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Muzică, dans şi voie bună
• Zilele Turismului la Miroslava, ediţia a IV-a

Pe parcursul a două zile, platoul din centrul comunei Miroslava a fost gazda unui
eveniment cultural de mare amploare, care a
implicat nu doar un program de spectacole
cu mari vedete ale muzicii româneşti sau
rapsozi populari, ci şi întreceri sportive,
concursuri şcolare, prezentări de carte şi
multe altele.
Zilele Turismului Miroslava ediţia a IVa
s-au derulat în perioada 17 – 18 septembrie
şi sunt parte integrantă a unui program de
promovare a turismului în zonă, cu finanţare
guvernamentală şi europeană, acelaşi care a
pus la dispoziţie fondurile pentru construcţia
Centrului Turistic Miroslava – instituţie

culturală foarte activă deja.
Fără a exagera, ediţia din acest an a
Zilelor Turismului a fost una cu mult peste
cele precedente, lucru dovedit şi de
furnicarul de oameni veniţi nu doar din
comună, dar şi din împrejurimi pentru a
vedea spectacolul de pe scenă. Fireşte, nu au
lipsit tonetele cu grătare şi produse
tradiţionale, butoaiele cu bere, maşinăriile şi
scrânciobele pentru copii, mesele încărcate
cu bunătăţi.
Pe scena pusă la dispoziţie de Primăria
Miroslava au cântat muzică populară Fuego,
Alexandru Brădăţanu, Gheorghe Turda şi
Pepe. AMĂNUNTE în paginile 4 şi 5.

Aberaţie impusă de evaluatorii ANEVAR

Terenurile din Miroslava, mai scumpe decât
la Cluj sau Bucureşti. Cum vine asta?!
Există situaţii în care o bună întenţie, dacă e
interpretată arbitrar, sau eronat, se poate
constitui ulterior într-o piedică reală pentru
administraţia publică locală atunci când
încearcă să-şi pună în valoare potenţialul. O
asemenea situaţie a fost creată artificial şi de
experţii ANEVAR (Asociaţia Naţională a
Evaluatorilor Autorizaţi din România) care au
stabilit în evaluările lor la terenurile din
Miroslava nişte redevenţe foarte mari, iar acest
lucru pune mari probleme în elaborarea
strategiei de dezvoltare economică a comunei.
„Am analizat redevenţele stabilite de
evaluatori pentru Miroslava şi am rămas
neplăcut surprinşi să constatăm că terenurile de
la noi sunt uneori mai scumpe chiar şi decât
terenurile de la Cluj sau Bucureşti. Or, dacă ar
fi să facem o comparaţie între infrastructura

existentă de la Cluj şi Bucureşti e clar că nu ne
apropiem de ei nici pe departe. Ei au autostrăzi,
noi avem drumurile pe care le ştim cu toţii”, a
remarcat primarul Dan Niţă, într-o şedinţă de
plen a Consiliului Local.

Conducerea primăriei Miroslava vrea să ştie
pe ce criterii a fost stabilită formula de calcul a
evaluatorilor ca să justifice redevenţele foarte
mari de la Miroslava, pentru că la fel de scump
evaluate sunt şi terenurile din extravilan (hectarul de teren la Miroslava fiind mai mare decât
cel din Bărăgan iar agricultura la Miroslava nu
se compară cu ce e în Bărăgan!) dar şi în intravilan. Aici, ca factor de evaluare ar putea fi
stabilită baza de impozitare dar, iarăşi, nici în
această situaţie nu se justifică o evaluare pe
picior de egalitate între Miroslava cu centre
urbane precum Cluj şi Bucureşti. În consecinţă,
aparatul de specialitate al primăriei Miroslava
va face o solicitare în acest sens la ANEVAR,
nu doar pentru a lămuri lucrurile, cât mai
degrabă pentru a readuce nivelul redevenţelor
pe terenuri în făgaşul normal.

Nu redevenţele sunt importante,
ci locurile de muncă
De ce este importantă o evaluare corectă a
redevenţelor? Potrivit legii, concesionarea unor

terenuri din domeniul privat al unei
administraţii locale nu se poate face la un preţ
mai mic decât cel stabilit de un evaluator
autorizat. Or, dacă preţul stabilit de un evaluator autorizat este mare, acest lucru limitează
accesul unor investitori interesaţi să-şi dezvolte
o afacere în zonă, aceştia preferând să-şi
îndrepte atenţia spre alte zone, mai prietenoase
ca preţ al redevenţelor.
„Din punctul nostru de vedere, nu valoarea
redevenţei este cea care aduce venit la bugetul
local, cât dimensiunea afacerii care se dezvoltă
pe acea suprafaţă de teren. Ca să fiu mai explicit, pentru terenul de la Delphi, primăria
Miroslava încasează o redevenţă anuală de
80.000 euro, în timp ce din impozitul pe salarii
partea care revine comunei Miroslava este de
circa 2,6 milioane euro/an. Deci interesul
nostru, dacă vrem să ne dezvoltăm comunitatea,
este să facilităm crearea a cât mai multe locuri
de muncă în comună. Cu nişte redevenţe mari
pe terenuri nu vom face decât să ne fugărim
potenţialii investitori, în alte părţi”, a
concluzionat primarul Dan Niţă.
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Utile

• GI Group Iași angajează, pentru Delphi,
operatori de producție în industria auto
Cerințe: vedere foarte bună, studii medii, seriozitate, dedicare. Asigurăm: instruire la locul de muncă,
transport gratuit, salariu fix, bonusuri și sporuri, tichete
de masă, tichete cadou.
Contact: Lucian Grosu, telefon 0731-770.964.

ANUNŢURI
Servicii
• 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.
Auto-moto
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava.
Tel.: 0740-684.520;
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcţionare.
Tel.: 0760-265.689.
Imobiliare
• Vând teren intravilan în sat Valea Ursului, 3 parcele x 1.000 mp. Preţ 10 euro/mp. Negociabil. Tel.:
0755-517.680; 0754-79.22.85;
• Vând teren intravilan în sat Dancaş, 550 mp, 20
euro/mp. Tel.: 0755-517.680; 0754-79.22.85;
• Arendez 10.500 mp teren – fâneaţă, în Valea
Ursului (lângă biserică). Telefon 0745-914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, Valea Ursului, intravilan. Telefon 0746-828.420
LOCURI DE MUNCĂ

• Firma de transport Kim Johansen, din
Danemarca, selectează șoferi cat. C+E. Selecția se va
face la 1 octombrie, în Iași, orele: 9:00-16:00. Telefon:
0725-32.32.23.
• Conex Distribution angajează lucrători comerciali pentru depozitul central din Iași. Program full-time
sau part-time.
Pachet salarial: salariu fix plus bonuri de masă, plus
decontare transport, posibilitate de accesare bonusuri
lunare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul
companiei Conex Distribution SA, Calea Chișinăului
nr.32, sau pe adresa de mail: hr@conexdist.ro.
Informații suplimentare la telefon: 0745-257.417.
• Pensiunea Antares, din Dancaş, angajează
menajeră şi ospătar cu experienţă. Detalii la tel.:
0743-966.908.
• Salonul Oana Style din Valea Ursului angajează
manichiuristă. Salariu fix sau procent din încasări. Tel.:
0758-518.345;
• Societatea comercială SC VEA MFG SRL cu
sediul în sat Brătuleni (zona Delphi System) angajează:
- sudori: CO2, argon, TIG;
- lăcătuşi construcţii sudate;
- vopsitori auto;
- tineri absolvenţi de liceu, în vederea calificării
pentru sudor, vopsitor etc.
Salarii nete între 1.400 şi 1.700 lei/lună. Relaţii la
telefon: 0757-068.603, 0771-732.958 sau 0757068.604.
• SC Tess Industrie SA – punct de lucru Miroslava
(str. Constantin Langa nr. 68) angajează pe perioadă
nedeterminată:
- Sudori – 1 schimb;
- Operatori presă – 2 schimburi;
- Operatori bandă – 3 schimburi;
- Vopsitori industriali – 3 schimburi;
- Muncitori necalificaţi – 2 schimburi;
Condiţii: apt de muncă şi seriozitate. Oferim salariu,
bonuri de masă, transport/decont transport. Detalii la
telefon 0752-015.961, resurseumane@tessindustrie.ro
sau la sediul firmei.
• Firmă de transport din Danemarca angajează
urgent şoferi profesionişti de tir pentru COMUNITATE.
Se poate lucra şi în echipaj la început! Cerinţe de bază:
- permis de conducere, categoria C+E
- ADR (se poate pleca şi cu dovada înlocuitoare la
început)
- Card tahograf (digital)
- Certificat de pregătire profesională
- Cunoştinţe minime de engleză, germană sau franceză
Şoferii cu experienţă sunt angajaţi fără testare.
Cazare gratuită! Decontare cheltuieli dosar angajare.
Bilet de avion plătit de angajator. Salarii negociabile
pentru şoferii cu experienţă. Detalii la telefon: 072532.32.23.

Închiriez casă în zona concesiunilor – sat Miroslava,
formată din parter cu living+baie+bucătărie, cu sală de
mese+1 dormitor. Curte cu loc de parcare cu pavele.
Construcţia are centrală proprie, este racordată la
apă şi canalizare. Pentru relaţii suplimentare sunaţi la
telefon 0740-383.665.
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Normative ale Consiliului Local
Convocat în şedinţă de lucru ordinară,
pe data de 31 august 2016, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat şi aprobat
următoarele normative locale:
• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava,
Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava
nr.86/19.05.2016, ca urmare a introducerii
unor noi suprafețe de teren și a actualizării
poziției nr.527 din inventar;
• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Privat al comunei Miroslava, ca
urmare a înscrierii suprafeței de 33.195 mp
în Anexa nr.1 la HCL Miroslava
nr.85/19.05.2016;
• Hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de către domnul Olariu
Dorel-Mihai și doamna Olariu Mirabela
împotriva HCL nr.8/07.07.2016;
• Hotărâre privind completarea
Programului anual al achiziţiilor publice al
Comunei Miroslava, pentru anul 2016
(poziții de la nr.90 la nr.94);
• Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Miroslava în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ de pe raza comunei Miroslava,
în anul școlar 2016-2017;
•
Hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentului
de
Organizare
și
Funcționare a Consiliului Local Miroslava
pe perioada mandatului 2016-2020;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al UAT Comuna
Miroslava, județul Iași, pe trim. III 2016;
•
Hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentului Local pentru autorizarea și
amplasarea mijloacelor de publicitate în

Comuna Miroslava;
•
Hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentului de acces în Parcul Industrial
”MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC”, a
Contractului – Cadru de administrare și de
prestări servicii conexe, precum și a
Organigramei SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL;
• Hotărâre privind acordarea dreptului de
uz și servitute către E.ON Distribuție
România SA asupra suprafeței de 158,5 mp
de teren aparținând domeniului public al
comunei Miroslava, situat în intravilan sat
Uricani, pe durata de existență a instalațiilor
de utilitate publică de distribuție energie
electrică.
Convocat în şedinţă de lucru extraordinară, în data de 19 septembrie 2016,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut,
votat şi aprobat următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico–econo-

Ajutoare de minimis pentru
crescătorii de taurine
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a publicat spre consultare un proiect de
Hotărâre privind aprobarea schemei „ajutor de
minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci şi viţele de rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline
şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”.
Pentru a fi eligibili la această formă de ajutor, fermierii trebuie să deţină minimum 3
capete şi maxim 10 capete de vaci/beneficiar.
Valoarea sprijinului financiar este de:
- Maxim 5.000 lei/cap junincă din rasă specializată de taurine de lapte, respectiv maxim

2.500 lei/cap viţea rasă de lapte;
- Maxim 6.000 lei/cap junincă din rasă specializată de taurine de carne, respectiv 3.000/
cap de viţea;
- Maxim 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase de carne.

Subvenţii pentru berbecuţi şi ţapi de
reproducţie din rase specializate
La fel, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării rurale a emis deja o hotărâre prin
care se acordă ajutoare de minimis pentru

Şcoala din Uricani va fi modernizată
În ultima şedinţă de plen Consiliul Local
Miroslava a aprobat reabilitarea Şcolii
Gimnaziale „Miron Barnovschi” din

Uricani. Proiectul a fost deja depus la
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei Publice pentru obţinerea

Date de la starea civilă

Căsătorii
• Gugulică Ion, cu Costin Lidia Gabriela;
• Pătraşcu Eugen, Tanana Ionela Gabriela;
• Ungureanu Florin Silviu, cu Rusu Adina
Lorena;
• David Miluţă Ovidiu, cu Murguleţ Ramona;
• Simion Gabriel, cu Leahu Gabriela Roxana;
• Apetrei Mihai, cu Procovanu Luminiţa;
• Horeanu Ceza Constantin, cu Scutaru
Ruxandra;
• Buhan Cristi Ionuţ, cu Coca Maricela;
• Atanasiu Radu Eugen, cu Panţiru Ioana
Viorica;
• Ciubotaru Mihai Bogdan, cu Moraru
Alexandra;
• Daniliuc Cristian Constantin, cu Ungureanu
Andreea Daniela;
• Agape Laurenţiu, cu Sandu Maria;

În perioada 24 august – 23 septembrie 2016,
Oficiul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava a
înregistrat următoarele:
Transcrieri naşteri (copii născuţi în ţară sau
străinătate, din părinţi cu domiciliul stabil
în comuna Miroslava)
• Baciu Maya Elena (4 aprilie 2015,
Germania);
• Enache David Ioan (28 august, Miroslava);
• Irimia Amalia Elena (20 iulie 2016,
Danemarca);
• Vasile Tomaso Vasile (30 iunie 2016, Italia);
• Atanasiu Jessica Ioana (2 aprilie 2016,
Danemarca).

mice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul
de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi
recompartimentare Şcoală Gimnazială
«Miron Barnovschi» Uricani, localitatea
Uricani, Comuna Miroslava, jud. Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea asigurării
finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin
PNDL, pentru obiectivul de investiţie
”Reabilitare, modernizare şi recompartimentare Şcoală Gimnazială «Miron
Barnovschi» Uricani, localitatea Uricani,
Comuna Miroslava, jud. Iaşi”;
• Hotărâre privind aprobarea Proiectului
tehnic și a indicatorilor tehnico – economici
ai proiectului “Elaborare proiect tehnic şi
execuţie pentru intevestiţia semaforizare
intersecţii comuna Miroslava”;
• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava,
Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava
nr.86/19.05.2016, ca urmare a actualizării
pozițiilor nr.542 și nr.545 din Inventar.

achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie
din rase specializate.
Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să
deţină minim 60 capete femele ovine/beneficiar, respectiv minim 60 femele caprine/beneficiar. Achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate se realizează respectând proporţia de 1 berbec la 30 capete
femele ovine sau 1 ţap la 20 capete femele
caprine, deţinute de beneficiar.
Valoarea sprijinului financiar este de maximum 2.500 lei/cap berbec sau ţap de rasă specializată iar cuantumul total al acestuia nu
poate depăşi suma de 15.000 euro, pe durata a
trei exerciţii financiare.
Persoanele interesate să afle detalii despre
aceste forme de ajutor pentru fermieri pot contacta personalul specializat din cadrul compartimentului agricol al Primăriei Miroslava.

finanţării de la bugetul de stat. Conform
devizului general, valoarea totată a proiectului este de 1.766.699,00 lei, din care valoarea finanţării din bugetul de stat este de
1.711.770,00 lei, iar valoarea cofinanţării din
bugetul local este de 54.929,00 lei.

• Odobaşu Marius Gabriel, cu Ciohodaru Oana
Gabriela;
• Pochim Daniel, cu Morariu Alina;
• Gherasim Cosmin, cu Moroşanu Otilia Elena;
• Fronea Lucian Nicolae, cu Todirică Maria
Gabriela;
• Vasluian Ştefan, cu Colidiuc Ioana.
Primăria comunei Miroslava le urează noilor
familii „casă de piatră”!
Decese
• Popoiu Paul Ionuţ (33 ani, Iaşi);
• Iriciuc Stelian (68 ani, Voroveşti);
• Chiriac Ionel (58 ani, Voroveşti);
• Berariu Georgeta (71 ani, Balciu);
• Constantinescu Angela (53 ani, Voroveşti).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Mesagerul

Reparaţii capitale la Liceul Agricol
• Toate instalaţiile
vechi vor fi înlocuite
cu altele noi, mult
mai performante
Începând din această
toamnă elevii Liceului
Agricol
„Mihail
Kogălniceanu” îşi fac orele
într-un imobil anex al şcolii,
pentru că între timp au început lucrările de reabilitare şi
modernizare a celor două
clădiri principale, aflate întrun avansat grad de uzură, în
urma a 50 de ani de exploatare neîntreruptă.
Conform proiectului, corpul de clădire C1 (Şcoala
Mare) şi C2 (Şcoala Mică)
din cadrul Grupului Şcolar
Agricol “Mihail Kogălniceanu” vor fi reabilitate
total, asta incluzând instalaţiile de încălzire, sanitare şi
electrice, care vor fi înlocuite cu altele noi, mult mai
performante din punct de
vedere energetic. Va fi
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Administraţie

schimbat, de asemenea, acoperişul.
Pentru modernizarea şi
reabilitarea clădirilor C1 şi
C2 mai sunt necesare unele
lucrări de intervenţie, care
nu vor afecta structura de
rezistenţă a clădirilor: reabilitare termică-termosistem,
înlocuire tâmplărie exterioară şi interioară, reparaţii şi
înlocuiri finisaje exterioare
şi interioare.

Reabilitarea liceului se
face din fonduri europene
iar valoarea totală la proiectului este de 617.960 euro,
din care ajutor public
nerambursabil
499.565
euro. Proiectul este finanţat
prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR),
sub-măsura 7.2: “Investiţii
în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la
scară mică”.

Investiţii, la zi

Modernizări de drumuri
Programul de investiţii în
infrastructură al Primăriei
Miroslava continuă. În
această perioadă se lucrează
la strada Via Mare din
Uricani (104 m) pe care se
toarnă beton rutier. Potrivit
proiectului, strada va fi prevăzută cu şanţuri pietonale
şi trotuar cu balustradă.
Au început de asemenea
lucrări de asfaltare în sat
Miroslava, pe străzile:
Viilor,
Florilor,
gen.
Emanoil Dascălu şi Ion
Vodă cel Viteaz (contract
subsecvent nr.2). La fel,
aceste căi de acces vor fi
prevăzute cu rigole.
„Tot în sat Miroslava
începem lucrările de asfaltare pe str. Pădurii, după care
vom executa lucrări de
asfaltare în sat Uricani, cel
mai probabil în luna octombrie. Tot acum mai lucrăm la
amenajarea rigolelor de
acces la proprietăţi şi la şan-

ţurile betonate aferente
lucrărilor executate până la
această dată în localităţile
Corneşti şi Proselnici”, a
declarat ing. Violeta Iftimie,
consilier în cadrul compartimentului
investiţii
al
Primăriei Miroslava.

Extinderi la reţeaua de
apă şi canal
În ce priveşte asigurarea
accesului la apă potabilă, în
această perioadă se mai execută lucrări de extindere a
reţelei de o parte şi de alta a

DJ 248 A – Voroveşti, către
ferma Liliac (480 m). La fel,
continuă lucrările de aducţiune apă pe str. Albinelor, în
localitatea Valea Ursului.
„După ce vom termina aici,
urmează să executăm lucrări
de extindere a reţelei de apă
potabilă în sat Balciu, pe str.
Principală şi str. Prunilor,
apoi în localitatea Ciurbeşti
– pe str. Neculai Hârţan şi
str. Movilei”, a mai anunţat
ing. Violeta Iftimie.
Lucrările de canalizare
continuă
acum,
în
Miroslava, pe str. Constantin
Mavrocordat.

Noul operator de salubritate şi-a început treaba
Începând cu data de 1
august, operatorul de salubritate acreditat oficial în
comuna Miroslava este SC
Edil Industry SRL, ceea ce
înseamnă că toate contractele vechi de preluare a gunoiului menajer încheiate cu
fostul operator (SC Dermat
Cons SRL – n.r.) vor fi preluate de noua societate.
Costul serviciilor de salubritate este calculat la persoană, nu la familie/gospodărie şi este de 6,16
lei+TVA. Pentru societăţile
comerciale preţul este de
57,86 lei+TVA.

Contractele de
salubritate sunt
obligatorii
Refuzul de a încheia contracte individuale de salubritate atrage după sine impunerea de către Primăria
Miroslava a unei taxe de
salubritate al cărei cuantum
lunar este de 30 lei/persoană,
adică de trei ori mai mare
decât suma plătită pe contractul cu operatorul!
„Această măsură punitivă
a fost stabilită prin Hotărâre
de Consiliu Local tocmai
pentru a încuraja populaţia
să încheie aceste contracte.
Tabel 1. Grafic de colectare

Din momentul în care persoana în cauză prezintă contractul individual cu operatorul de salubritate, această
taxă se anulează”, a declarat
Corina Darabană, consilier
în cadrul compartimentului
ecologic
al
Primăriei
Miroslava.
Încheierea contractelor de
salubritate este obligatorie
pentru toată lumea, inclusiv
pentru persoanele care beneficiază de scutiri de la plata
acestui serviciu, conform
legii. „Cine ştie că beneficiază de aceste scutiri este rugat
să se prezinte la Primărie, la
compartimentul ecologic, cu
actele doveditoare. În baza
acestora, noi vom întocmi un
dosar şi plata serviciilor de
salubritate va fi preluată de
Primărie. Foarte important
de reţinut! Dacă într-o familie există o persoană care
beneficiază de scutire de la
plata serviciului de salubritate, această scutire nu se aplică şi la ceilalţi membri ai
familiei. Ceilalţi plătesc normal”, a precizat Corina
Darabană.
Persoanele scutite de la
plata serviciului de salubritate sunt cele cu handicap grav
sau accentuat, beneficiarii
Legii 416/2001, veterani de

război sau văduvele de veterani de război şi persoanele
în vârsă de peste 80 ani.

provenite de la deţinătorii de
deşeuri vor fi colectate
periodic sau la cerere.

Graficul de colectare
rămâne acelaşi

Deşeurile de
echipamente electrice
şi electronice

Colectarea
deşeurilor
menajere se face după acelaşi grafic. Având în vedere
că prestatorul de servicii
colectează exclusiv deşeuri
menajere, cetăţenii sunt
rugaţi să nu introducă în
pubele deşeuri din categoria
celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive),
animaliere (cadavre) sau
deşeuri inerte (provenite din
materiale de construcţii),
deşeuri vegetale (rezultate
din toaletarea pomilor, curăţirea şi întreţinerea spaţiilor
verzi, ori provenite din îngrijiri medicale. De asemenea,
operatorul de salubritate
recomandă ca deşeurile
umede să fie depuse în saci
de plastic şi mai apoi în
pubelă.

Deşeuri reciclabile
Colectarea
deşeurilor
reciclabile (hârtie, carton,
sticlă, plastic şi metal) se va
face din poartă în poartă, în a
doua şi a patra săptămână a
fiecărei luni, conform programului din Tabelul 1.
Pentru satele Găureni,

Aparatele electrocasnice
stricate, baterii şi acumulatori uzaţi vor fi colectate prin
campanii anunțate în prealabil.

Vorovești, Brătuleni și
Dancaș se vor organiza campanii separate de colectare a
deșeurilor reciclabile, ce vor
fi anunțate în prealabil.
Deșeurile reciclabile vor
fi colectate separate, pe
categorii de deșeu reciclabil,
în pungi/saci ce vor fi amplasate în locuri care să permită
accesul uşor al autovehiculelor de colectare. În cazul în
care selectarea nu este făcută
corespunzător, deşeul reciclabil fiind amestecat cu deşeul menajer, va fi suportată o
penalizare de 50% din valoarea facturii lunare aferente.

Deşeurile din
construcţii
Deşeurile din construcţii
sau cele generate de activi-

Tabel 2. Colectare deşeuri reciclabile

tăţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală ce conţin
beton, ceramică, cărămizi,
ţigle, lemn, sticlă, materiale
plastice, metale, materiale de
izolaţie şi altele asemenea se
colectează separat, la cerere,
în containere speciale puse la
dispoziţie de către operator,
care le va transporta la depozitul special pentru aşa ceva,
contra cost.
În cazul în care în/lângă
recipientele sau containerele
de colectare sunt depozitate
şi deşeuri din construcţii,
acestea vor fi colectate separat, înştiinţând utilizatorul
despre acest fapt, precum şi
despre suma suplimentară pe
care trebuie s-o plătească
pentru colectarea acelor deşeuri.

Deşeurile voluminoase
Mobilierul vechi, covoare, saltele, obiecte mari de
folosinţă îndelungată, altele
decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Remorca pentru
deşeuri vegetale
a fost desfiinţată
Deşeurile rezultate din
toaletarea pomilor, curăţirea
şi întreţinerea spaţiilor verzi
pot fi depuse, gratuit, la platformele special amenajate în
Balciu şi Uricani. Remorca
pusă la dispoziţie de
Primăria Miroslava pentru
preluarea acestui tip de deşeuri de la cetăţeni a fost desfiinţată pentru că legea nu
permite acest tip de serviciu
decât contra cost. „Preluarea
gratuită a acestor deşeuri
vegetale impune nişte costuri – carburanţi, întreţinere,
salariul şoferului şamd – pe
care Curtea de Conturi ni lear imputa ulterior. Din acest
motiv am renunţat la remorca pentru deşeuri vegetale.
Singura gratuitate pe care o
putem oferi este depozitarea
la cele două platfotme, din
Balciu şi Uricani”, a declarat
Corina Darabană, consilier
pe probleme de mediu în
cadrul Primăriei Miroslava.
Arderea acestui tip de
deşeuri vegetale este strict
interzisă de lege.
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Muzică, dans şi voie bună
Deschiderea oficială a Zilelor Turismului la Miroslava a avut loc pe
o vreme caniculară, la ora 15:00, când primarul Dan Niţă a urcat pe
scenă şi a ţinut o scurtă prelegere, în fapt o invitaţie generoasă pentru
fiecare participant la eveniment de a se simţi bine. Apoi au urmat spectacolele susţinute de copii, elevi ai şcolilor din Miroslava şi invitaţii lor,
părinţi, bunici. Fără excepţie, toţi copiii au primit diplome din partea
conducerii Primăriei, dar şi ropote de aplauze din partea spectatorilor.
A fost o sărbătoare pentru care s-au pregătit din timp şi munca lor îşi
merita răsplata.

Au fost apreciaţi pentru evoluţia în scenă:
- trupa de teatru „Kamadeva” a Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” (câştigătoare a numeroase competiţii şcolare judeţene şi
naţionale);
- Gherasim Mario și Neagu Denis Vasile – Bălăceana și Horă din
bătrâni (coordonator înv. Adrian Ciubotaru);
- Scenetă “Jocuri muzicale” – elevi ai Şcolii din Corneşti (coordonator ed. Constanţa Olaru);
- Scenetă “Noul director al Şcolii” (coordonator prof. Florica
Zanvettor);
- Fărtuşneac Ilaria - Trandafir de la Moldova (ed. Vacaru Monica);
- Văcaru Anastasia – balet “Lacul lebedelor” (ed. Vacaru Monica);
- Cămăraş Iris – La oglindă (ed. Vacaru Monica);
- Corul Școlii “col. C-tin Langa” Miroslava (prof. Tecuceanu);
- Scenetă „Școala, bucuria noastră” (Prof. Carmen Ciucanu);
- DanceGymArt – dans modern – Şcoala Gimnazială Miroslava
(prof. Alin Stoleru);
- Dansuri populare, Şcoala Gimnazială Corneşti;
- Dansuri populare Şcoala Voineşti.

Aglomeraţie mare!
Deschiderea oficială fiind făcută devreme, platoul nu a fost aglomerat, dar pe parcurs lumea s-a adunat în grupuri foarte mari, atrasă şi de
oferta extrem de generoasă a micilor comercianţi care aveau de vândut
tot felul de suveniruri, lucrări ale artizanilor locali şi produse tradiţionale specifice zonei. De o mare atracţie la publicul larg s-a bucurat
standul Violetei Butnaru, din Ciurbeşti, care a scos la vânzare bunătăţi
cum numai ea ştie să facă: zacuscă de vinete, zacuscă de ciuperci,
baclavale şi sarailii, cornuleţe cu rahat şi nucă, sau plăcinte în foi subţiri umplute cu prune. Alături alţi doi producători locali au făcut ceva
vânzare la ţuică tradiţională şi vin. Nu au lipsit grătarele generoase cu
mici şi tot ce se poate pune pe jar, berea la halbă, care a curs din belşug. Spre seară, platoul a devenit neîncăpător de oameni dornici să asiste la concertul de muzică populară susţinut de Alexandru Brădăţanu şi
Fuego. Nu a lipsit nimic, iar atmosfera a fost incendiară.
La fel a fost şi a doua zi, poate şi mai aglomerat, pe scenă urcând
alte două vedete grele: Gheorghe Turda şi Pepe.
Concertul lui Pepe s-a încheiat pe la zece noaptea, când s-a dat tonul
la dans în aer liber. Dansul a ţinut până târziu iar la sfârşit, conform tradiţiei, cu toţii s-au bucurat de spectacolul unui foc de artificii.

Dan Niţă - cetăţean de onoare al comunei Cărpineni

Între comuna Miroslava
şi
comuna
Cărpineni
(Republica Moldova) există
deja o relaţie de înfrăţire,
materializată în vizite reciproce, schimburi de experienţă între administraţiile
celor două localităţi şi
cooperare pe proiecte trans-

frontaliere. Un proiect
important la care lucrează
acum cele două administraţii locale constă în identificarea de soluţii pentru ca
elevii din Cărpineni să
poată urma cursurile de
specialitate al Liceului
Agricol „Mihail Kogălni-

ceanu” din Miroslava.
În timp, relaţia de înfrăţire s-a cimentat şi, ca o recunoaştere a contribuţiei
comunei Miroslava la dezvoltarea acestei localităţi
din Republica Moldova,
primarul Dan Niţă a primit
statutul de cetăţean de

onoare al comunei Cărpineni.
Distincţia i-a fost înmânată primarului Dan Niţă cu
prilejul sărbătorilor comunei Miroslava, de către Ion
Cărpineanu, primarul localităţii de peste Prut.

Premii pentru
longevitate în căsnicie
Longevitatea în căsnicie e lucru rar în zilele noastre, motiv
pentru care şi iniţiativa Primăriei Miroslava de a premia familiile din comună care au împlinit 50 de ani de la căsătorie este
una lăudabilă. Fiecare familie a primit câte 500 lei, o masă la
restaurant şi o diplomă de onoare, înmânată personal de primarul Dan Niţă, într-un cadru solemn, la Sala de Şedinţe a
Primăriei. Au fost premiaţi:
• Cocea Vasile şi Elisabeta, din Dancaş;
• Petrilă Emil şi Angela, din Balciu;
• Stănilă Teodor şi Georgeta, din Brătuleni;
• Plugariu Vasile şi Viorica, din Brătuleni;
• Huţanu Vasile şi Viorica, din Miroslava;
• Mihai Gheorghe şi Paraschiva, din Voroveşti;
• Tănase Ioan şi Maria, din Miroslava;
• Gherasim Vasile şi Evelina, din Uricani;
• Mocanu Ioan şi Florica, din Valea Adâncă;
• Velişcu Vasile şi Maria, din Uricani;
• Condrea Constantin şi Maria, din Voroveşti;
• Buchilă Jenică şi Maricica, din Valea Ursului;
• Stolniceanu Neculai şi Maria, din Horpaz.
Acordarea de premii pentru fidelitate în căsnicie a fost o
acţiune înclusă în manifestările dedicate Zilelor Turismului.
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Un strop de veşnicie - Dimitrie Anghel
• Lansare de carte
Manifestările dedicate zilelor
turismului în Miroslava au debutat
cu lansarea cărţii „Un strop de
veşnicie – Dimitrie Anghel”, scrisă de Marilena Răcoare, fostă
directoare a Şcolii Gimnaziale din
Corneşti. Evenimentul a avut loc,
sâmbătă, 17 septembrie, ora 11:00
la Centrul Turistic Miroslava, în
camera care adăposteşte muzeul
cu o frumoasă colecţie de obiecte
care au aparţinut poetului supranumit al „florilor”, fiu al satului
Corneşti, manuscrise cu schiţe din
creaţia acestuia, cărţi şi mobilier
de epocă.

Conacul din Corneşti - o
amintire pe o poză
Sala a fost arhiplină cu elevi ai
Şcolii
Gimnaziale
„Col.
Constantin Langa” din Miroslava,
elevi ai Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu”, localnici şi pasionaţi ai operei acestui poet reprezentativ pentru poezia clasică
românească. Printre invitaţi s-a
făcut remarcat poetul şi scriitorul
Valentin Talpalaru, altminteri şi
coleg de facultate cu autoarea căr-

ţii. Acesta a scos în evidenţă sensibilitatea deosebită a creaţiei poetului Dimitrie Anghel, dar şi faptul
că, din păcate, manualele de limba
şi literatura română care se predau
în şcoli nu i-au dat atenţia cuvenită. „E de-a dreptul ciudat pentru
mine să văd că în manualele şcolare s-au strecurat tot felul de nume
care nu au nimic de-a face cu poezia românească adevărată. Pentru
noi, poeţii ieşeni din generaţia optzecistă, creaţia lui Dimitrie
Anghel a fost literatură de căpătâi.
Îmi amintesc, de asemenea, că la
scurt timp după revoluţia din 89,
împreună cu poetul Lucian Vasiliu
- care era şi directorul Muzeului
Literaturii Române din Iaşi - am
fost la Corneşti şi am făcut poze la
fostul conac al poetului, ca să le
includem într-o monografie. Nu
aveam de unde şti că aveau să fie
ultimele imagini cu casa acestui,
pentru că imediat după asta casa a
fost distrusă de localnici, a dispărut ca prin farmec, de ca şi cum nu
ar fi existat niciodată. Mare păcat!
Aflu însă că Primăria Miroslava
şi-a propus ca pe viitor să refacă
acea casă, exact aşa cum era, ceea
ce ar fi un lucru extraordinar”, a
povestit Valentin Talpalaru.

Un omagiu la adresa şcolii
din Corneşti
„Această scriere a fost una
extrem de spontană pentru mine,
gândindu-mă că în iunie s-au făcut
144 ani de la naşterea poetului iar
în iarnă se vor face 102 ani de la
moartea sa. Ce se poate spune despre poetul George Anghel? E un
poet destul de greu, pentru că are o
introspecţie profundă”, a declarat
autoarea cărţii, la începutul prezentării.
Cartea cuprinde o serie de aprecieri personale asupra creaţiei
poetului, dar în esenţă e de fapt o
reverenţă la adresa operei acestuia. Nu au fost omise în carte nici
detalii legate de triunghiul amoros
dintre Natalia Negru, Ştefan
Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel,
relaţia complicată dintre cei trei
ducând la sinuciderea acestuia din
urmă.
„Lucrarea pe care am plăcerea
să o prezint acum e în acelaşi timp
şi un omagiu la adresa şcolii din
Corneşti, unde am lucrat atâţia ani
şi de care mă leagă amintiri atât de
frumoase. Iubesc această şcoală,
până în pereţii ei şi mă bucur că
doamna Zanvettor a fost numită
directoare acolo. De asemenea,

Hram la Miroslava
• Praznicul dedicat
sărbătorii Naşterii
Maicii Domnului a fost
precedat şi de o
conferinţă dedicată
memoriei Sfântului
Antim Ivireanul
Ca în fiecare an, pe 8 septembrie, când toţi creştinii

ortodocşi din lume prăznuiesc
Naşterea Maicii Domnului, a
fost mare hram şi la
Miroslava, biserica ctitorită
de familiile Sturdza şi
Mavrocordat fiind închinată
acestei sărbători.
Amfitrion al manifestării a
fost preotul paroh Mihai
Rusu, care a început în seara
de miercuri, 7 septembrie, cu

slujba de vecernie şi litia, la
care au fost prezenţi preoţii
parohi din toate satele componente ale comunei Miroslava,
precum şi primarul Dan Niţă.
După slujba de vecernie şi
litie, la casa parohială a părintelui Rusu, preotul Claudiu
Constantin Gheorghiasa (care
e paroh al bisericii cu hramul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” din Dancaş) a susţinut
o conferinţă pe tema vieţii şi a
creaţiei spirituale a lui Antim
Ivireanu, cel care a fost egumen al Mănăstirii Snagov,
epitrop de Vâlcea şi mitropolit al Ţării Româneşti, mare
om de cultură, gravor, teolog
şi autor al faimoaselor
„Didahii” – colecţie de predici folosite la marile predici
de peste an.
Din prelegerea părintelui

profit de ocazie pentru a-i mulţumi
primarului Dan Niţă pentru sprijinul acordat la tipărirea acestei
cărţi. Dragi mei copii care învăţaţi
aici, să ştiţi că v-aţi născut într-un
sat care este leagăn al poeziei
româneşti”, a mai spus Marilena
Răcoare.

Miroslava deţine
multe obiective turistice
remarcabile
În calitate de organizator al
manifestării, directorul Centrului
Turistic, Ştefan Susai, a profitat de

Gheorghiasa merită să reamintim că Antim Ivireanul a
fost adus în Ţara Românească
de domnitorul martir întru
credinţa
creştin-ortodoxă
Constantin Brâncoveanu. La
rândul său, Antim Ivireanu şia găsit sfârşitul sub sabia unor
soldaţi otomani, care-l escortau pe drumul exilului, spre
Sinai, în 1716. Trupul lui a
fost aruncat în râul Mariţa,
lângă Adrianopol. Sfântul
Antim Ivireanul a fost canonizat de Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române la 21 iunie
1992 şi se prăznuieşte în fiecare an, la 27 septembrie.
La liturghia care a urmat a
doua zi, pe 8 septembrie, biserica albastră din Miroslava a
fost arhiplină, încă de la primele ore ale dimineţii, cu
oameni din localitate, dar şi
din împrejurimi. La finalul
slujbei, cu toţii au fost invitaţi
în prăznicarul din imediata
vecinătate, la o agapă frăţească.

ocazie pentru a face o sumară trecere în revistă a principalelor
obiective turistice din Miroslava,
altminteri nu puţine: Muzeul
Etnografic din Palatul Sturdza,
biserica monument din Corneşti,
biserica de lemn din Voroveşti,
biserica din Proselnici, biserica
albastră din Miroslava, Muzeul de
Istorie locală amenajat tot în
Palatul Sturdza, unde a luat fiinţă
prima şcoală de ştiinţe agricole din
ţările române, Pădurea de stejari
argintii din Uricani şi traseul cicloturistic amenajat acolo, rezervaţia
Valea lui David şi multe altele.
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A început şcoala!
Începând de luni, 12 septembrie, a început primul
semestru al anului şcolar 2016
– 2017. Noul an şcolar va avea
35 de săptămâni, desfăşurându-se între 12 septembrie
2016 şi 16 iunie 2017. Vacanţa
de iarnă începe în 24 decembrie 2016 şi va avea 2 săptămâni. Tot două săptămâni au
fost rezervate şi pentru vacanţa de primăvară, perioadă în
care Ministerul Educaţiei a
dispus organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare. O
noutate apare la desfăşurarea
programului „Şcoala altfel”,
unităţile şcolare având posibilitatea de a alege, în anumite
limite, când vor să desfăşoare
cele cinci zile de activităţi.
Anul scolar 2016 – 2017
are 32 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile
lucrătoare, şi se structurează
în doua semestre:
• Semestrul I- 12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017 19 săptămâni de cursuri;
• Semestrul al II-lea - 13
februarie 2017 - 16 iunie 2017
- 16 săptămâni de cursuri.
Vacanţa de iarnă va avea 2
săptămâni, ca şi până acum, şi
tot 2 săptămâni va avea şi
vacanţa de primăvară, perioa-

dă în care se vor organiza etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare. Vacanţa intersemestriala va avea 1 săptămână.
Semestrul I
Cursuri: luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016
Vacanţa pentru copiii de la
grădiniţă şi din clasele pregătitoare - a IV-a: 29 octombrie 6 noiembrie 2016
Vacanţa de iarnă: sâmbătă,
24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017
Cursuri: luni, 9 ianuarie
2017 - vineri, 3 februarie 2017
Vacanţa intersemestrială:
sâmbătă, 4 februarie 2017 duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 13 februarie
2017 - vineri, 14 aprilie 2017
Vacanţa de primăvară:
miercuri, 19 aprilie 2017 duminică, 30 aprilie 2017
Cursuri: marţi, 2 mai 2017
- vineri, 16 iunie 2017
Vacanţa de vară: sâmbătă,
17 iunie 2017 - duminică, 10
septembrie 2017
Şcolile trebuie să marcheze
prin manifestări specifice
următoarele zile:
• 5 octombie - Ziua internaţională a educaţiei
• 5 iunie - Ziua învăţătorului
• 1 iunie - Ziua copilului
Desfăşurarea programului

„Şcoala altfel” este flexibilizată. Rămâne în continuare format din 5 zile consecutive
lucrătoare, însă şcolile pot planifica desfăşurarea acestui
program în următoarele intervale:
• Pentru învăţământul
preşcolar şi primar:
o 21 noiembrie 2016 - 2
decembrie 2016
o 27 februarie 2017 - 31
martie 2017
o 15 mai 2017 - 9 iunie
2017
• Pentru învăţământul
gimnazial, liceal, profesional
şi postliceal:
o 17 octombrie 2016 - 2
decembrie 2016
o 27 februarie 2017 - 31
martie 2017
o 15 mai 2017 - 9 iunie
2017
Desfăşurarea programului
„Şcoala altfel” nu poate coincide cu perioada tezelor
semestriale.
Tezele / lucrările semestriale se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămani înainte de finalul
semestrului.
Clasele a VIII-a şi a XII-a
fac excepţie de la structura de
mai sus a anului şcolar 2016-

Creşte numărul de elevi în Miroslava
Creşterea demografică a comunei Miroslava
se resimte deja şi la nivelul şcolilor, numărul de
clase/grupe fiind în creştere. Spre exemplu, dacă
anul trecut la Şcoala Gimnazială „col. Constantin
Langa” erau funcţionale 36 clase/grupe, datorită
surplusului de elevi înscrişi în acest an s-a impus
înfiinţarea unei clasă suplimentare de a VIII-a şi
încă unei clase pregătitoare.
Această stare de fapt este cunoscută foarte
bine de conducerea Primăriei Miroslava, care a
abordat acest subiect în plenul Consiliului Local
şi se gândeşte serios la o construcţie nouă. Până
atunci însă, o măsură binevenită este şi deschiderea şcolii noi de la Voroveşti, în care vor învăţa 98
elevi, distribuiţi în 5 clase primare (I - IV) şi o
clasă pregătitoare. Tot aici funcţionează şi o grădiniţă, cu 16 copii.
„Deschiderea noii facilităţi de la Voroveşti nea permis eliminarea învăţământului în două
schimburi pe subunitatea de la Uricani. Şcoala
este nouă şi întruneşte toate condiţiile de confort
pentru desfăşurarea orelor”, a declarat directoarea Beatrice Iosub.

pregătitoare, o clasa I, dar şi o grupă mixtă de
grădiniţă.
În Horpaz, de asemenea funcţionează o grădiniţă în care au fost înscrişi 20 de copii.
Cei mai mulţi copii de grădiniţă sunt la unitatea din Miroslava – 171. Aceştia au fost distribuiţi
în 5 grupe, una fiind cu program prelungit (35
copii).
Unitatea şcolară principală din Miroslava dispune atât de clase din învăţământul primar, cât şi
din ciclul gimnazial. Potrivit statisticilor puse la
dispoziţie de conducerea şcolii, aici sunt înscrişi
244 copii în ciclul primar (56 în clasa 0, 44 în
clasa I, 59 în clasa a II-a, 45 în clasa a III-a şi 40
în a IV-a) şi 156 în ciclul gimnazial (40 în clasa a
V-a, 40 în clasa a VI-a, 42 în clasa a VII-a şi 34
în clasa a VIII-a).

Statistici de început de an, la Şcoala
Gimnazială „col. Constantin Langa”

A doua unitate şcolară importantă din
Miroslava este Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” din Corneşti, care dispune de două subunităţi: Şcoala din Proselnici şi Grădiniţa din
Ciurbeşti. Potrivit informaţiilor furnizate de prof.
Florica Zanvettor, noua directoare a şcolii, la unitatea din Corneşti sunt înscrişi 297 elevi, care au
fost distribuiţi în 5 clase primare şi 4 clase de
gimnaziu şi trei grupe mixte de grădiniţă.
La subunitatea din Proselnici îşi desfăşoară
activitatea o clasă a II-a, o clasă a III-a şi o grupă
mixtă de grădiniţă. Tot o grupă mixtă de grădiniţă este şi la Ciurbeşti.

Dacă în unitatea de la Voroveşti vor învăţa elevii de clase primare din satele Voroveşti,
Brătuleni şi Uricani, în Şcoala „Miron
Barnovschi” din Uricani vor fi numai elevi din
ciclul gimnazial, 80 în total, distribuiţi în 4 clase
V-VIII.
O altă subunitate importantă a Şcolii „col.
Constantin Langa” din Miroslava este Grădiniţa
din Valea Adâncă, unde îşi vor ţine orele o clasă

Statistici de început de an la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din
Corneşti

2017.
La clasele a XII-a, anul
şcolar are 32 de săptămâni de
cursuri, iar 3 săptămâni sunt
dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat
(două săptămâni pentru probele orale, despărţite de o pauză
de o săptămână de săptămâna
dedicata probelor scrise).
Cursurile claselor terminale
din învăţământul liceal se
încheie în data de 26 mai
2017.
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul
2017 se va încheia pe 24 iulie
(cu afişarea rezultatelor finale), în timp ce a doua sesiune a
Bacalaureatului va începe pe
data de 21 august (21 august
2017 - 6 septembrie 2017),
La clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, iar o săptămână este
dedicata desfăşurării Evaluarii
Naţionale. Cursurile claselor a
VIII-a se încheie în data de 9
iunie 2017.

Noutăţile anului şcolar
2016-2017
• A fost aprobat Statutul
Elevului
• Se acordă manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a

Escapadă la spa

Duminică, 28 august, 25 de
copii din clasele IV-VIII,
beneficiari ai programului de
asistenţă socială asigurat de
cele două Centre de Zi de la

Corneşti, au fost într-o scurtă
escapadă la Therme Bucureşti
- cel mai mare centru de spa
din Europa. Deplasarea a fost
una scurtă, de week-end, dar

Lucrări finale la şcoala
nouă din Voroveşti
În cel mult două săptămâni,
şcoala nouă de la Voroveşti va
putea fi dată în folosinţă, lucrările de racordarea a acestei noi
facilităţi şcolare fiind aproape
de final.
„Cel mai probabil, vom face

recepţia lucrării în prima jumătate a lunii octombrie”, a declarat ing. Violeta Iftimie, consilier în cadrul compartimentului
de investiţii al Primăriei
Miroslava.
Reamintim că şcoala nouă

şi a XII-a
• Este decontată integral
naveta elevilor
• Revizuirea cadrului legal
privind combaterea segregării
şcolare
• Se urmăreşte dezvoltarea
învăţământului profesionaldual
• Se încearcă profesionalizarea managementului şcolar,
prin organizarea unui concurs
de directori şi directori
adjuncţi pentru toate unităţile
din învăţământul preuniversitar, concurs organizat la nivel
naţional
O modificare apare pentru
elevii de clasa a XII-a şi cei de
clasa a VIII-a care susţin examenele de Bacalaureat, respectiv Evaluarea Naţională. A
fost eliminata prevederea conform căreia nota finală după
soluţionarea contestaţiilor se
modifică numai în cazul în
care, între nota iniţială şi nota
de la contestaţii există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.
Repartizarea computerizata
a elevilor în clasa a IX-a se va
realiza într-o singură etapă,
urmată de o perioadă dedicată
rezolvării cazurilor speciale,
conform metodologiei.

suficientă pentru ca micuţii să
aibă ce povesti acasă. „A fost
un răsfăţ pentru care trebuie să
le mulţumim celor de la
Fundaţia «Ama – zâmbet de
copil», care a finanţat totul.
Copiii s-au plimbat, au socializat şi s-au bălăcit în toate piscinele la care au avut acces,
supravegheaţi fiind îndeaproape de educatorii Mihaela
Tătaru şi Ramona Luncanu”,
povesteşte directoarea Ioana
Popescu.
Deplasarea copiilor de la
Iaşi la Bucureşti s-a făcut cu
trenul iar transportul de la
Corneşti la gară Iaşi, precum şi
transportul în Bucureşti a fost
asigurat cu microbuzul.

de la Voroveşti e o investiţie a
MEC şi a fost construită cu
bani de la Guvernului
României şi BERD.
Primăriei Miroslava i-a
revenit sarcina de a asigura
accesul la reţeaua de utilităţi,
respectiv apă, curent electric,
montarea bazinului vidanjabil,
echiparea şi montarea centralei
termice.
Valoarea totală a lucrărilor
este de 75.000 lei.
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Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” se
adaptează la piaţa muncii
• În căutare de personal
calificat, agenţii economici
sunt interesaţi de parteneriate educaţionale cu şcoala
din Miroslava
În premieră, deschiderea
oficială a noului an şcolar la
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
s-a bucurat de prezenţa unor
invitaţi speciali: Marian
Grigoraş (prefectul judeţului
Iaşi), Dan Niţă (primarul
comunei
Miroslava)
şi
prof.dr. Mihaela Ivancia în
calitate de reprezentant al
Universităţii Agronomice
„Ion Ionescu de la Brad” din
Iaşi. Mesajul subliminal al
festivităţii a fost clar: adaptarea învăţământului la cerinţele pieţei muncii a devenit o
prioritate pentru administraţia
judeţeană şi comunitatea
locală în colaborare cu agen-

ţii economici. Acest lucru a
fost confirmat şi de prezenţa
Gabrielei Cîrţan, studentă
eminentă a universităţii agronomice ieşene, fostă elevă a
liceului din Miroslava, dar şi
bursieră a Consiliului Local,
precum şi a unui reprezentant
al concernului Delphi, cel
mai important agent economic din Miroslava. La fel, a
fost remarcată şi prezenţa
Irinei Barbălată, coordonatoare a unui proiect social
local, care implică producerea şi comercializarea produselor de patiserie, specialitate
care există în oferta educaţională a liceului.
„Într-adevăr, începând din
acest an am început discuţiile
cu cei de la Delphi în vederea
realizării unui parteneriat cu
şcoala noastră. Există un interes real din partea lor ca la
Liceul „Mihail Kogălni-

ceanu” să se înfiinţeze clase
profesionale, iar absolvenţii
acestora să fie angajaţi la ei
imediat după ce termină şcoala”,
a
declarat
prof.
Constantin Timu, director
adjunct al liceului.

Doar o clasă de liceu şi
trei profesionale
Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
dispune în acest an şcolar de
426 elevi înscrişi, din care 76
sunt căminişti.
Chiar dacă intenţia liceului era aceea de a înfiinţa
două clase de a IX-a – una cu
profil tehnic şi o alta cu profil
economic – datorită numărului redus de înscrişi la profilul
economic (doar 12 solicitanţi), ISJ Iaşi nu a aprobat
formarea acesteia din urmă.
Aşadar, în noul an şcolar,

„Let's do it, Miroslava!“

• La acţiunea de ecologizare a Pădurii Uricani au
fost prezenţi elevi ai Liceului
Agricol “Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, elevi
ai Şcolii “Miron Barnovschi” din Uricani, elevi ai
Şcolii Generale nr. 10 din
Iaşi şi reprezentaţi ai
Palatului Copiilor din Iaşi
România a demarat, sâmbătă, 24 septembrie 2016, pentru
al cincilea an consecutiv,
campania națională de curățenie
“Let's do it, Romania!”, acțiune
de ecologizare a zonelor poluate
cu deșeuri, în cadrul Zilei
Naționale de Curățenie. Evenimentul s-a desfășurat simultan și în Republica Moldova. Elevii şi profesorii lor de
la unităţile de învăţământ din
Miroslava au răspuns “prezent” şi în acest an la această
activitate.
Astfel, o echipă intitulată
“Şoimii LMK”, formată din
25 elevi de la Liceul
Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu”, coordonată
de prof. Constantin Timu şi
Ion Săculţanu, a desfăşurat

activităţi de ecologizare în
zona ariei protejate a Pădurii
Uricani (traseul de cicloturism) şi a marginilor şoselei
de centură. În acţiunea lor,
copiii au fost sprijiniţi material de Primăria comunei
Miroslava (care le-a asigurat
transportul şi logistica necesară) dar şi de alţi voluntari de la
Palatul Copiilor Iaşi, de la
Şcoala Gimnazială Uricani şi
Şcoala nr.10 din Iaşi.

Deşeurile au fost
adunate selectiv
Pentru prima dată, la indicaţiile reprezentanţilor de la
Garda de Mediu Iasi, deşeurile au fost adunate selectiv
(menajere, sticlă, metal şi
plastic). Sacii cu deşeuri au
fost adunaţi în grămezi la
marginea drumului şi au fost
preluati de maşinile de salubritate. După finalizarea
acţiunii de ecologizare, toţi
elevii au fost atraşi într-un
atelier – concurs de orientare
turistică în Pădurea Uricani.
“Este al 4-lea an în care
particip cu mare plăcere la

această activitate. Îmi plac
activităţile în aer liber şi sunt
un susţinător devotat al menţinerii unui mediu curat. De altfel, este datoria civică a oricărui cetăţean să păstreze curăţenia mediului înconjurător şi
mai ales a pădurii, care ne
oferă cu generozitate oxigenul
atât de necesar vieţii”, a
declarat Ştefan Boz elev în
clasa a XII-a.
“Vremea a ţinut cu noi iar
elevii au răspuns cu interes la
această acţiune. Când eram
pe cele două părţi ale şoselei
de centură, şoferii ne-au încurajat cu claxoanele, dar nu am
văzut pe nimeni să oprească
pentru a se implica în activitate. Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat şi sigur
vom mai întreprinde acest
gen de acţiuni”, a declarat
prof. Constantin Timu, director adjunct al liceului. “Let's
do it, Romania!" este cel mai
mare proiect de implicare
socială organizat în România.
Inițiativa este parte din
comunitatea internațională
“Let's do it, world!”.

la liceul din Miroslava îşi
încep activitatea:
- O clasă de a IX-a, profil
„tehnician veterinar” (38
elevi);
- O clasă profesională anul
I, „brutar patiser” (32 elevi);
- O clasă profesională an I,
„mecanic agricol” (16 elevi);
- O clasă postliceu (fără
taxă), „tehnician controlul
calităţii produselor alimentare” (25 înscrişi).
În rest, Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu” îşi
desfăşoară procesul educaţional astfel:
- Două clase de a X-a, una
cu profil „tehnician veterinar” şi o alta de „turism alimentaţie şi cultură generală”;
- Două clase de anul II,
şcoală profesională, calificări
„brutar patiser” şi „mecanic
agricol”;
- Trei clase a XI-a, cu pro-

fil „tehnician veterinar”,
„economic” şi „turism şi alimentaţie”;
- Trei clase a XII-a, cu
profil „tehnician veterinar”,
„economic” şi „industrie alimentară”.
În cadrul acestei unităţi de
învăţământ îşi mai desfăşoară
activitatea două clase de
seral, una de a XII-a şi una de
a XIII-a, ambele cu specializarea „ecologie şi protecţia

mediului”, precum şi două
clase postliceu (anul I şi II),
cu specializare de nivel 4 pe
„controlul calităţii produselor
alimentare”.
Promovabilitatea la bacalaureat a elevilor Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a fost
de 53% iar la sesiunea din
toamnă au mai luat examenul
încă trei restanţieri.

Zaţul de cafea - paşaport pentru Turcia!
• Elevii Liceului Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava au dat pe spate
juriul de la Concursul
Naţional “Proiecte de
Mediu” al MEC
Efectul zaţului de cafea
asupra creşterii plantelor –
temă de cercetare a unor
elevi de la Liceul Agricol
“Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava – le-a adus acestora un prestigios premiu
întâi, la Concursul Naţional
“Proiecte de mediu”, ediţia
a XVIII-a, organizat de
Ministerul Educaţiei şi
Cercetării în această vară.
Concursul a avut loc în
perioada 19 – 24 iulie, în
tabăra de la Muncel şi la el
au participat elevi din toate
judeţele ţării şi din
Bucureşti. S-ar părea că
proiectul elevilor Alin
Iordache şi Iulian Haras a
întrunit cel mai mare punctaj, juriul fiind impresionat
de aplicabilitatea foarte
uşoară a acestuia în viaţa
reală. Intitulat “Zaţul de
cafea, hrană pentru plante,

sănătate pentru om!”, proiectul propune reciclarea
deşeurilor alimentare – în
cazul de faţă, zaţul de cafea
– şi utilizarea lor ca îngrăşământ pentru plante.
Ca urmare a acestui
rezultat elevii Alin Iordache
şi Iulian Haras au fost invitaţi să prezinte acest proiect
ca exemplu de bună practică
şi la Facultatea de Biologie
a Universităţii ”Al.I. Cuza”
din Iaşi, la Consfătuirea

Jocuri şi ghicitori, de Ziua
Europeană a Limbilor
La inițiativa Consiliului
Europei, Ziua Europeană a limbilor este sărbătorită în fiecare
an, din 2001, pe data de 26 septembrie. Scopul acestui eveniment este de a promova
plurilingvismul, ca punte
esențială de comunicare între
popoare, dar e și un instrument
de interes turistic sau profesio-

nal. Pentru a marca Ziua
Europeană a limbilor, în mai
multe orașe din România au
avut loc manifestări dedicate
acestui eveniment, unul dintre
acestea fiind şi târgul lingvistic
naţional organizat la Muzeul
Ţăranului român.
Elevii Şcolii Gimnaziale
„col. Constantin Langa” nu au

Cadrelor Didactice.
Felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori pentru premiul obţinut la faza
naţională, fiind calificaţi
astfel la faza internaţională,
care se va desfăşura în luna
mai, 2017, în Turcia! În
acest sens cercetările elevilor din Miroslava asupra
efectului zaţului de cafea
vor fi extinse şi la alte specii
de plante respectiv, mentă şi
busuioc.
fost acolo, dar nu aveau să
scape această ocazie pentru a-şi
pune la încercare competenţele
lingvistice pe două limbi europene de mare circulaţie internaţională – engleza şi franceza, la
ei acasă. Împărţiţi în două echipe, combatanţii s-au întrecut
într-un concurs de ghicitori iar
la sfârşit, folosind baloane
colorate, au conceput nişte
steaguri, evident, steagurile
Franţei, Marii Britanii şi
României…
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Debut de sezon optimist:

„Avem o echipă tânără cu multă
calitate şi dorinţă de afirmare”
Ştiinţa Miroslava a debutat în
noul sezon cu o victorie în Cupa
României, 4-1 la Preuteşti, urmată
de înfrângerea din prima etapă de la
Hărman, 0-1 cu echipa la care activează fostul rapidist Mugurel Buga.
Sâmbătă, 10 septembrie, echipa
antrenată de Dănuţ Munteanu a
obţinut primele puncte în clasamentul Seriei 1, scor 4-2 cu Paşcani,
într-un meci controlat cu autoritate,
o contribuţie importantă pe ofensivă
având aici şi fundaşul lateral Ionuţ
Panţîru. Acelaşi Panţîru a avut un
cuvânt greu de spus şi la Roman,
unde Ştiinţa a obţinut biletele pentru
etapa a IV-a a Cupei României.
„Ţinând cont că în sezonul trecut
am avut victorii pe linie în meciurile de acasă, sper ca în această stagiune să o ţinem tot aşa şi să facem
o figură frumoasă în deplasare.
Avem o echipă tânără, dar există

foarte multă calitate şi dorinţă de
afirmare în aceşti jucători”, a declarat Ionuţ Panţîru la începutul sezonului.

Atletico Vaslui Ştiinţa Miroslava:
1-0!
• frustrare pentru băieţii
noştri: 3 ocazii, 2 ratări în
situaţii clare şi un gol primit
la final
Lucrurile au mers însă
prost în meciul cu Atletico
Vaslui, de sâmbătă 24 septembrie, când Ştiinţa a primit un gol, în deplasare, în
minutul 87, înscris de egipteanul Hany Ragab. Prima
repriză a fost una foarte
cuminte, cu puţine faze de
poartă: 45 de minute în care
nu s-a expediat vreun şut
periculos spre cele două
porţi, dar în care Ştiinţa a

avut iniţiativa în atac, încercând să
„spargă” cu precădere flancul drept
al apărării adverse. Acolo, Ionut
Panţîru a făcut schimb de locuri cu
Alin Huţanu şi s-a descurcat de
minune în multe momente, dar a lipsit ultima pasă. Atât gazdele, cât şi
oaspeţii au reclamat câte un penalty.
Ştiinţa a rămas în inferioritate
numerică
Scenariul deplasării de la
Hărman s-a respectat într-o oarecare
măsură şi la Vaslui, în condiţiile în
care Ştiinţa Miroslava a rămas în
inferioritate numerica din minutul
57. Andu Moisi a primit al doilea
cartonaş galben pentru un fault în
tuşă, la câtiva metri de antrenorul
Dănuţ Munteanu.
Superioritatea Ştiinţei avea să
devină din ce în ce mai vizibila din
minutul 65, odata cu introducerea în
teren a lui Mădălin Crengăniş.
Acesta a recuperat din nimic o
minge în apropierea careului şi l-a
obligat să faulteze de „galben” pe
antrenorul-jucător al gazdelor,

Gabriel Crăciun, eliminat la rândul
său pentru cumul de cartonaşe.
Primul şut serios pe poarta lui
Cernat a venit din lovitura liberă
obţinută de Crengăniş, care a trimis
peste zid, puternic, însă pe centrul
porţii. În minutul 74, Tacuţanu a
reluat cu capul peste transversală o

minge centrată de Panţîru.
Finalul confruntării de la Vaslui a
ţinut de antologia fotbalului.
Crengăniş, în doua rânduri, nu a
reuşit să îl bată pe Cernat în situaţii
ideale de a marca, pentru ca egipteanul Hany Ragab să lovească în
momentul când ne îndreptam spre o
remiză echitabilă.
Atletico Vaslui: Cernat –
Acostăchioae, Buhănceanu, Jugaru,
Crăciun, Tartarău, Timiş, Hany
Ragab, Macovei, Epure şi Cristescu.
Rezerve: Chişcă, Codreanu,
Botezatu, Grigoraş, Julei, Agache şi
Bîrsan.
Ştiinţa Miroslava: Ţintea –
Săriţanu, Moisi, Tăcuţanu, Panţîru,
Munteanu, Izmană, Taciuc, Huţanu,
Săvoaia şi Marin.
Rezerve: Anton, Amarinei (70),
Sasu, Crengăniş (65), Cerneuţanu,
Chelaru şi Văleanu.
Cartonaşe roşii: Crăciun `66/
Moisi `57.

Programul Ştiinţei Miroslava (tur)
- 3 septembrie, AFC Hărman – Ştiinţa Miroslava: 1-0;
- 10 septembrie, Ştiinţa Miroslava – CSM Paşcani: 4-2;
- 17 septembrie, Ştiinţa – ACS Olimpia 2010 Râmnicu Sărat: 1-0;
- 24 septembrie, Atletico Vaslui – Ştiinţa Miroslava: 1-0;
- 1 octombrie, Ştiinţa Miroslava – CSM Roman;
- 8 octombrie, SC Bacău – Ştiinţa Miroslava;
- 15 octombrie, Ştiinţa Miroslava stă;
- 19 octombrie, CS Aerostar Bacău – Ştiinţa Miroslava;
- 22 octombrie, Ştiinţa Miroslava – CS Sporting Lieşti;
- 29 octombrie, ACS Olimpic Cetate Râşnov – Ştiinţa Miroslava;
- 5 noiembrie, Ştiinţa Miroslava – Sportul Chişcani;
- 12 noiembrie, AFC Metalosport Galaţi – Ştiinţa Miroslava;
- 19 noiembrie, Ştiinţa Miroslava – CS Avântul Mărului;
- 26 noiembrie, AFC Odorheiu Secuiesc – Ştiinţa Miroslava;
- 3 decembrie, Ştiinţa Miroslava – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Extinderi la Sala Polivalentă
Având în vedere activitatea
intensă care se desfăşoară permanent în Sala Polivalentă din
Miroslava, autorităţile locale au
decis extinderea acesteia cu încă
patru corpuri de clădire. La două
dintre acestea, amplasate în partea
frontală a clădirii principale, lucrările au început în acest an şi sunt în
curs de finalizare. „Dacă vremea
este bună şi nu apar sincope nepre-

văzute în programul de lucrări al
constructorului, cele două corpuri
noi ale Sălii Polivalente din
Miroslava (C3 şi C4) ar putea fi
date în funcţiune în luna decembrie
a acestui an”, a dat asigurări Marius
Deliu, consilier în cadrul compartimentului de investiţii al Primăriei
Miroslava. Ca funcţionalitate noile
săli din C3 şi C4 includ o saună
pentru sportivi şi o sală de fitness. A

doua etapă a proiectului presupune
începerea lucrărilor de construcţie
la corpurile C1 şi C2, anul viitor. Cu
o capacitate mărită şi facilităţi suplimentare, Sala Polivalentă Miroslava
va putea asigura mai uşor accesul
amatorilor de mişcare şi sporturi
individuale la discipline precum
gimnastică, lupte, box, arte marţiale
şi tenis de masă. Valoarea totală a
proiectului este de 920.000 lei.

Carrefour Era - sponsor
oficial al CS Ştiinţa Miroslava
Începând din această
toamnă, Carrefour Era
este sponsor oficial al
Clubului Sportiv Ştiinţa
Miroslava.
Detaliile acestei colaborări au fost puse la
punct luni, 12 septembrie la baza sportivă

Uricani, între conducerea clubului şi reprezentanţii Carrefour Era,
care deja au donat echipamente de joc şi mingi
jucătorilor din cadrul
secţiilor de fotbal şi de
handbal.

Qwankido, la Miroslava!
Qwankido-ul, un stil de arte marţiale chino – vietnamez, reprezintă un mod de viaţă, o metodă de a te cunoaşte şi de a te înţelege. 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, dezvoltarea 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

