat meditaţii suplimentare la aceste discipline,
profesorii stând peste program
ca să aibă certitudinea obţinerii unor rezultate bune.
Suntem încrezători că va fi
bine”, a declarat prof. Beatrice

Iosub, directoarea şcolii.
Din păcate, nu toţi elevii de
clasa a VIII-a ai Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava vor participa la examenul de evaluare
naţională, 11 dintre aceştia
fiind corijenţi la diferite materii, 6 fiind din Uricani şi 5 din
Miroslava. Materia la care se
descurcă mai greu e matematica.

Vremuri dificile,
probleme pe măsură
La nivel general, din punct
de vedere al rezultatelor obţinute la final de an, şcoala din
Miroslava nu se deosebeşte de
altele asemănătoare din judeţ.
Din totalul de 807 elevi (în
această cifră au fost incluşi şi
preşcolarii), 94 elevi au rămas
corijenţi la diferite materii: 63
din Uricani şi 31 din
Miroslava. Sunt şi 15 repetenţi: 9 din Miroslava şi 6 din
Uricani. Există şi elevi cu
situaţia şcolară neîncheiată,
aceştia reprezentând practic
abandonul şcolar: 6 din
Miroslava şi 2 din Uricani.
„Aceşti copii reprezintă cazuri

sociale serioase, asupra cărora
nu am putut interveni. Toţi au
acumulat foarte multe absenţe
şi practic e imposibil să faci o
evaluare corectă a lor. Spre
exemplu, vă pot da cazul
Prisecaru, un copil din Valea
Adâncă. Acesta a fugit de la
părinţi, a fost găsit de poliţie
apoi a fugit iar. E greu să intervii ca instituţie direct în interiorul unei familii. Tot ce
putem face e să apelăm la psihologi şi să anunţăm autoritatea locală pentru a întreprinde
împreună măsurile legale pentru corectarea unor astfel de
situaţii”, a remarcat prof.
Beatrice Iosub, directoarea
şcolii din Miroslava.

Note scăzute la
purtare pentru absenţe
O altă categorie de elevi
aflaţi în atenţia cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială
„col. Constantin Langa” din
Miroslava o constituie cei cu
note scăzute la purtare. Este
vorba nu neapărat de un comportament neadecvat, care să
necesite măsuri punitive sau

intervenţiile repetate al psihologului şcolar, dar mai intervine şi o măsură cu caracter
intern a şcolii. Anume, pentru
10 absenţe nemotivate acumulate în catalog, elevului respectiv i se scade media la purtare cu un punct. Fiind suficiente cazuri de elevi cu mai
mult de zece absenţe nemotivate, la şcoala din Miroslava
figurează 43 elevi cu medii
scăzute la purtare iar la subu-

nitatea din Uricani alţi 13.
Chiar şi aşa, cea mai mică
medie la purtare trecută întrun catalog este media 6.

Probleme de adaptare
a elevilor proveniţi din
străinătate
Un alt aspect specific vremurilor noastre care solicită
un efort suplimentar din par-

tea cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari îl reprezintă
copiii repatriaţi de la şcoli din
străinătate. Problemele de
echivalare a situaţiei şcolare şi
de adaptare la sistemul de
învăţământ românesc nu sunt
tocmai simple, dar trebuie
depăşite cumva. Potrivit statisticilor, numărul acestor
copii e în creştere de la un an
la altul iar cei mai mulţi dintre
ei provin din Italia.

Pregătiri pentru examenul Elevi cu care ne mândrim!
de bacalaureat
Pregătirile sunt în toi şi la Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, având
în vedere că mai e puţin până începe sesiunea
din vară a examenului de bacalaureat.
Potrivit graficului publicat de MEC în
Monitorul Oficial, în acest an, probele de examen de bacalaureat se vor desfăşura după
următorul program:
Sesiunea iunie – iulie 2016
• 30 mai – 3 iunie: Înscrierea candidaţilor la
prima sesiune de examen
• 3 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a şi a XIII-a
• 13 – 15 iunie: Evaluarea competenţelor
lingvistice de comunicare orală în limba română
• 21 – 24 iunie: Evaluarea competenţelor
digitale
• 27 iunie – 1 iulie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
• 4 iulie: Limba şi literatura română – probă
scrisă
• 5 iulie: Limba şi literatura maternă – la
Miroslava nu e cazul
• 6 iulie: Proba obligatorie a profilului –
probă scrisă (Miroslava: matematică)
• 8 iulie: Proba la alegere a profilului şi specializării – probă scrisă (la Miroslava:
Geografie sau Biologie)
• 12 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora
16:00)
• 12 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele
16:00 – 20:00)
• 13 – 15 iulie: Rezolvarea contestaţiilor
• 16 iulie: Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2016
• 18 – 22 iulie: Înscrierea candidaţilor la a
doua sesiune de examen
• 16 – 17 august: Evaluarea competenţelor
lingvistice de comunicare orală în limba română
• 17 – 19 august: Evaluarea competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
• 18 – 19 august: Evaluarea competenţelor
digitale
• 22 august: Limba şi literatura română –
proba scrisă
• 23 august: Limba şi literatura maternă –
proba scrisă
• 24 august: Proba obligatorie a profilului –
probă scrisă (la Miroslava: Geografie şi
Biologie)
• 26 august: Proba la alegere a profilului şi
specializării – probă scrisă (Miroslava: matematică)
• 29 august: Afişarea rezultatelor (până la
ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele
16:00 – 20:00)
• 30 – 31 august: Rezolvarea contestaţiilor
• 1 septembrie: Afişarea rezultatelor finale
La Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”
din Miroslava s-au înscris pentru sesiunea din
vară a examenului de bacalaureat 35 absolvenţi: 28 din promoţia curentă şi încă 7 din
promoţiile anterioare.
Pentru sesiunea din iulie, probele scrise se
susţin la Centrul de Examen din cadrul
Colegiului „Ioan C. Ştefănescu”, din Iaşi,
Bulevardul Socola nr. 51 – 53.

Violenţa în şcoli - temă de studiu
Zece cadre didactice (cinci învăţători şi
cinci profesori), împreună cu zece elevi ai
Şcolii Gimnaziale „col. Constantin Langa”
din Miroslava vor participa la un „focus
group” organizat de sociologul Anca
Iftode, pe tema „violenţa în şcoală”.

Informaţiile adunate de la întâlnirile
acestui „focus group” vor fi adunate, centralizate şi analizate în vederea redactării
unui
studiu
de
specialitate
al
Inspectoratului Şcolar Judeţean, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Lăsând la o parte cazurile
şcolare mai puţin fericite, de
elevi care nu şi-au încheiat
situaţia sau alţii care au de dat
corijenţe, vestea bună e că
aceştia sunt puţini. În schimb
numărul elevilor cu rezultate
bune şi foarte bune la învăţătură ai Şcolii Gimnaziale
„col. Constantin Langa” a
crescut semnificativ faţă de
anul trecut. Să-i cunoaştem şi
noi pe premianţi:
Clasa a V-a A
• Radu Alexandru Maria
• Carp Amalia Nicoleta
• Zaharia Cezara Daria
• Avădanei Denisa Andreea
• Borosan Iasmina Teodora
• Harhătă Sebastian Rareş
• Mahu Şerban Andrei

• Paşan Marko
Clasa a V-a B
• Gotînjan Amina Nemerenco
• Cazacu Daniel Adrian
• Ceobanu Lidia Mihaela
Clasa a VI-a A
•
Decusară
Alexandra
Mihaela
• Miron Delia Ştefania
• Banu Bianca Ioana
• Luca Andreea Florentina
• Tiron Teodor
Clasa a VI-a B
• Boişteanu Iulia Mihaela
• Mâţă Delia Neli Elena
• Ibănescu Mihaela Cătălina
• Cazacu Noelia Elena
• Drăgan Mariana Valeria
• Bucşă Diana Lăcrămioara
• Marian Adina Roberta
• Helepciuc Cosmin Florin

Lista rezultate şcolare
Centru de zi Corneşti
Finalul de an şcolar confirmă încă o dată faptul că ideea
înfiinţării unui Centru de Zi la
Corneşti, precum şi a facilităţii
suplimentare din imediata vecinătate adresată copiilor aflaţi în
situaţie de risc, a fost una cât se
poate de bună.
Asistaţi de personalul de
specialitate al Centrului, nu au
mai lipsit de la şcoală şi au avut
temele făcute la zi. În consecinţă, cei mai mulţi dintre copiii
de aici au început să aibă rezultate dintre cele mai bune la
şcoală. Să-i consemnăm:
Clasa I
• Gherasim Mario (rezultate
foarte bune);
• Dumitriu Ionela (rezultate

• Rusu Ştefan Iustin

Clasa a VII-a A
• Mihalache Maria Alexandra
• Luncanu Adelina Nicole
• Bursuc Iulia Claudia
• Molocea Alexandra Ioana
• Vizitiu Bianca Elena
Clasa a VIII-a
• Piţu Cosmin Valentin
• Olaru Denisa
• Palaghia Denis Marian
• Chiriac Corina Andreea
• Buchilă Bianca Ştefania
• Zalomir Gabriela Ema
Felicitări tuturor pentru
rezultatele obţinute şi mult
succes în anul şcolar viitor
2016 – 2017!

foarte bune);
• Nistor Petru (rezultate foarte
bune);
• Tătaru Andrei (rezultate foarte bune);

bune).
Clasa a II-a
• Petrea Delia (rezultate foarte
bune);
• Marcu Izabela (rezultate foarte bune);
• Costin Emilia (rezultate
bune);
• Diaconu Andrei (rezultate
bune);
• Lupu Sidonia (rezultate foarte
bune);
• Păduraru Amalia (rezultate
foarte bune);
• Baban Mihai (rezultate bune);
• Andrei Sebastian (rezultate
bune).
Clasa a III-a
• Chiriac Teodor (rezultate

Clasa a IV-a
• Păduraru Cătălina (rezultate
foarte bune);
• Dumitriu Nicolae (rezultate
foarte bune);
• Nistor Elena (rezultate foarte
bune).
Clasa a V-a
• Machedon Melisa (premiul I);
• Diaconu Magdalena (premiul
III);
Clasa a VI-a
• Păduraru Mădălina (premiul
I);
• Chiriac Emilian (premiul II);
• Andriescu Alexandru (premiul II);
• Petrea Cosmin (premiul III).
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Asfaltări şi lucrări
de extindere a reţelei
de apă şi canal
• Locuitorii din str.
Pădurii, Constantin
Langa şi Constantin
Mavrocordat din
Miroslava sunt rugaţi săşi facă urgent
branşamentele
Vremea fiind frumoasă, în
luna iunie au continuat în mare
viteză de execuţie lucrările de
asfaltare la diverse străzi şi căi
de acces din localităţile

Corneşti, Voroveşti, Ciurbeşti şi
Horpaz. În celelalte sate prevăzute a se face lucrări de asfaltare în acest an, se va intraGDFă
ĠLQH YUHPHD începând FX Uri
cani, Miroslava Vale şi Gău
reni. „În aceste zile, vom ter
mina deasfaltat, integral, strada
AntonieRuset Vodă, după care
ne vom îndrepta atenţia spre
stradaPădurea Surda, din Cor
neşti şistrada Via Mare din Uri
cani. ”,a dat asigurări ing.Violeta

Iftimie, consilier în cadrul
Compartimentului de Investiţii
al Primăriei Miroslava.
Continuă, de asemenea,
lucrările de extindere a reţelei
de canalizare din Miroslava, pe
strada Pădurii, strada Constantin Langa şi strada Constantin Mavrocordat. „Aşa cum
am mai spus şi cu altă ocazie, îi
rog pe cetăţenii care ştiu că
domiciliază în zonă să facă de
pe acum contracte cu firme

Amenajări finale la padocul pentru
câini comunitari din Balciu
• 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 lucrările
de amenajare a unui padoc pentru câini, care acum se află în
prag de finalizare. Aici vor fi
aduşi, în vederea deparazitării,
castrării şi microcipării câini
comunitari preluaţi de pe
domeniul public al comunei. În
conformitate cu prevederile
legii, aceşti câini nu vor fi euthanasiaţi, ci păstraţi până vor fi
preluaţi spre adopţi de persoanele interesate. Excepţie de la
această regulă vor face animalele foarte bolnave, sau bătrâne, pentru care menţinerea în
viaţă ar presupune 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.
Capacitatea padocului va fi
de 200 de capete, activitatea de
aici urmând a fi externalizată
către o firmă privată, în conformitate cu procedurile legale în
vigoare. Pentru darea în folo-

Având în vedere numărul
mare de case ridicate fără autorizaţie în zona administrativă a
comunei Miroslava, autorităţile
locale îi invită pe deţinătorii
acestor imobile să se prezinte
la Primărie pentru a fi consiliaţi
asupra procedurilor de intrare

dere a reţelei de canalizare vom
turna deasupra asfalt şi nu vom
mai permite spargerea acestuia”, a precizat ing. Violeta

Iftimie. La fel, în această
perioadă se fac lucrări de aducţiune apă pe strada Albinelor
din localitatea Valea Ursului.

Premii pentru
ecologişti de ocazie
• În schimbul unor produse electrocasnice uzate,
Caravana ECOTIC a distribuit diverse premii

sinţă a acestei facilităţi mai
sunt necesare doar nişte avize
de la mediu şi de la autoritatea
sanitar-veterinară.

Continuă inventarul
câinilor din comună
Până la darea în folosinţă a
padocului de la Balciu, pentru a
mai reduce numărul câinilor
lăsaţi nesupravegheaţi Primăria
Miroslava intenţionează să
demareze o amplă acţiune de
inventariere a câinilor din
comună 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.
„Probabil că regulamentul de
funcţionare a padocului pentru
câini comunitari de la Balciu

va figura pe lista cu proiecte de
normative din prima şedinţă de
lucru a Consiliului Local nou
constituit. Ştim că problema
acestor câini este foarte sensibilă, dar trebuie să reglăm
cumva şi acest lucru pentru că
sunt persoane care deţin şi mai
mult de zece câini într-o gospodărie, ceea ce nu e tocmai normal. Există o legislaţie foarte
clară în acest domeniu şi intenţionăm să o punem în aplicare,
pentru a nu mai pune în pericol
copiii şi trecătorii care cad de
multe ori victimă muşcăturilor
câinilor scăpaţi din lanţ, sau
fără stăpân”, a declarat 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.

Intrări în legalitate
• Deţinătorii de case fără
autorizaţie de construcţie,
care nu au făcut demersuri de intrare în legalitate,
vor fi aspru amendaţi de
la 1 august!

autorizate pentru executarea
branşamentelor de la magistrală la reţeaua individuală. După
încheierea lucrărilor de extin-

în legalitate.
„Situaţia e veche şi persistă
de prea multă vreme iar persoanele care domiciliază acolo nuşi pot face cărţile de identitate
pe adresa nouă. Nefiind făcută
recepţia caselor respective şi
implicit intabularea lor, teoretic
acestea nu există, de unde şi
complicaţiile care apar inclusiv
în plan fiscal. Intrarea în legalitate reprezintă o prioritate pentru Primăria Miroslava, care a
fixat şi un termen limită pentru
acest lucru: data de 1 august.
Începând cu luna august, poli-

ţia locală şi inspectorii
Serviciului de Urbanism se vor
deplasa în teren şi vor aplica
amenzi, conform legii, care
sunt uriaşe. Până atunci îi
aşteptăm la serviciul de urbanism pentru a le pune la dispoziţie toate informaţiile de care
au nevoie”, a declarat Adrian
Ţapu, şeful serviciului de urbanism din cadrul Primăriei
Miroslava.
Programul de lucru cu
publicul al Serviciului de
Urbanism este, zilnic, între
orele 8:00 – 14:00.

În perioada 17-18 iunie,
Caravana ECOTIC a staţionat şi în comuna Miroslava,
în esenţă această acţiune
reprezentând o campanie de
promovare la nivel naţional,
prin care populaţia este
încurajată să se debaraseze
de deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice în
locuri special amenajate, în
vederea reciclării.
Pentru a intra în posesia
unor premii, participanţii la
concursul organizat de
Caravana ECOTIC nu au
avut altceva de făcut decât
să aducă echipamente electrice şi electrocasnice uzate
din gospodărie şi să participe la tombola organizată
duminică, 19 iunie, în parcarea laterală a Primăriei
Miroslava.
Premiile acordate în
cadrul campaniei au fost:
• premiul I – o motocoasă (Tătaru Mariana);
• premiul II – 2 incubatoare de ouă (Piuco Liliana
şi Ion Căliman);
• premiul III – 3 truse cu
diferite scule (Ilie Doina,
Semanschi Constantin şi

Soltaniuc Ramona Liliana).
„Campania s-a numit
«staţia de reciclare» şi prin ea
s-au strâns aproximativ 5 mc
de DEEE-uri (casetofoane,
camere video, cuptoare cu
microunde, frigidere, maşini
de spălat etc.) în doar două
zile. Toţi cei care au depus
aceste deşeuri au primit un
premiu instant, constând întrun rucsac, un tricou, o şapcă
şi un pix. Anunţăm pe această cale locuitorii comunei
Miroslavea că vom strânge în
continuare aceste deşeuri, dar
nu vom mai acorda premii în
afara campaniei”, a menţionat Corina Darabană, consilier în cadrul compartimentului ecologic al Primăriei
Miroslava.
Campania de colectare
DEE continuă
Orice deţinător de asemenea deşeuri electrice,

Racordarea la reţeaua de
canalizare este obligatorie!
În conformitate cu prevederile Legii 224/2015, care
reglementează relația dintre
consumatori și furnizorii de
servicii de apă potabilă și
canalizare, acolo unde există
sisteme
de
canalizare
localnicii sunt obligați să se
racordeze la ele. Excepție de

la această regulă o fac
persoanele care dețin o fosă
septică
(una
care
să
îndeplinească toate condițiile
unei stații de epurare) sau o
stație de epurare. În caz contrar, Garda de Mediu poate
aplica amenzi de la 2.000 la
4.000 de lei.

electronice sau electrocasnice se poate debarasa de ele,
gratuit, la oricare dintre cele
două centre special amenajate: în containerul din spatele 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
special, îi rugăm pe cetăţeni
să nu le arunce în pubela de
gunoi menajer, ci să le depună la centrele de colectare.
De aici vor fi preluate şi
reciclate. Preluarea e gratuită şi nu se plăteşte nicio
compensaţie pentru ele”, a
precizat Corina Darabană,
consilier în cadrul compartimentului
ecologic
al
Primăriei Miroslava.
Aceeași lege mai prevede
că executanții lucrărilor de
intervenție sau extindere a
rețelelor de apă/canalizare au
acum dreptul de a intra pe
terenuri private și pe terenuri
publice fără acordul prealabil
al proprietarului. În cazul în
care este vorba despre domeniul public nu se plătesc
despăgubiri. În cazul proprietăților private se va stabili o
justă despăgubire.
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Ştiinţa Miroslava şi-a încheiat
sezonul pe locul trei în clasament
• Concluzii la final de sezon
2015-2016 şi perspective
pentru 2016-2017
Ştiinţa Miroslava a încheiat ediţia 2015-2016 a Ligii a 3-a, Seria I,
pe poziţia a treia în clasament, îndeplinindu-şi astfel obiectivul impus
de conducere în vară. Formaţia
noastră a reuşit să iasă în evidenţă şi
de această dată, dupa ce anul trecut
se bătea cu şanse reale la promovarea în Liga a 2-a, printr-un lung şir
de victorii înregistrate la Uricani,
fără gol primit de portarii Ionuţ
Geoacăş, Cosmin Bîrlădeanu sau
Andrei Ionescu.
Tragem linie, aşadar, după 26 de
etape în care Ştiinţa s-a bucurat de
serviciile a doi antrenori principali
de mare calitate: Cristi Ungureanu,
care a luat decizia de a se despărţi în
iarnă de noi, urmat de Dănuţ
Munteanu, tehnicianul care a preluat Ştiinţa pe locul 4 şi a catapultato pe podium, într-un retur remarcabil din mai multe puncte de vedere.

Plecările masive din iarnă, coroborate cu pierderea golgeterului
Tudorel Tudorache, nu ne-au slabit,
dimpotrivă, ne-au obligat să efectuăm schimbări din mers şi să realizăm că nimeni nu este de neînlocuit.
Un mare merit îl are aici preşedintele Daniel Acatrinei, care a transferat
în timp record fotbalişti ce ne-au
ajutat enorm în retur. Alexandru
Buhuşi, Mădălin Crengăniş, Adrian
Ilie şi Ionuţ Panţîru sunt numele
jucătorilor care ne-au păşit pragul în
intersezon.
La aceştia se adaugă şi căpitanul
Bogdan Ghiarasim, autorul unui
retur excelent, urmat de Andrei
Săriţanu, Florinel Strungariu şi de
tânărul Alexandru Izmană. Acum
urmează o binemeritată vacanţă
pentru fotbaliştii Ştiinţei, apoi reunirea lotului înaintea primului joc
din Cupa României.
Informaţii cu privire la componenţa seriei din care vom face parte
în campionatul viitor, plecări/sosiri
şi orice alte noutăţi veţi primi pe
parcursul următoarelor săptămâni

Tenis: Cupa TC Leo - premiul
III pentru Antonia!

Sportul alb începe să-şi facă
loc şi printre juniorii din
Miroslava, port drapel fiind
(cum altfel?!) o fetiţă de 10 ani,
din Valea Ursului – Antonia
Burcuţă. Prezentă la Cupa TC
Leo, care s-a desfăşurat în
perioada 18-19 iunie şi la care au
participat copii din toată
Moldova, Antonia Burcuţă şi-a
adjudecat un prestigios premiu 3,

pierzând „la mustaţă” în faţa
unui băieţel din Moineşti.
Antonia Burcuţă joacă tenis
de la vârsta de 4 ani şi e o mare
pasionată a acestui sport nobil.
Deja, şi-a format un rever formidabil, serveşte foarte puternic
pentru vârsta ei, dar mai are de
lucrat. Antrenorul Antoniei
Burcuţă este prof. Sergiu Leonte.

atât de pe site, cât şi pe pagina oficială de Facebook a Ştiintei
Miroslava!
Andrei Săriţanu: “Punem punct
unui an cu multe suişuri şi coborâşuri. S-a terminat bine, după o iarnă
tumultuoasă în care foarte mulţi
jucători, în frunte cu cei doi antrenori, au părăsit echipa. Prestaţiile
palide din deplasare au fost compensate cumva de rezultatele obţinute acasă, unde am fost fără cusur.
Sper ca la anul să nu mai existe asemenea discrepanţe şi să ne propunem un obiectiv îndrăzneţ, în nota
celui trasat de conducere în sezonul
2014-2015”.
Florinel Strungariu: “Un sezon
reuşit, la capătul căruia am izbutit să
facem o figură frumoasă şi nu am
înşelat aşteptările conducerii clubului. Obiectivul a fost îndeplinit şi, la
final, asta e cam tot ceea ce contează. Victoriile curate de la Uricani
mi-au dat încrederea de care aveam
nevoie să progresez şi la nivel individual. Sper ca în viitorul apropiat
să fac pasul spre un eşalon superior,

pe fondul prestaţiilor înregistrate în
campionatul recent încheiat”.
Alexandru Izmană: “Am încheiat acest sezon cu o victorie şi am
reuşit să ne îndeplinim obiectivul
impus de conducere. Din punctul
meu de vedere, campionatul acesta
a fost unul bun, în conditiile în care
lotul nostru a suferit multe modificări pe parcurs, dar cu toate acestea

Şcoala „Constantin Langa” - campioană
judeţeană la şah!
Sala Rossini din complexul ieşean Palas Mall a găzduit vineri, 27
mai 2016, pe durata a 5 ore, turneul juvenil de şah denumit “Fie şah
în şcoli”, din cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE).
Concursul, la care au participat 222 elevi din clasele 0 – IV, împărţiţi
în 74 echipe, a fost organizat de Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi.
La turneul rezervat elevilor de clasa I – II, după 5 runde, clasamentul a fost următorul:
1. Şcoala “Colonel Constantin Langa” din Miroslava;
2. Şcoala Generală “George Călinescu” Iaşi;
3. Şcoala Generală “Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi II.
În componenţa echipei campioane s-au aflat Andrei Donici, din
clasa a II-a, David Bulgărescu, din clasa I şi Maria Apostol, din clasa
I, toţi copiii fiind elevi ai Şcolii “Col. Constantin Langa” din
Miroslava.
De remarcat că deşi nu erau favoriţi, prin ambiţie, multă atenţie şi
concentrare au reuşit să învingă echipele din Iaşi. Rezultate notabile
au mai obţinut șahiștii din Miroslava și la Felicia Chess Cup-Second

nentă a lotului naţional de handbal feminin a României şi profesoară de specialitate în cadrul
Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi.
Antrenamentele la handbal
au loc de trei ori pe săptămână,
la Sala Polivalentă a comunei
Miroslava, iar uşa este deschisă
în continuare oricărui copil din
localitate, pasionat de acest frumos sport.

Edition, iunie – 2016. Astfel, Ioana Andreiaş a obţinut locul al II-lea,
la Fete 9 ani, Maria Apostol Locul al II-lea, la Fete 8 ani şi Ioan
Apostol Locul al II-lea, la Băieţi 6 ani. Menţiuni au mai obţinut
Andrei Donici, Lorenzo Lupu, Maria Andreiaş, Darius Poşisnicu şi
Andreea Molocea.

CUPA 1 IUNIE LA FOTBAL

Lotul de juniori de la Ştiinţa a bătut tot!

Echipa de junioare a
Miroslavei a obţinut afilierea
la Federaţia de Handbal
Veste bună pentru iubitorii
handbalului! Echipa de junioare
a Clubului Sportiv Ştiinţa
Miroslava a obţinut afilierea la
Federaţia de Handbal, la junioare 4. În echipă s-au înscris deja
30 de fete, cu vârste cuprinse
între 9 şi 12 ani, dar numai 15
dintre acestea vor fi selectate
pentru a participa la competiţii
de profil.
Echipa de handbal feminin,
junioare, este antrenată de prof.
Beatrice Abălaşei, fostă compo-

am reuşit să devenim o echipă. Dacă
eram puţin mai atenţi în deplasare şi
reuşeam să aducem mai multe puncte, sunt de părere că puteam să fim
şi mai sus de atât în clasament. Sper
ca din toamnă să facem un campionat mai bun ca acesta, presărat de
cât mai multe reuşite”.
(sursa: stiintamiroslava.ro)

Reuniţi cu prilejul zilei de 1 iunie la Sala Polivalentă
pentru a face o „miuţă” de sală, circa 100 copii cu vârste
cuprinse între 8 – 16 ani şi-au încercat driblingurile şi rezistenţa, la un campionat ad-hoc. Echipele au fost de 6+1 şi sau format pe categorii de vârstă, pe simpatii, sau pe localităţi. Nu a fost o cupă, la propriu, dar s-au împărţit diplome.
Cum era de aşteptat, echipa de juniori a Ştiinţei Miroslava
a bătut tot, dar ce a contat cu adevărat a fost bucuria jocului, prezentă la toţi copiii.
Acţiunea a fost organizată de Daniel Acatrinei, care e
preşedintele Clubului Sportiv Ştiinţa Miroslava, antrenorii
Sireţeanu Andrei, Dulcianu Silviu şi Dulcianu Marius.

