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Miroslava Industrial Parc
şi-a deschis oficial porţile!

Luni, 24 octombrie, în Sala de Consiliu a
Primăriei Miroslava a avut loc licitaţia de
atribuire a primelor contracte către agenţi
economici interesaţi să-şi desfăşoare
activitatea aici. În urma licitației, au fost
adjudecate cinci suprafețe de teren, însumând peste 40.000 mp.
„Deschidem cu această ocazie primul parc
industrial real din judeţul Iaşi. Ştim că au mai fost
tentative anterioare de amenajare a unor parcuri
industriale în vecinătatea imediată a Iaşului, o
propunere în acest sens fiind făcută în urmă cu trei
ani chiar pentru acest amplasament, din partea
Consiliului Judeţean. Consiliul Local Miroslava a
considerat că e mai avantajos pentru comunitatea
locală să demareze singur acest proiect, aşa că tot ce
vedeţi aici este punerea în operă a acestui
deziderat”, a declarat Dorel Codină, managerul
parcului. Primii clienţi ai Parcului Industrial
Miroslava sunt: Fildas Trading, Look Ahead, Deme
Macarale Oradea, Bronson şi Biotop Energy.
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Şicane vechi între Iaşi şi Miroslava
• „Ani la rând, conducerea
judeţeană de la Iaşi ne-a sabotat pe
toate planurile, iar noi nu am putut
face nimic, chiar dacă de fiecare
dată dreptatea a fost de partea
noastră!”, a declarat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava
Mai e puţin şi expiră termenul
limită până la care Ministerul
Sănătăţii va trebui să ia o decizie asupra amplasamentului unde se va
construi viitorul Spital Regional de
Urgenţe, dar lucrurile sunt departe de
a fi lămurite. Deşi discuţiile pe acest
subiect au început încă de pe vremea
guvernului Boc – ba au mai făcut şi
obiectul a două hotărâri de Consiliu
Local la Miroslava de atribuire
gratuită a terenului necesar, pentru ca
mai apoi să fie revocate – guvernele
s-au schimbat între timp şi odată cu
ele s-a răsucit şi preferinţele. Chiar
dacă propunerea Miroslavei a fost
una excelentă din toate punctele de
vedere – amplasamentul de la Valea
Ursului fiind foarte aproape de
şoseaua de centură a Iaşului, cu
accesibilitate uşoară din orice
direcţie – Primăria Iaşi s-a opus
constant şi a tras toate sforile pentru
ca viitorul spital de urgenţe să se facă

Semafoare noi în trei
intersecţii principale
• Anunţ public

mai întâi pe un amplasament în
comuna Holboca, apoi lângă Era,
apoi la Antibiotice, apoi în
Viticultori, în dealul Copului şi în
cele din urmă pe Moara de Vânt.
Logica ar fi impus ca aceste din urmă
amplasamente să fie ignorate, dată
fiind
accesibilitatea
aproape
imposibilă la orele de vârf, care ar
face ca unei ambulanţe să-i ia zeci de
minute pentru a ajunge cu pacientul

pe masa de operaţie în timp util. ”Mă
întreb şi eu... cât de serioşi pot fi cei
de la Primăria Iaşi dacă au venit cu
atâtea propuneri pentru Spitalul
Regional de Urgenţe? Chiar aşa se
caută amplasamentele, după cum
bate vântul sau după cât de inspiraţi
au fost în somn?”, şi-a exprimat
nedumerirea Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.
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Pentru a preveni
accidentele, dar şi
pentru a fluidiza traficul în zone intens
circulate, comisia de
circulaţie a Consiliului Local, împreună cu Primăria
comunei Miroslava, a
decis montarea de
semafoare în trei
intersecţii principale,
după cum urmează:
- Intersecţie DJ
248A km 4+579 (Iaşi – Voineşti), cu DC 28 km (spre Corneşti)
0+000 şi cu strada Mihail Kogălniceanu, în localitatea
Miroslava (intersecţia care duce spre liceul agricol);
- Intersecţie DJ 248 km 4+649m (Iaşi – Ciurea), cu str.
Principală şi cu Fundac Oţelărie, în localitatea Valea Adâncă;
- Intersecţie DJ 248 km 5+380 (Iaşi – Ciurea), cu DC 39 km
0+000, în localitatea Horpaz.
Potrivit avizului dat de Poliţia Rutieră, în aceste intersecţii
traficul rutier va fi restricţionat în perioada 27 octombrie – 30
noiembrie a.c., când vor fi montate aceste dispozitive.
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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. Preţ
500 lei. 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
SERVICII MEDICALE
• Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie,
fizioterapie (curenţi şi ultrasunet) şi masaj la domiciliu.
Telefon 0745-952.667.
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: 072532.32.23.
• 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.
• Tipografie angajează:
- Şofer
- Persoane pentru legătorie de carte
- Persoane pentru imprimări serigrafie
- Manipulant
- Călcătoreasă – menaj
- Specialist operare calculator/imprimantă matriţe pentru tipar offset Locaţie: Miroslava. Relaţii suplimentare
la telefon 0740.108.880.
• 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 0757-068.604.
• 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: 0725-32.32.23.

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.

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

Normative ale Consiliului Local
Convocat în şedinţă de lucru ordinară, pe data de 29 septembrie 2016,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut,
votat şi aprobat următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie,
noiembrie, decembrie 2016;
• Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Miroslava în
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea
Calității în Învățământul Preuniversitar al
Liceului Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu” Miroslava în anul școlar
2016-2017;
•
Hotărâre
privind
însușirea
Inventarului Domeniului Privat al comunei
Miroslava, Anexă nr.1 la HCL Miroslava
nr. 85/19.05.2016, ca urmare a actualizării
poziției nr. 184 din inventar;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Comuna
Miroslava, pe trimestrul III 2016;
•
Hotărâre
privind
însușirea
Inventarului Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la HCL
Miroslava nr. 86/19.05.2016, ca urmare a
introducerii unor noi suprafețe de teren și a
actualizării poziției nr. 590 din inventar;
• Hotărâre privind încetarea contractului
de concesiune nr. 33023/17.12.2015
încheiat între Comuna Miroslava și doamna Dascălu Simona-Florentina;
• Hotărâre privind încetarea contractului
de concesiune nr. 23419/14.09.2015
încheiat între Comuna Miroslava și domnul Rusu Ştefan-Eduard;
• Hotărâre privind aprobarea de către
Consiliul Local Miroslava a propunerilor

primite din partea cetățenilor comunei privind modificarea la nivelul Comunei
Miroslava a Programului de transport
public județean de persoane valabil în
perioada 01.01.2014-30.06.2019;
• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a terenului în
suprafaţă de 97 mp, aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava, situat în T56,
parcela A2593/50/2 pentru amplasare farmacie veterinară;
• Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din HCL Miroslava nr.
34/28.07.2016 privind aprobarea delegării
gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Miroslava către un operator licențiat
până la organizarea procedurii de concesionare a serviciului conform legislației în
vigoare;
• Hotărâre privind introducerea în
Inventarul Domeniului Public al comunei
Miroslava a investiției: “Extindere rețea
iluminat
public
pentru
comuna

Centru pentru persoane de
vârsta a treia la Ciurbeşti?
Având în vedere că în Miroslava
sunt mulţi bătrâni cărora nu le mai
poartă nimeni de grijă, Primăria
Miroslava şi-a propus înfiinţarea
unui Centru de îngrijire pentru persoanele de vârsta a treia. Intenţia
înfiinţării acestui stabiliment este
mai veche, dar autorităţile locale au
tot aşteptat limpezirea situaţiei juridice a unui teren care s-ar potrivi
foarte bine pentru aşa ceva.
Amplasamentul vizat este o locaţie
de pe malul lacului Ciurbeşti, pe
fosta bază de agrement Tomiris.
„Ne-am judecat cu cei de la fosta

societate Tomiris şi am câştigat 3,4
ha de teren pe malul lacului. Locul
e foarte bun pentru un centru rezidenţial destinat bătrânilor, priveliştea e foarte frumoasă, aerul e curat
şi e linişte”, a remarcat primarul
Dan Niţă. Pe lângă locaţia de la
Ciurbeşti, Primăria Miroslava analizează posibilitatea preluării unor
imobile de la agenţi economici,
care nu sunt exploatate, dar s-ar
putea preta la acest gen de activitate, cum e şi cazul amplasamentului
din fosta vie, în faţă la Antibiotice.

Miroslava”;
• Hotărâre privind acordarea cu titlu
gratuit a dreptului de uz și servitute către
E.ON Distribuție România S.A. asupra
suprafeței de 146,20 mp de teren
aparținând domeniului public al comunei
Miroslava, situat în intravilan sat Valea
Adâncă, pentru execuția proiectului
“Alimentare cu energie electrică locuință
(11apartamente + spațiu comun) PFA
Bahrim Ana Loredana sat Valea Adâncă,
comuna Miroslava, judeţul Iaşi”;
• Hotărâre privind modificarea Planului
Urbanistic Zonal –beneficiar Parohia
”Duminica Sfinților Români” Miroslava
din zona L1A în IS1 pentru terenul situat în
sat Miroslava conform PUG extins al
comunei Miroslava, judeţul Iaşi, T54, P
2536/75, NC 77093, având suprafaţa de
1000 mp, pentru construire așezământ
bisericesc.

Reparaţii capitale la liceu
Pe 18 octombrie, a fost semnat
contractul de finanţare între AFIR
(Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale) şi comuna
Miroslava prin care se acordă o
finanţare nerambursabilă în
valoare de 584.015 euro pentru
efectuarea de reparaţii capitale la
Liceul
Agricol
„Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava.
Finanţarea se face prin PNDR
(Programul
Naţional
de
Dezvoltare Rurală (PNDR) măsura 7.2. şi are ca obiect modernizarea şi reabilitarea celor două corpuri principale de clădire – şcoala
mică şi şcoala mare – la nivel de

detaliu. Va fi refăcută izolaţia termică, se va înlocui acoperişul, va
fi schimbată şi tâmplăria. Nu vor
fi uitate, de asemenea, nici instalaţiile electrice, termice şi cele
sanitare. „Datorită acestor lucrări
de reparaţii ne desfăşurăm acum
activitatea în condiţii mai puţin
bune, în corpul de clădire în care
ţineam laboratoarele. Dar nu ne
plângem pentru că totul, când se
vor termina reparaţiile, va fi spre
folosul elevilor”, a declarat
Constantin Timu, director adjunct
al liceului. Durata de realizare a
proiectului, prevăzută în contract,
este de 24 luni.

Înscrieri la Grădiniţa Miroslava
_ȖOsŎOĶ_ȖǋOŎÞŘȖĶȖÞǼȖ

^ÞǣƼsOsǋǼÞŘǼsǋɚsŘȊÞÞ¶ʊsŘǼȖǋĶs
( 24/7 )
0752 029 911 / 0752 029 909

Date de la starea civilă
În perioada 24 septembrie – 25 octombrie
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)
• Atanasiu Jessica Ioana (2 aprilie 2016,
Danemarca);
• Burcă Leonard (1 martie 2012, R.Moldova).

Grădiniţa cu program normal şi prelungit din
Miroslava anunţă că încă mai face înscrieri,
până la data de 5 noiembrie.
Acte necesare: certificatul de naştere al copilului şi copii după cărţile de identitate ale părinţilor. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul instituţiei.
Căsătorii
• Vasluianu Ştefan, cu Colidiuc Ioana;
• Margină Gabriel, cu Judele Cristina;
• Perju Emanuel, cu Ursache Iuliana;
• Mihăilescu Marian, cu Puriu Petruţa;
• Viziteu Andrei, cu Pleşca Alina;
• Luciu Alin Ionel, cu Irimia Ancuţa;
• Reppucci Mario, cu Chira Ioana;
• Hodoreanu Florin Daniel, cu Capmare
Cristina Elena;
• Cnej Adrian, cu Nistor Andreea Oana;
• Nechita Iulian, cu Goriuc Laura Maria.

Primăria comunei Miroslava le urează
noilor familii „casă de piatră”!
Decese
• Constantinescu Angela (53 ani, Voroveşti);
• Melinte Constantin (64 ani, Miroslava);
• Sofrone Neculai (75 ani, Holboca);
• Deliu Elena (89 ani, Miroslava);
• Lupu Vasile (54 ani, Miroslava).
Primăria comunei Miroslava le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Mesagerul
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A doua parohie din Miroslava a fost sfinţită!
Duminică, 2 octombrie, în
prezenţa unei mulţimi impresionante de enoriaşi, rezidenţi din
localitate şi invitaţi de-ai acestora
de prin împrejurimi, oficialităţi şi
personalităţi politice, a avut loc
slujba de sfinţire a celei mai noi
parohii din Miroslava, a doua din
localitate.
Înfiinṭată prin decizia nr.
946/2012 a Sfintei Mitropolii a
Moldovei şi Bucovinei, a doua
parohie din Miroslava, cu hramul
„Duminica Sfinţilor Români”
face parte din Protopopiatul Iaşi
III, Arhiepiscopia Iaşilor, având
aproximativ 200 de familii.
Primul preot care ocupă funcṭia
de preot paroh al acestei parohii
este
Ungureanu
Mihail
Adeodatus, care a fost numit prin
decizia nr. 946/2016 a Sfintei
Mitropolii.
Biserica noii parohii este con-

struită din lemn şi are o lungime
de 22 m, lăṭime de 6,2 m, înălṭime
în interior de 6,3 m, iar la turlă are
înălṭimea de 20 m. Lucrările de
construcţie a bisericii au început
în 2013 şi s-au încheiat în 2016.
În interior a fost realizată catapeteasma cu icoanele aferente, iar
pe boltă au fost pictate trei registre şi anume: Pantocratorul,
Sfânta
Treime
şi
Maica
Domnului. De asemenea, biserica
are o izolaṭie de calitate, atât în
ziduri, cât şi în pardoseală, fiind
dotată şi cu o centrală performantă pe curent care asigură condiṭii
optime pentru desfăşurarea slubelor religioase.
Lucrările de construcṭie a
bisericii au fost supravegheate de
pr. ic. stav. dr. Mihail Roşu,
Protopopul Protopopiatului Iaşi
III, fiind sprijinite consistent
financiar de către Niṭă Dan, pri-

marul
comunei
Miroslava,
împreună cu Consiliul Local al
comunei, Muha Cornel, Langa
Nicolae şi Livadaru Neculai. Nu
în cele din urmă, trebuie amintit

aici şi efortul deosebit al consilierilor parohiali, dar şi al credincioşilor parohiei Miroslava II, fără
de care construcṭia bisericii nu ar
fi putut dusă la bun sfârşit!

Acte necesare pentru ajutoarele de încălzire pe timp de iarnă
Persoanele fizice care nu vor
depune cereri pentru alocarea
ajutoarelor de încălzire pe timp
de iarnă până la data de 14
noiembrie nu vor primi această
formă de ajutor social pentru
toată perioada de 4 luni prevăzută în lege. “Cine nu depune
documentaţia până la această
dată va pierde subvenţia pe luna
noiembrie, dar va putea aplica
pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie”, a declarat
Lăcrămioara Vidreanu, referent
în cadrul compartimentului de
asistenţă socială al Primăriei
Miroslava.
Ca şi în cazul celorlalte
forme de ajutor social prevăzute
de lege, acordarea de ajutoare
pentru căldură este condiţionată
de starea materială a solicitantului. “Există o listă cu bunuri –
gen maşini, utilaje sau conturi în
bănici, animale, terenuri şamd –
pe care dacă solicitantul le deţine atunci este exclus de la acordarea acestor ajutoare. Este
foarte important ca declaraţiile
să fie corecte, altfel cine va fi
depistat la un control că a făcut
o declaraţie greşită va fi bun de

plată!”, atenţionează Lăcrămioara Vidreanu.
Pentru obţinerea ajutoarelor
de încălzire, cu lemne, cărbuni,
gaz şi energie electrică pentru
iarna 2016 – 2017, dosarele trebuie să conţină următoarele
documente:
• Cerere şi Declaraţie tip (se
completează la Primărie);
• Dosar cu şină;
• CI/BI pentru toate persoanele peste 14 ani, certificatele
de naştere ale copiilor;
• Certificat de Căsătorie;
• Hotărâre de Divorţ (unde
este cazul);
• Certificat deces (unde este
cazul);
• Act de proprietate casă sau
contract de închiriere;
• Adeverinţă de venit pentru
salariaţi – venitul net pe luna
anterioară şi valoarea bonurilor
de masă;
• Adeverinţă de venit de la
Finanţele judeţene pentru toate
persoanele peste 18 ani;
• Cupoane de pensie, şomaj,
alocaţie;
• Adeverinţă pentru şcolari şi
studenţi de la instituţia de învă-

ţământ;
• Adeverinţă de la Registrul
Agricol (de la Primărie);
• Certificat Fiscal (de la
Primărie);
• Certificat de înmatriculare
pentru deţinătorii de autoturism;
• Ultima factură de la gaz sau
energie
Pentru dosarele depuse după
data de 14 noiembrie 2016, sub-

venţia se va acorda începând cu
1 decembrie 2016.
Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei, 2016 – 2017, în tabelul de mai jos.
Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare de ajutor
social, care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul
lunar este de 58 lei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului social
Bunuri imobile:
• Clădiri sau spaţii locative în
afara locuinţei de domiciliu şi a
anexelor gospodăreşti;
• Terenuri de împrejmuire a
locuinţei şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri intravilane
care depăşesc 1.000 mp în zona
urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile (aflate în stare
de funcţionare):
• Autoturism/autoturisme
şi/sau motociclete cu o vechime
mai mică de 10 ani, cu excepţia
celor adaptate pentru persoanele
cu handicap sau destinate transportului acestora, sau persoanelor dependente precum şi pentru
uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile;
• Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime
mai mare de 10 ani;
• Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel sau
fără remorci, rulote, autobuze,
microbuze;
• Şalupe, bărci cu motor, scu-

tere de apă, iahturi, cu excepţia
bărcilor necesare persoanelor
care locuiesc în Rezervaţia
Biosferei “Delta Dunării”;
• Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată;
• Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de
cereale;
• Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul, acţionate hidraulic,
mecanic sau electric.
Depozite bancare cu valoare
de peste 3.000 lei
Terenuri, animale
şi/sau păsări:
• Suprafeţe de teren, animale
şi păsări a căror valoare netă de
producţie anuală depăşeşte suma
de 1.000 euro pentru persoana
singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie.
Notă: deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării
ajutorului social.

A fost deschis padocul pentru câini comunitari din Balciu
• Persoanele depistate că
aruncă intenţionat câini pe
domeniul public al comunei
Miroslava vor fi aspru amendate
Începând cu data de 1 septembrie a.c., adăpostul pentru
câini comunitari din Balciu a fost
dat în folosinţă oficial. Padocul a
fost construit cu fonduri de la
bugetul local al Primăriei
Miroslava, în încercarea de a
rezolva această veche problemă.
Având în vedere că administraţia
locală nu are în atribuţii desfăşurarea acestui gen de activitate,
Primăria Miroslava a externalizat serviciul către Asociaţia
„Toto, Prietenul Animalelor”, o
fundaţie non-profit specializată
tocmai pe aşa ceva.

„Animalele aduse aici
nu vor fi în nici un caz
euthanasiate!”
Facilitatea de la Balciu a fost
amenajată pe un amplasament

în suprafaţă de 1.000 mp, într-o
zonă aflată la marginea satului,
mai puţin circulată, pentru a nu
perturba liniştea rezidenţilor.
Adăpostul a fost construit în
conformitate cu legislaţia de
profil şi dispune de 150 locuri
(cuşti) – urmând a fi extins,
dacă situaţia va impune acest
lucru – şi un corp administrativ
în care îşi desfăşoară activitatea
personalul de specialitate: trei
medici veterinari (unul titular şi
ceilalţi doi colaboratori) şi un
administrator. Câinii aduşi aici
beneficiază de tratament medical adecvat: deparazitare, vaccinare, castrare şi tot ce le mai trebuie. „În nici un caz, câinii
aduşi la noi nu sunt euthanasiaţi.
Excepţie fac doar cazurile de
animale care sunt accidentate
grav şi nu mai pot fi salvate, sau
animale bolnave pentru care sar prelungi chinul dacă ar fi
lăsate în viaţă. Dimpotrivă,
avem mare grijă de câinii aduşi
la noi, care beneficiază inclusiv
de o masă caldă pe zi, pe care
tot noi o facem” a dat asigurări

Georgiana Olaru, administrator
al padocului.

Sterilizări gratuite pentru
câinii din gospodării
În momentul de faţă, la
padocul pentru câini comunitari
din Balciu sunt adăpostite 8
femele cu pui, 9 masculi şi 35
pui, care aşteaptă să fie adoptaţi
de către doritori. Adopţia e gratuită iar predarea animalului se
face pe baza completării unui
formular şi a cărţii de identitate
a solicitantului, împreună cu
carnetul de sănătate al câinelui.

În nici un caz, padocul nu preia
animale din curţile oamenilor.
Dimpotrivă, dacă un câine este
prins şi adus la padoc, acesta e
identificat în baza microcipului,
după care proprietarul e contactat spre a-şi primi animalul
înapoi. „Sunt cazuri în care
câini pierduţi de stăpân ajung la
noi iar noi mai apoi îi căutăm ca
să le predăm animalul. Dar mai
sunt şi situaţii în care persoane
din afara UAT Miroslava vin
încoace şi aduc intenţionat câini
de care vor să scape. De regulă,
treaba asta se întâmplă cu pui,
dar sunt debarasate şi animale
mature. Ei bine, acest lucru este

nelegal şi se sancţionează cu
amenzi cuprinse între 1.000 şi
5.000 lei” a mai spus Georgiana
Olaru.
Pentru a preveni acest gen de
situaţii, personalul padocului
din Balciu e dispus să facă steri-

lizări gratuite la câinii din gospodării. E calea cea mai simplă
şi eficientă de reducere a câinilor comunitari în comună.
În doar patru săpămâni de
activitate, au fost adoptaţi 4
căţei. E un început…

Campanie de microcipări şi vaccinări la câini
Cabinetul de medicină veterinară Miroslava le reaminteşte
rezidenţilor că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (OUG
155/2001), a demarat campania de vaccinare şi microcipare a
câinilor. Campania se va face, conform unui grafic, din poartă
în poartă, contra-cost. Refuzul constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amenzi cuprinse între 1.000 – 5.000 lei.
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Administraţie

Şicane vechi între Iaşi şi Miroslava
groapă, apoi a mers în pierdere şi în cele din urmă a trebuit
să plece”, povesteşte primarul
Dan Niţă.

Continuare din pagina 1

Este Spitalul
Regional de Urgenţe
un aspirator de voturi?
Chiar aşa, de ce oare ar lăsa
Ministerul Sănătăţii, sau
comisarul european Corina
Creţu logica la o parte şi s-ar
complica inutil cu propunerile
primarului Chirica, când în
interesul bolnavului ar fi mult
mai bună varianta de la
Miroslava? Există mai multe
motive. Unul ar fi politic şi nu
constituie un secret pentru
nimeni faptul că fostul primar
Gheorghe Nichita şi-a dorit
asumarea acestei investiţii
pentru sine şi propriul partid,
considerând că un obieciv de
o asemenea anvergură e un
adevărat aspirator de voturi.
Între timp, primarul Nichita a
plecat, dar dorinţa noii municipalităţi ieşene a rămas
aceeaşi: spitalul regional trebuie să rămână cu orice preţ
pe un teren al UAT Iaşi, nu în
altă parte! Orice alt amplasament trebuie respins din start,
indiferent de costuri şi proceduri, indiferent de logică, pentru că pierderea politică avea
să fie a întregului clan politic,
mai ales că vin şi alegerile
parlamentare!

Există şi un argument
economic important!
Un alt motiv important
pentru care municipalitatea
ieşeană s-ar mai opune amplasamentului de la Valea Ursului
îl constituie cei circa 3.000 de
angajaţi care vor lucra aici.
Vorbim de o resursă importantă de venit la bugetul local
al oricărei comunităţi. Fiind
vorba de o unitate medicală de
importanţă naţională, previzibil, în jurul acesteia se poate
dezvolta pe orizontală o
întreagă industrie: apare necesitatea locurilor de cazare,
unităţi de comerţ şi servicii
aferente, transport şamd, deci
alte resurse importante pentru
bugetul local.

Totuşi, ce va alege
Corina Creţu: PSD sau
pacienţii?
S-ar părea că solidaritatea

Zona metropolitană
impune o altfel de
abordare a interesului
comunitar

de clan a pesediştilor a funcţionat. Comisarul european
Corina Creţu, colegă de partid
cu primarul actual Chirica, a
amânat stabilirea definitivă şi
finală a amplasamentului,
chiar şi cu riscul ca finanţarea
de 50 milioane euro, nerambursabili, prin Programul
Operaţional Regional, să fie
retrasă. Între timp, la celelalte
două spitale regionale – din
Cluj şi Craiova – nu doar că
sunt clare amplasamentele,
dar documentaţia se află în
stadiu suficient de avansat
pentru ca lucrările să înceapă
de la începutul anului viitor.
„Indiferent ce partid se
află la guvernare, politicile
locale şi regionale ar trebui să
ia în calcul în primul rând
interesul cetăţeanului. Nu am
de gând să-mi judec colegii
primari din alte partide pentru
cum au considerat că trebuie
să-şi administreze parohia, dar
sunt totuşi interese majore,
pentru care trebuie făcute concesii. Accesul uşor şi imediat
la servicii medicale la acest
spital regional este nu doar în
interesul ieşenilor, dar şi al
pacienţilor din judeţele învecinate. Ca să vii cu salvarea
dinspre Vaslui, sau Leţcani,
până pe Moara de Vânt sau la
Agronomie, dacă prinzi şi
perioadă de vârf, cu trafic şi
aglomeraţia pe care o ştim cu
toţii, îţi poate lua şi o oră! Pe
când la Valea Ursului ai acces
de oriunde în cel mult 10-15
minute. La fel, un locuitor in
cartierul Nicolina sau Păcurari
ajunge mai repede la Valea
Ursului decât în Moara de
Vânt. Din păcate, Iaşul ignoră
aceste aspecte, doar pentru că

nu care cumva noi, sau altă
comună din vecinătate, să
creştem. Despre asta vorbim!
Eu sper totuşi ca doamna
comisar Corina Creţu să facă
alegerea logică şi corectă ”
explică Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

De ce nu au locuitorii
din Găureni drum
direct spre Era?
Lupta care se dă la „masa
verde”, pentru stabilirea
amplasamenului viitorului
spital regional de urgenţe,
între conducerea primăriei
ieşene şi a celei de la
Miroslava, se înscrie ca episod
distinct în filmul de lung
metraj al unui război permanent între cele două administraţii.
Locuitorii din Găureni, spre
exemplu, ar vrea să fie conectaţi la un drum asfaltat cu complexul comercial Era sau să li
se facă legătura cu strada
Cicoare din Iaşi. Nu se poate,
pentru că Iaşul are alte priorităţi. Primăria Miroslava ar face
acel drum, aşa cum a făcut prin
mai toate satele componente,
dar legea nu permite comunei
Miroslava să facă investiţii în
infrastructură pe un teren al
unei UAT învecinate. Încă
ceva: terenul de la Era a fost
cândva al Miroslavei, dar a
fost asumat Iaşului, fără a exista documente clare care să
confirme acest lucru…
O altă şicană lipsită de
noimă o constituie încăpăţânarea primăriei ieşene de a nu
ceda teren aferent lărgirii străzii Pepinierei, care delimitează localitatea Valea Adâncă de

municipiul Iaşi. În acea zonă
s-au construit blocuri noi, iar
locuitorii riverani la această
stradă se plâng de îngustimea
drumului. Miroslava şi-a
asfaltat partea aferentă de
teren, Iaşul nu, dar aşteaptă ca
Miroslava să cedeze din terenul propriu, ceea ce nu se va
întâmpla.

Transportul judeţean
nu depinde de
Miroslava
Transportul public de călători e o altă problemă care-i
scoate din minţi nu doar pe
locuitorii comunei Miroslava,
ci şi pe cei ai comunelor învecinate. Orarul nu este respectat
iar autoritatea judeţeană acordă licenţele cum le acordă,
după care nu se mai oboseşte
să verifice situaţia din teren.
Din acest motiv oamenii întârzie la serviciu iar în afara orarului oficial sunt nevoiţi să
apeleze la taxiuri sau alte mijloace. Deşi la Primăria
Miroslava vin numeroase solicitări de actualizare a traseelor
de transport în comun, aceasta
nu are pârghii legale pentru a
interveni, această sarcină revenindu-i Consiliului Judeţean.
În schimb, dacă Primăria
Miroslava a vrut să-şi înfiinţeze propriile trasee de autobuze
locale sau taxiuri, a fost oprită
de aceeaşi autoritate judeţeană.

Un monopol artificial şi
preferenţial - Salubris
De departe însă cea mai
mare şicană pe care administraţia pesedistă a municipalită-

„Viaţa oamenilor trebuie să primeze!”

„Să pierdem banii, ar fi o crimă de neiertat!”

„Pentru mine, sănătatea oamenilor este un
subiect foarte sensibil.
Sunt convinsă totuşi că
Ministerul Sănătăţii va
alege cea mai bună
locaţie pentru construirea Spitalului Regional
de Urgenţe, astfel încât
să fie deservită cu adevărat întreaga regiune.
Nu mi se pare normal
ca acest subiect, atât de
important pentru vieţile
oamenilor, să fie politizat” – Laura Velescu, consilier local PSD

„Fără îndoială, Spitalul Regional
de Urgenţe ar trebui să se facă la
Valea Ursului, pentru că ar fi bine în
primul rând pentru pacienţii care vor
fi aduşi aici la tratament. Ia să nă gândim numai cât timp le-ar lua unor
ambulanţe care vin de la Vaslui sau
din partea cealaltă, dinspre Leţcani,
ca să traverseze Iaşul până la Moara
de Vânt? Nu am de unde şti dacă alegerea locaţiei pentru construcţia spitalului e una politică, sau de altă natură, dar să ne jucăm cu locaţiile şi
la urmă să ne trezim că Uniunea Europeană ne va retrage banii pentru
că nu au fost cheltuiţi, asta chiar ar fi o crimă de neiertat. Aici nu e
vorba doar de interesul Iaşului, ci de întreaga regiune a Moldovei!” –
Gheorghe Cojocaru, consilier local ALDE

ţii ieşene o face comunei
Miroslava este… salubritatea.
Pe scurt, SC Salubris SA
este cea care administrează
groapa de gunoi a Iaşului şi
percepe cele mai mari preţuri
din ţară la preluarea gunoiului
menajer! Preţurile au fost
aprobate de CL Iaşi, care este
acţionarul majoritar al acestei
societăţi. Deşi accesul agenţilor economici la groapa de
gunoi de la Ţuţora ar trebui să
fie asigurat nepreferenţial,
acest lucru nu se întâmplă. De
pe urma acestui monopol
Salubris obţine profituri uriaşe
şi prestează servicii cui vrea.
Dacă în municipiu această
societate încheie contracte
individuale de preluare a deşeurilor menajere, şi încasează
de la cetăţeni, pentru a prelua
gunoiul din orice altă localitate învecinată, Salubris prestează servicii numai dacă încasările se fac direct de la primăria
respectivă. „E o situaţie aberantă, pentru că Primăria
Miroslava şi nicio altă primărie din ţară nu are voie să plătească de la buget salubritatea
pentru persoane fizice, altele
decât excepţiile prevăzute de
lege. Altfel vine Curtea de
Conturi şi ne pune să recuperăm banii de la populaţie, apoi
toate se vor sparge în capul
nostru. În aceste condiţii, am
fost nevoiţi să scoatem de mai
multe ori la licitaţie activitatea
de salubritate în Miroslava.
Fiecare agent de salubritate
care a câştigat licitaţia la
Miroslava a trebuit să se
lovească mai apoi de preţurile
uriaşe impuse de Salubris la

Exemple despre cât de
strâmb merg lucrurile între
cele două comunităţi sunt
multe şi mai toate au un numitor comun: strânsa prietenie
dintre administraţia judeţeană
şi cea a municipiului Iaşi, în
detrimentul comunelor limitrofe. Că o fi politică sau nu, e
uşor de intuit pentru că de
câteva mandate încoace atât la
conducerea municipiului Iaşi,
cât şi la judeţ, au fost decidenţi
aparţinători ai aceluiaşi partid.
Sau poate că la mijloc au fost
doar interese personale şi de
clan – ceea ce ar explica drumurile dese pe care le au acum
unii foşti demnitari pe la
instanţele de judecată sau pe la
DNA. Cert este că dialogul
lipseşte iar asta afectează calitatea vieţii atât a locuitorilor
din municipiul Iaşi, cât şi a
celor din Miroslava.
„Trebuie să fim conştienţi
cu toţii că Iaşul din urmă cu 25
de ani nu mai e acelaşi cu cel
de acum. În jurul Iaşului s-a
creat o zonă metropolitană pe
care municipalitatea nu o
poate ignora, oricât de mult şiar dori acest lucru motivând că
are alte priorităţi imediate. Or,
nu e aşa. Nu toţi locuitorii
Miroslavei s-au născut la
Miroslva. Mulţi dintre locuitorii Iaşului s-au mutat la noi
pentru a scăpa de praf, zgomot
şi aglomeraţie. A ne încurca pe
noi, primarii din vecinătatea
Iaşului, cu salubritatea, transportul în comun şi infrastructura, tăindu-ne accesul la fonduri pentru că nu suntem din
partidul care trebuie sau pentru că avem alte opţiuni politice, asta chiar înseamnă că ne
batem joc cu toţii, de interesul
public. Sper totuşi ca alegerile
din această toamnă să ne trezească pe toţi la realitate”, a
concluzionat Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.

„Spitalul Regional va contribui la dezvoltarea
comunei Miroslava”
„Mi se pare ciudat că găsirea unei locaţii pentru construirea
acestui
Spital
Regional de Urgenţe a fost
atât de mult discutată, mai
ales că a trecut timp berechet
de la anunţul finanţării de
către Uniunea Europeană şi
până acum. Indiferent unde se
va face spitalul, acesta trebuie făcut, pentru că de el avem nevoie cu toţii. Dacă mă întrebaţi pe mine, bineînţeles că voi susţine
amplasamentul propus de conducerea Primăriei Miroslava, la
Valea Ursului. Locul se pretează mult mai bine la acest gen de
construcţie, pentru că e pe un platou, nu în zona inundabilă a
Bahluiului, în apropierea Pădurii Uricani – unde e linişte şi aer
curat – iar accesul este foarte bun dispre Şoseaua de Centură.
Apariţia acestui spital va contribui, cred eu, şi la dezvoltarea
comunei noastre” – Gabriel Lazăr, consilier local PMP
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Interviu

Ei ne reprezintă

„Peste tot pe unde am activat m-am
implicat şi mi-am lăsat amprenta!”
• Interviu cu Adriana
Şoroagă, consilier local
Pentru o mai bună cunoaştere a
conducerii administraţiei publice
locale, reluăm seria de interviuri cu
consilieri locali. O bună parte dintre
aceştia sunt familiari publicului din
Miroslava şi satele componente, fiind
la al doilea sau chiar al treilea mandat
de consilier local. Dar votul de la alegerile locale din 5 iunie a primenit
Consiliul Local Miroslava cu reprezentanţi noi, aflaţi la prima încercare.
Adriana Şoroagă se numără printre ei
şi este unul dintre cei mai tineri consilieri
locali din Miroslava. De loc este din Iaşi,
dar s-a născut pe 24 noiembrie 1980, în
comuna Bivolari. A făcut liceul la „Emil
Racoviţă” din Iaşi, ceea ce înseamnă a
fost un elev strălucit. Apoi a urmat cursurile Facultăţii de Automatizări şi
Calculatoare din cadrul Universităţii
Tehnice Gheorghe Asachi, pe care le-a
absolvit în 2004. Adriana Şoroagă este
soţia lui Ovidiu Şoroagă, împreună cu
care are doi copii – o fată de 10 ani, pe
nume Andra Ştefania, care tocmai a
intrat, la rândul ei,tot la „Colegiul
National Emil Racoviţă”. Mezinul familiei este Petru-Rareş. Are 8 ani şi învaţă
la şcoala „Titu Maiorescu” din Iaşi. În
momentul de faţă, Adriana Şoroagă
derulează un business în agricultură
împreună cu soţul ei şi, printre picături,
mai face şi politică, vocaţie mai nouă
pentru ea, dar cu perspective ce se anunţă interesante…
Reporter: Aşadar, stăm de vorbă
cu un calculatorist…
Adriana Şoroagă: A, nu! Nu am
lucrat niciodată în domeniu…
Rep.: Cum aşa?
A.Ş.: Pentru că nu mi-a plăcut. Aş fi
vrut să fac mai degrabă facultatea de
matematică, dar diriginta mea şi profesoara de fizică de la liceu s-au ţinut de
capul meu şi m-au îndrumat să urmez
facultatea
de
Automatizări
şi
Calculatoare. Ziceau că ar fi păcat să mă
plafonez predând la copii toată viaţa
matematica. Aşa că am dat acolo. Am
luat 10 la matematică şi 9,80 la fizică,
deci nu a fost o problemă cu intrarea la
facultate. Primii doi ani au fost uşori, dar
din anul trei am început să facem programare şi asta nu mi-a mai plăcut. Sigur,
am învăţat şi informatică şi aş putea
lucra uşor în domeniu. Apoi, dacă tot am
ales această facultate a trebuit să o termin. Cale de întors nu mai aveam…

„În 2004 m-am mutat
în Miroslava”
Rep.: Şi după?
A.Ş.: Am terminat facultatea în 2004,
după care m-am angajat la o fabrică de
mobilă în Miroslava. Făceam calcul de
preţuri, oferte… iar în 2006 am intrat în
concediu maternal cu fata mea. Apoi am
văzut anunţul de la BRD prin care se
făceau angajări pentru sucursala din Iasi.
M-am prezentat la interviu şi m-am
angajat. Am lucrat la această bancă
aproape zece ani. Anul acesta, în februarie, am plecat şi de la BRD iar între timp
îmi continui studiile urmând cursuri de
masterat în domeniul „Management şi
audit în agricultură” în cadrul Facultăţii
de Agricultură de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Iaşi…
Rep.: Foarte sinuoasă carieră profesională aţi mai avut…

A.Ş.: Ce să zic… aşa a fost să fie.
Acum am început o afacere în agricultură şi am aplicat pentru un proiect cu
finanţare europeană. O diplomă specială
în domeniu creşte punctajul, aşa că masteratul a venit de la sine. Am luat hotararea anul trecut, m-am înscris şi am fost
acceptată la master, pe locurile fără taxă.
Rep.: Locuiţi în Miroslava?
A.Ş.: Da, locuim în Miroslava din
2004, încă de când ne-am căsătorit.
Aveam o garsonieră şi ne-am gândit să o
vindem şi să ne luăm un teren şi eventual
o casă cu minimum-minimorum, o
cameră barem, să avem unde sta. Tatăl
meu a zis că vrea şi el să se mute şi până
la urmă a vândut apartamentul lui şi neam luat împreună o casă „la roşu” în
Miroslava. E o casă simplă, modestă, să
nu vă imaginaţi o vilă cu piscină!
Rep.: Pe atunci preţurile la case şi
terenuri în Miroslava erau mult mai
accesibile…
A.Ş.: Aşa-i. Eu dintotdeauna mă gândeam să stau la casă. Încă de când eram
elevă în clasa a IX-a le tot ziceam părinţilor să vindem apartamentul şi să ne
mutăm la ţară. Până la urmă, uite că am
ajuns aici, la Miroslava. Şi vă spun sincer că nu aş mai da viaţa din Miroslava
pe cea de la oraş!

„Am mai candidat în 2012,
dar la coada listei USL”
Rep.: Cum aţi ajuns consilier local,
ce v-a determinat să faceţi politică?
A.Ş.: În 2010 eram la BRD
Miroslava şi unul dintre membrii PNL
din Miroslava care lucra cu mine m-a
invitat să vin la partid…
Rep.: Cine anume?
A.Ş.: Ghiţă Irimia, un coleg care
lucra la firma de pază la noi. El mi-a
făcut invitaţia să vin la partid. Nu eram
foarte hotărâtă, dar am zis să încerc.
Apoi au venit alegerile din 2012 şi am
fost pusă pe lista de consilieri a USL în
Miroslava, din partea PNL. Fiind nou
venită, am fost pusă undeva pe la coada
listei. Am participat apoi la tot felul de
activităţi, la organizaţia de femei a PNL
şi doamna Lupu de la Iaşi mă tot ţinea
aproape, să vin pe la întruniri şi şedinţe.

„În CL trebuiau
să fie şi femei!”
Rep.: Între timp s-au întâmplat
multe. USL a dispărut, PNL cu PDL
au fuzionat şi au venit alegerile astea,
de acum. Cum aţi ajuns pe loc eligibil,
pe listă? A cui a fost propunerea?
A.Ş.: Cred că propunerea a fost a
domnului primar Niţă. El a avut o listă cu
propuneri din fostul PDL, noi din fostul
PNL. Dar nu ştiu să vă dau amănunte.
Poate că domnul Nicu Popescu m-a susţinut şi domnul Niţă a agreat propunerea
lui, nu ştiu. Cert este că am primit loc eligibil.
Rep.: Poate că aţi fost una dintre
puţinele beneficiare ale regulii „o treime femei” pe locuri eligibile, de care
tot vorbea senatoarea Mihaela
Popa…
A.Ş.: Eu am sperat dintotdeauna să se
aplice această regulă! Eram sigură că
domnul Niţă o va respecta. El a propus
nu una, ci două femei pe primele locuri.
Rep.: Vă referiţi la doamna Maria
Ciobanu?
A.Ş.: Da. Şi mă bucur că a făcut acest
lucru.
Rep.: Din câte văd, în noua structură a Consiliului Local Miroslava
sunt trei femei, de toate...

A.Ş.: Da. Eu, care sunt şi cea mai
tânără, doamna Maria Ciobanu şi doamna Laura Velescu. E totuşi un progres,
pentru că în vechea structură era doar o
femeie, doamna doctor Anina Popescu.
Sper ca de acum încolo să fim din ce în
ce mai multe, pentru că în administrarea
unei comunităţi este nevoie şi de mâna
unor femei…

„Femeile văd altfel lucrurile”
Rep.: De ce neapărat femei?
A.Ş.: Pentru că femeile au un al „n”lea simţ. Ele văd lucurile cu alţi ochi,
sunt mai ancorate în realitate. Ele abordează altfel lucrurile pe partea socială, pe
educaţie, pe tot ce înseamnă protecţia
copilului…
Rep.: Dar astea nu-s treburi de-ale
socialiştilor, doar sunteţi liberală!
A.Ş.: Sunt liberală, dar copiii şi educaţia lor sunt în afara politicii de orice
fel. Dar eu mă refer mai ales la probleme
specifice comunei din care fac parte.
Asta mă înteresează în primul rând!
Rep.: Apropo, cum vă simţiţi, ca
femeie, într-o instituţie dominată de
bărbaţi, cum e şi cazul Consiliului
Local Miroslava?
A.Ş.: Sinceră să fiu, de când mă ştiu
mi-a fost mai uşor să lucrez într-un
mediu în care bărbaţii sunt majoritari.
Nu am idee de ce a fost aşa… poate pentru că acolo unde sunt mai multe femei
apar şi mai multe divergenţe. Dar aici, în
Consiliul Local, cel puţin printre colegii
mei de partid mă simt respectată. Să
spun răsfăţată, ar fi prea mult. Important
e că permanent mi-au solicitat un punct
de vedere şi nu au făcut-o din complezenţă, ci pentru că erau interesaţi de
părerea mea.
Rep.: Soţul ce zice de prezenţa
dumneavoastră în Consiliul Local?
A.Ş.: Ovidiu mă susţine în tot ce fac.
Activitatea din Consiliul Local nu-mi
afectează sub nicio formă viaţa de familie, mai ales că acum am şi mai mult
timp liber la dispoziţie. Dacă aş fi lucrat
în continuare la BRD, probabil că lucrurile stăteau altfel.

A fost un an rău
pentru agricultură
Rep.: Spuneaţi că aveţi un proiect
european în derulare?
A.Ş.: Da. De fapt, soţul meu are un
proiect european, pe agricultură, pe
măsura 112 – „instalarea tinerilor fermieri”, în zona Andrieşeni. Am adunat
acolo vreo 9 hectare de pe la părinţi şi
bunici. Am căutat o cultură cu punctaj
mare – pepeni verzi – am achiziţionat
utilaje şi am dat drumul la treabă. Dar
mai avem şi porumb, fasole, lucernă…
Rep.: Nu aveţi probleme cu hoţii, la
harbuji?
A.Ş.: Nu, pe perioada verii tata şi
soţul meu sunt permanent acolo.
Problema nu e la hoţi, ci la vreme. Anul
acesta ne-a mers foarte prost pentru că a
bătut gheaţa. Exact când am terminat
lucrările, a venit ploaia aceea cu gheaţă
şi a stricat tot. Mare păcat că terenul era
curat! Fasolea ne ieşise foarte frumos.
Dar a venit o furtună, a bătut piatra şi în
doar două zile s-a distrus tot.

„Am nişte idei încă
din campania electorală”
Rep.: Îmi pare tare rău să aud asta.
Revenind la activitatea din Consiliul
Local, cum e să fii consilier?
A.Ş.: Activitatea e interesantă în sine.

E adevărat, sunt la început şi nu cunosc
multe, dar prind repede din mers. E grozav să ştii că ai avut o idee, că ea a fost
acceptată de colegii din Consiliu şi mai
apoi ea se aplică şi face să meargă mai
bine viaţa din comunitate.
Rep.: Aveţi un asemenea proiect?
A.Ş.: Am nişte idei încă din campania electorală, când am avut întâlniri cu
alegătorii, dar vreau să le discut mai întâi
cu domnul primar. Aş vrea să extindem
proiectul cu Centrul de Zi de la Corneşti
şi în celelalte sate, sau în două sate mai
apropiate să existe măcar un centru, pentru că sunt copii peste tot care au nevoie
de sprijin. Eu stau în Balciu şi am avut
ocazia să fac cu copiii, la sugestia părintelui paroh de acolo, un mic cerc de
matematică, în prăznicar. Am fost o
perioadă şi am ţinut aceste întâlniri, dar
mai apoi a intervenit un deces în familie,
m-am luat cu alte treburi şi nu am mai
reuşit să continui acele pregătiri. Veneam
de regulă sâmbăta şi se adunau 7-10
copii cu care lucram. Spre surprinderea
mea am descoperit copii de clasa a doua
care abia ştiau să silabisească. A trebuit
să fac cu ei citirea, nu probleme de clasa
a doua la matematică! Am întâlnit şi
copii de clasa a VIII-a care nu ştiau probleme de calcul elementare. Mă gândesc
că dacă ar fi mai multe astfel de centre,
cu o susţinere mai mare din partea noastră, poate ar reuşi şi aceşti copii să înveţe mai bine, mai ales că printre ei sunt şi
copii cu potenţial.
Rep.: Da, îmi amintesc că ai fost
prezentă la întâlnirile preelectorale ale
primarului cu alegătorii din Balciu.
Acum îi reprezinţi pe aceşti oameni.
A.Ş.: Nu numai eu. Mai este şi consilierul Gabriel Lazăr, care e tot din Balciu.

„În general, utilităţile
în Balciu sunt cam toate”
Rep.: Şi care sunt priorităţile oamenilor din Balciu? Ce aşteaptă ei de la
administraţia comunei Miroslava?
A.Ş.: Islazul care trebuie amenajat şi
curăţat, asfaltarea străzilor Izvoarelor,
Viilor şi Dealul Nucului. Tot în Dealul
Nucului mai sunt probleme cu reţeaua
electrică. Multe dintre solicitările locuitorilor din Balciu nu ţin de competenţa
administraţiei locale ca să le rezolvăm
noi, dar am înregistrat doleanţele lor şi
încercăm să găsim căi de soluţionare.
Apoi pe strada Prunilor oamenii solicită

apă şi chiar la ultima şedinţă de Consiliu
local am aprobat alocarea fondurilor
pentru demararea acestei investiţii. Alţii
mai vor piatră pe drumuri lăturalnice. În
general, utilităţile în Balciu sunt cam
toate. Tot aşa, la strada Principală, la
jumătatea distanţei dintre spălătoria auto
şi zona din vale, unii sateni au solicitat să
se amenajeze o staţie intermediară de
microbuz. De la fabrica de mobilă şi
până în centrul comunei Miroslava nu
mai e nicio staţie şi le este greu să urce
acel deal, mai ales iarna. Mai sunt solicitări de făcut una-alta şi la biserică… vom
vedea.

„Deocamdată, mă familiarizez
cu activitatea din consiliu”
Rep.: V-ar tenta ca pe viitor să
avansaţi mai mult în viaţa politică?
A.Ş.: Dacă evoluez şi mă voi simţi
sigură pe mine, voi încerca şi mai sus.
Dacă nu, nu. Dar peste tot pe unde am
umblat m-am implicat şi mi-am lăsat
amprenta, fie că a fost vorba de o idee
implementată, o procedură sau o normă.
Oricine merge acum la BRD şi întreabă
de Adriana Şoroagă va afla că nu am trecut neobservată pe acolo. Vreau ca şi aici
să particip, să fac ceva, să rămână ceva în
urma mea. Deocamdată, mă familiarizez
cu activitatea din consiliu.
Rep.: Daţi-mi exemplu de ceva
făcut mai puţin bine în Miroslava şi ar
putea fi corectat…
A.Ş.: Trebuie să vă spun că am fost
pe la mai multe primării din judeţ, pe
unde am mai avut treabă. Când auzeau
că sunt consilier la Miroslava îmi ziceau
„aaa, dar noi suntem cu o mie de ani în
urma Miroslavei!”. Nu vă ascund că mam simţit bine auzind asta. Nu înseamnă
de acum că la Miroslava nu mai e nimic
de făcut. Dimpotrivă, pe măsură ce creştem, problemele dezvoltă o altă complexitate. Aici îmi doresc eu să contribui cu
munca şi priceperea mea. Uşor-uşor,
intru în dedesubturile acestei activităţi şi
probabil că până la sfârşitul anului voi
avea punctate nişte idei de implementare
a unor proiecte noi.
Rep.: Să sperăm că veţi şi reuşi.
Mult succes!
A.Ş.: Mulţumesc.
A consemnat Florin Antohi
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Miroslava Industrial Parc şi-a deschis oficial porţile!
După cum anunţam şi în
pagina 1, primii clienți ai
Parcului
Industrial
Miroslava sunt:
1. Fildas Trading - unul
dintre cei mai mari distribuitori de medicamente la nivel
național. Potrivit contractului, această firmă va investi
în
Parcul
Industrial
Miroslava aproximativ două
milioane și jumătate de euro
de euro și vor fi generate astfel aproximativ 40 de locuri
de muncă;
2. Look Ahead SRL societate care activează în
domeniul farmaceutic, parte
a grupului Fiterman. Această
firmă va investi aici peste un
milion euro, în primă etapă,
pentru construcția unui
depozit farmaceutic, urmând
ca apoi să dezvolte o nouă
fabrică de medicamente.
Investiția va genera 20 de
noi locuri de muncă, urmând
ca pe măsură ce îşi va dezvolta afacerea să mai facă
angajări;
3. Deme Macarale
Oradea - firmă care se
ocupă de lucrări speciale de
construcții. Pentru început,
firma orădeană va construi
aici o hală industrială.

Investiția este de 250.000
euro și va genera 15 noi
locuri de muncă;
4. Bronson SRL - societate care se ocupă de
transport intern călători.
Investiția în parcul industrial
va fi de aproximativ 250.000
euro,
într-o
hală
multifuncțională, unde vor fi
oferite servicii pentru
autovehicule. Investiția va
genera 25 noi locuri de
muncă;
5. Biotop Energy SRL este o firmă ieșeană
specializată în proiectarea și
construcția de piscine și
saune din lemn. Investiția de
aproximativ 200.000 euro se
va face într-o fabrică unde se
vor produce piscine din lemn
cu ajutorul tehnologiei laser.
Vor fi generate cel puțin 10
noi locuri de muncă.

“Prioritatea mandatului meu sunt locurile
de muncă!”
“Am spus-o şi cu altă ocazie: una dintre priorităţile
mandatului meu de primar al
comunei Miroslava – dacă
nu cumva cea mai importan-

tă! – este dezvoltarea economică a comunităţii şi crearea
a cât mai multe locuri de
muncă. Terenul din zona
Metro-Delphi se pretează
foarte bine activităţior productive, având acces direct
la drumul european, la
şoseaua de centură şi calea
ferată. Practic, aici se poate
crea o adevărată zonă industrială. De ce sunt importante
locurile de muncă? Pentru că
acestea se constituie în sursă
importantă de venit la buget
şi astfel ne putem duce la
îndeplinire proiecte majore
de dezvoltare comunitară,
cum ar fi modernizarea drumurilor şi asigurarea accesului la tot ce înseamnă trai
civilizat. Sunt foarte încrezător în viitorul acestui proiect!”, a declarat la rândul
său Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Agenţii economici interesaţi se pot adresa
direct Primăriei
Miroslava
Parcul Industrial Miroslava, într-o primă etapă, se
întinde pe o suprafaţă de 44,

Propuneri pentru modificări de trasee
la transportul public de călători

6 hectare, în zona Delphi Brătuleni şi urmează a se
extinde ulterior – în funcţie
de solicitările care se vor
face ulterior. Facilitatea
oferă – potrivit legislaţiei
specifice – teren la preţuri
promoţionale pentru activităţi lucrative, asigurând
acces la absolut toate utilită-

ţile necesare pentru desfăşurarea procesului productiv,
pază şamd. Având în vedere
că activitatea Parcului
Industrial abia a demarat şi
nu a fost amenajat încă un
sediu dedicat special contactului cu publicul, firmele
interesate să-şi dezvolte afacerea aici se pot adresa, în

această primă etapă, direct
Primăriei Miroslava, care le
va pune la dispoziţie toate
informaţiile necesare.
Între timp, au mai apărut
cereri noi, ceea ce face posibil ca până la finalul anului
să mai fie organizată o nouă
licitație pentru atribuire de
spații.

Asfaltări în Miroslava,
Balciu şi Uricani
• Investiţiile comunei Miroslava, la zi

Ţinând cont de situaţia constatată în
teren, dar şi ca urmare a numeroaselor sugestii venite din partea populaţiei, Consiliul
Local Miroslava a propus autorităţii judeţene modificarea/prelungirea unor trasee de
transport călători, astfel:

Iaşi - Miroslava
• Prelungire traseu până la intersecția
Soci, cu stații la intersecția Găureni și str.
Fermei;
• Înlocuire microbuz cu autobuz;
• Grafic orar: din 30 în 30 minute, de la
ora 05:30 – 22:00 (ultima plecare să fie la
22:00, din Iași.

Iaşi - Uricani
• Prelungire în Uricani, până la
intersecția cu str. Pădurii;
• Dimineața autobuz;
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00.

Iaşi - Brătuleni - Voroveşti
• Prelungire până la str. Serelor ;
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00
(ultima plecare să fie la 22:00, din Iași).

Iaşi - Ciurbeşti - Dancaş
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00
(ultima plecare să fie la 22:00, din Iași).

Iaşi - Corneşti - Proselnici
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00
(ultima plecare să fie la 22:00, din Iași);

Iaşi - Miroslava - Valea Ursului Voroveşti (traseu nou)
• Capăt traseu: intersecția cu str.
Principală;
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00
(ultima plecare să fie la 22:00, din Iași).
• Stații oprire: Valea Ursului – intersecție
Șoseaua de Centură –intersecție str.Iazului
– intersecție str. Mecanizării – intersecție
str. Principală.

Iaşi - Miroslava - Găureni - Parcul
de copii Miroslava Vale (traseu nou)
• Grafic orar: de la ora 05:30 – 22:00
(ultima plecare să fie la 22:00, din Iași).
Aceste propuneri – care au făcut obiectul
unei Hotărâri de Consiliu Local – vor fi
înaintate spre aprobare Consiliului Judeţean
Iaşi pentru a fi cuprinse în Programul de
transport public judeţean de persoane, în
perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
Dezbaterea este publică, dar decizia finală
va fi a judeţului!

În conformitate cu graficul prestabilit, continuă lucrările de asfaltare a unor căi de acces din
localitatea Miroslava, respectiv str. Viilor, str.
Florilor şi str. Gen. Emanoil Dascălu, pe aceasta
din urmă fiind executat stratul de binder (stratul
pregătitor pentru turnarea asfaltului propriu-zis –
n.r.).
De asemenea, în această perioadă se mai execută lucrări pregătitoare pentru asfaltarea străzilor: Pădurii (Miroslava), Drenurilor (Balciu) şi
Viilor (Balciu).
În paralel, continuă lucrările de asfaltare a
unor străzi din localitatea Uricani, precum: str.
Şcolii, str. Podogoriei (continuare Bahlui), str.
Miron Lupescu, str. Salcâmilor şi str. Nucilor.
„Dacă vremea va ţine cu noi, vom începe lucrările de asfaltare şi la str. Pădurii din Uricani. În ce
priveşte strada Eroilor, îi rugăm pe locuitorii de
aici să mai aibă răbdare până la începutul anului
viitor, când vom începe lucrările de asfaltare pe
măsura 7.2. Tot atunci vom face şi canalizarea”, a
precizat ing. Violeta Iftimie, consilier în cadrul
compartimentului de investiţii al Primăriei
Miroslava.

Branşamente urgente
la reţeaua de apă
Tot în această perioadă au continuat lucrările
de extindere a reţelei de apă în Ciurbeşti, pe străzile Movilei şi Neculai Hârţan, din Ciurbeşti. Au
fost finalizate, între timp, lucrările de extindere a
reţelei de apă potabilă în Balciu, pe str. Prunilor
şi în Corneşti, pe str. Principală şi str. Bisericii,
locuitorii de aici putând începe demersurile necesare la Apa Vital pentru a-şi face branşamentele.
„Am mai anunţat şi în ediţiile precedente ale
ziarului Mesagerul, unde anume şi când să-şi facă
lumea branşamentele, îndeosebi la reţeaua de
apă! Dorim să evităm situaţiile neplăcute în care
solicitanţii vor dori să spargă asfaltul recent turnat, ca să-şi facă racordul, dar noi nu vom permite acest lucru! Convenabil pentru toate părţile
implicate e ca aceste branşamente să fie efectuate înainte de turnarea covorului asfaltic”, a mai

subliniat ing. Violeta Iftimie.
Lucrări de extindere a reţelei de canalizare se
mai fac în această perioadă în Miroslava, pe str.
Constantin Mavrocordat.

Fonduri suplimentare pentru
modernizarea a 11 drumuri noi
Încă o veste foarte bună! Conform informaţiilor puse la dispoziţie de compartimentul Proiecte
al Primăriei Miroslava, autoritatea locală a semnat pe 28 septembrie un nou contract de finanţare cu AFIR (Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale) pentru asfaltarea a 11 drumuri de interes local, după cum urmează:
• Str. Bazinelor (Uricani);
• Str. Nicolae Labiş (Uricani);
• Str. Eroilor (Uricani);
• Str. Bisericii (Uricani);
• Str. Dealul Nucului (Balciu);
• Str. Livezilor (Valea Adâncă);
• Str. Laţcu Vodă (Valea Adâncă);
• Str. Bisericii (Corneşti);
• Str.Pădurea Surda (Dancaş);
• Str.Pădurea Surda (Corneşti);
• Str. Recea (Ciurbeşti).
Valoarea totală a proiectului (PNDR, submăsura 7.2) este de 7.117.084 lei şi durata de execuţie este de 24 luni.
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Zilele Şcolii, la Corneşti
Pe data de 26 octombrie,
când se prăznuieşte în calendarul creştin ortodox şi
Sfântul Dumitru, Şcoala
Gimnazială
„Dimitrie
Anghel” din Corneşti îşi
comemorează patronul spiritual prin tot felul de activităţi
cultural-educative.
Este
vorba de poetul Dimitrie
Anghel, figură emblematică a
literaturii româneşti, liric
foarte sensibil, care prin poezia sa închinată naturii a primit şi calificativul de poet al
florilor.

Casa Anghel a dispărut,
dar a rămas poezia!
Ei bine, toată opera acestui
poet cu destin tragic a fost
inspirată de frumuseţea acestor locuri, de grădina plină cu
flori a casei părinteşti care,
din păcate, nu mai există.
Frumosul conac a fost naţionalizat de comunişti şi transformat ulterior în sediu de
CAP, după care a dispărut
complet – de ca şi cum nu ar
fi existat vreodată – imediat

după revoluţia din 1989, când
oameni ai locului au desfăcut
construcţia, cărămidă cu
cărămidă.
Ediţia din acest an a
Zilelor Şcolii Gimnaziale
„Dimitrie
Anghel”
din
Corneşti a debutat cu o prezentare a poetului, făcută de
Ştefan Susai, în calitate de
reprezentant al Primăriei
Miroslava în Consiliul de
Administraţie al şcolii, dar şi
de Director al Centrului

Turistic Miroslava. „După
cum aţi remarcat, cei mai
mulţi dintre voi, în una dintre
camerele Centrului Turistic
am amenajat un punct muzeal
dedicat poetului Dimitrie
Anghel. Am reuşit, cu ajutorul colegilor de la Muzeul
Literaturii Române Iaşi, să
aducem aici piese de colecţie,
obiecte care au aparţinut lui
Dimitrie Anghel şi, mai
important, am reuşit să facem
rost de colecţia completă cu

operele sale. După o discuţie
cu primarul Dan Niţă, am
convenit că ar fi bine să multiplicăm această colecţie şi un
exemplar să fie dat spre folosinţă şi studiu şcolii din
Corneşti”, a declarat Ştefan
Susai. Directorul Centrului
Turistic Miroslava a mai
remarcat că asocierea numelui poetului Dimitrie Anghel
de localitatea Corneşti constituie un prilej de mare mândrie pentru copiii de aici.
„Aşa cum Dimitrie Anghel a
devenit o figură proeminentă
a literaturii române, sunt convins că printre voi se vor găsi
talente care să-i calce pe
urme, poate chiar să-l şi
întreacă!”, a concluzionat
Ştefan Susai.
La fel ca şi la ediţiile precedente ale Zilelor Şcolii, au
urmat momente artistice,
jocuri şi concursuri tematice,
ateliere de creaţie, implicaţi
fiind atât elevii unităţii de
bază, cât şi ai subunităţilor
din Proselnici şi Ciurbeşti.
Fireşte, s-au recitat şi câteva

poezii din creaţia poetului.
Emoţiile nu au lipsit, dar spre
final toţi copiii au fost bucuroşi că au avut parte de o zi
deosebită. Evenimentul s-a
încheiat cu o depunere de
flori la mormântul părinţilor
poetului.

Sumarul activităţilor
dedicate Zilei Şcolii
„Dimitrie Anghel”
• O istorie a locurilor –
Corneşti şi împrejurimi (elevi
ai claselor V – VIII, din
Corneşti);
• Dimitrie Anghel văzut de

copii (elevi ai claselor V –
VIII, din Corneşti);
• „În grădina lui Anghel” –
moment artistic (elevi ai claselor I – VIII, din Corneşti);
• „Flori din grădina lui
Anghel” – atelier de creaţie
artistică
(grădiniţa
Proselnici);
• „Printre florile lui
Anghel” – atelier de creaţie
artistiă (şcoala primară
Proselnici, clasele III şi IV);
• Alfabetul toamnei –
moment artistic cu copii de la
clasa pregătitoare, clasa I, II
şi III din Corneşti).

Vitrinele pozitive au dat lovitura! Dezbateri, competiţii sportive,

vizite la muzeu
• Acţiuni curriculare, dedicate Zilei
Naţionale a Educaţiei

• Prestigios premiu II pentru
elevii Şcolii Gimnaziale „col.
Constantin
Langa”
din
Miroslava, la faza naţională a
Proiectului internaţional „Viaţa
la Pozitiv”
Recent, s-a încheiat şi Proiectul
Internaţional „Viaţa la Pozitiv”,
ediţia a V-a, iar elevii Şcolii
Gimnaziale „col. Constantin
Langa” din Miroslava au obţinut
un prestigios premiu II!
„Cred că proiectul nostru –
intitulat «vitrine pozitive» - a
impresionat juriul nu doar prin
originalitate, cât şi prin gradul
foarte mare de aplicabilitate, precum şi de implicare comunitară în
promovarea produselor sau serviciilor locale. Faptul că am obţinut

acest premiu ne onorează, dar ne
obligă în egală măsură să ne prezentăm la următoarea ediţie cu
ceva la fel de inovativ. Chiar
aşteptăm cu nerăbdare următoarea
ediţie!”, a declarat prof. Diana
Deliu, coordonatoare a proiectului, împreună cu colega sa prof.
Daniela Vlăduţ.

Emoţii, dulciuri şi culoare
Activitățile organizate în cadrul
acestui proiect au fost diverse.
Practic, elevii participanţi la această competiţie s-au organizate în ateliere de lucru pentru realizarea de
afișe cu mesaje pozitive, în diferite
tehnici. Copiii s-au documentat în
prealabil pe internet, apoi au selec-

tat citate, texte, versuri etc., după
care au creat – individual sau pe
echipe – afișe colorate, vesele, optimiste, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori. După ce au tipărit
afişele, elevii au mers la
magazinele și localurile publice din
Miroslava pentru a le aranja în
vitrine, fiind primiți cu mare drag.
Emoționaţi, proprietarii de magazine nu au rămas datori, răsplătind la
rândul lor creativitatea, cu dulciuri!
Afișe foarte frumoase au avut
elevii: Cazacu Noelia (cl. VI) și
Zalomir Gabriela Ema (cl. VIII),
Haras Elena, Chiriac Luciana,
Iacob Lorena, Prisacaru Ștefania
(cl. VII), Ceobanu Lidia,
Mihăilescu Alessio, Pașan Marko,
Radu
Alexandra
Maria,
Ungureanu Gabriel (cl. V).

Şcoala din Uricani va fi totuşi modernizată!
În ultima şedinţă de plen
Consiliul Local Miroslava a aprobat reabilitarea Şcolii Gimnaziale
„Miron Barnovschi” din Uricani.
Proiectul a fost depus la
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice pentru
obţinerea finanţării de la bugetul
de stat, care minister, însă, între

timp, s-a răzgândit. „Sunt
momente când chiar nu-i înţeleg
pe cei de la Ministerul Dezvoltării.
Mai întâi ne încurajează să facem
un lucru, apoi noi cheltuim bani ca
să facem proiectul, după care tot ei
ne lasă baltă, spunând că nu mai
au banii necesari. Vom vedea…
Indiferent cum va evolua situaţia

pe acest subiect, noi tot vom face
şcoala” a declarat primarul Dan
Niţă. 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.

Ca în fiecare an, pe 5 octombrie, când se
sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei, elevii
Şcolii Gimnaziale „col. Constantin Langa”
din Miroslava au desfăşurat activităţi tematice
dintre cele mai diverse. De această dată au fost
dezbateri pe tema educaţiei de astăzi (acţiune
coordonată de prof. Maria Ursu), ateliere de
creaţie (prof. Diana Deliu), competiţii şi selecţii sportive pentru echipele de fotbal şi handbal ale şcolii (prof. Daniel Brişcariu).
Aflându-se într-un an hotărâtor pentru
cariera lor viitoare, elevii claselor a VIII-a
(coordonaţi de prof. Roşu Adriana şi Vlăduţ
Daniela) au întreprins cu această ocazie o vizită la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”
din Miroslava, iar din programul vizitei nu a
lipsit Palatul Sturdza, cu muzeele sale foarte
originale: colecţia de costume populare şi
ţesături pe borangic, muzeul de istorie locală
şi colecţia de manuale de secol XIX, care au
stat la baza înfiinţării învăţământului superior
agricol în Principatele Române, cele care
aveau să dea naştere statului român modern.
La rândul lor, elevii din clasele primare şiau pus la încercare talentele artistice într-o
minicompetiţie de desene (coordonată de prof.
Ani Pascu).

Subunitatea din Uricani a marcat Ziua
Educaţiei, la fel, printr-o dezbatere având ca
tematică „Părinţii de ieri, de azi şi de mâine”,
cu participarea Asociaţiei E-RA-Phoenix. La
dezbaterea organizată de prof. Carmen
Ciucanu şi Andreea Abaza au fost invitaţi să
participe părinţii.
Tot la Şcoala „Miron Barnovschi” din
Uricani, prof. Maria Gîrlescu a organizat o
dezbatere cu tema „Elevul, între formal şi
nonformal”, care s-a încheiat cu completarea
unor forumulare cu rol consultativ.

Scurtă incursiune în lumea lui Pinocchio
Cei mai bucuroşi au fost însă copiii din
ciclul primar, care au fost invitaţi la teatru.
Acţiunea s-a intitulat „Paşi în lumea poveştilor” şi a fost o mică incursiune prin lumea lui
Pinocchio, cunoscutul personaj al poveştii lui
Carlo Collodi. Povestea a fost pe deplin gustată de micii spectatori, care mai apoi s-au întrecut în a-l desena, fiecare după imaginaţia lui, pe
fabulosul băieţel din lemn, căruia i-a tot crescut
nasul de la minciunile spuse, pe zâna cea bună,
sau pe vulpoiul hoţoman… Tot de Ziua
Educaţiei, prichindeii de la Grădiniţa Miroslava
au urmărit o scurtă piesă de teatru, interactiv,
intitulată „Iepurele şi Ariciul”. Despre succesul
acesteia imaginile vorbesc de la sine.
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A patra victorie consecutivă acasă

Ştiinta Miroslava - Sporting Lieşti: 2-0!
Ştiinţa a înregistrat, sâmbătă, 22
octombrie, cea de-a patra victorie pe
teren propriu: 2-0 cu Sporting
Lieşti, într-un meci în care nu a
impresionat la început, găsind totuşi
drumul spre gol prin căpitanul
Alexandru Marin (penalty, 62) şi
Andu Moisi, cu zece minute înainte
de ultimul fluier al centralului băcăuan Emil Voicu.
Marin ajunge astfel la cota “3” în
campionat, în timp ce stoperul
Miroslavei se află la prima reuşită.
Moisi a mai înscris şi în Cupa
României, în acel 4-1 cu Somuzul
Preuteşti. În urma acestui rezultat,
formaţia noastră urcă pe locul 6 în
clasamentul Seriei 1, la egalitate de
puncte cu Metalosport Galaţi (un
joc mai puţin disputat).
Eduard
Săvoaia
(15)
şi
Alexandru Marin (18) au avut cele
mai importante faze de poartă în primele 45 de minute. Săvoaia a fost

blocat de goal-keeperul Lieştiului,
pentru ca Marin să nu ajungă, trei
minute mai târziu, la mingea trimisă
uşor imprecis de Odăgieru
în urma unei pătrunderi în
flancul drept.
Atacantul
Alexandru
Marin a anunţat succesul
Ştiinţei după două etape de
secetă, în minutul 62, când
a fost ţinut în careu de un
fundaş al oaspeţilor, iar
Emil Voicu a indicat punctul cu var. Marin a transformat cu siguranţă, devenind
golgeterul echipei (3 goluri
în campionat, 2 în Cupa
României).
Introdus pe teren în
minutul 55, în locul lui
Petru Agrigoroaei, în lipsa
lui George Maxim şi
Alexandru Izmană, Alin
Huţanu (foto) a fost responsabil cu centrările de calitate în careul Lieştiului.

Cel de-al doilea gol al Ştiinţei a
fost precedat de o încercare excelentă a lui Andrei Săriţanu. Văzându-l
uşor ieşit pe portarul Anghel,
Săriţanu a şutat din afara careului
direct sub transversală, iar portarul
Lieştiului a respins cu vârful degetelor.
În minutul 80, la un corner de pe
partea dreapta de atac, Andu Moisi a
dublat avantajul Ştiintei printr-o
lovitură de cap, asigurându-ne liniştea de care aveam nevoie pentru a
trata cu mult calm finalul de joc.
Dănuţ Tăcuţanu (86) şi Mădălin
Crengăniş (87) au ratat şansa de a
îndulci golaverajul echipei noastre,
iar Ştiinţa Miroslava-Sporting Lieşti
s-a încheiat cu scorul de 2-0.
Sâmbătă, 29 octombrie, Ştiinta
merge la Râşnov pentru a obţine
prima victorie în deplasare, în faţa
formaţiei clasate pe locul 11 –
Olimpic Cetate Râşnov (8 puncte).
Ştiinţa Miroslava: Ţintea,
Odăgieru, Săriţanu, Tăcuţanu,

Pantîru, Moisi, Săvoaia, Taciuc,
Agrigoroaei, Marin, Sasu.
Rezerve: Anton, Cerneuţanu,
Huţanu (55), Amarinei (90),
Crengăniş (63), Gorovei (70),
Dulcianu.
Sporting
Lieşti:
Anghel,

Filimon, Manea, Dumitru, Preda,
Lovin, Popov, Sprânceană, Crihană,
Bârlădeanu, Dushkaj.
Rezerve:
Serea,
Cană,
Adamache, Balaban, Munteanu,
Sandu şi Borşan

Programul Ştiinţei Miroslava (tur)
- 3 septembrie, AFC Hărman – Ştiinţa Miroslava: 1-0;
- 10 septembrie, Ştiinţa Miroslava – CSM Paşcani: 4-2;
- 17 septembrie, Ştiinţa Miroslava – ACS Olimpia 2010 Râmnicu Sărat: 1-0;
- 24 septembrie, Atletico Vaslui – Ştiinţa Miroslava: 1-0;
- 1 octombrie, Ştiinţa Miroslava – CSM Roman: 2-1;
- 8 octombrie, SC Bacău – Ştiinţa Miroslava: 2-2;
- 15 octombrie, Ştiinţa Miroslava stă;
- 19 octombrie, CS Aerostar Bacău – Ştiinţa Miroslava: 1-0;
- 22 octombrie, Ştiinţa Miroslava – CS Sporting Lieşti: 2-0;
- 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.

Cupa Fair-Play la şah
De vineri până duminică, 23-25
septembrie 2016, la Iulius Mall
din Iaşi s-a desfăşurat Cupa
Fairplay, concurs la care au participat cei mai valoroşi copii până
în 12 ani, legitimaţi la cluburile
din judeţul Iaşi.
Şahiştii de la CS Ştiinţa
Miroslava au avut o evoluţie bună
la această competiţie şi au obţinut
următoarele rezultate:
• La Open general A, pentru
jucători nelegitimaţi până în 12

ani - Andrei Donici a obţinut locul
al III-lea la Băieţi 10 ani; la Băieţi
8 ani - Darius Poşişnicu tot locul
al III lea; la Fete - Maria Apostol
a obţinut locul al II-lea. Cu 2
puncte la cei mai micuţi, Ioan
Apostol s-a clasat pe locul II. Un
parcurs bun şi aproape de premiu
au fost Lorenzo Lupu, Ioana
Andreiaş Bulgărescu David şi
Nicu Moroşanu. De remarcat că la
primul concurs cu cei legitimaţi
Cezar Buchilă a avut o evoluţie

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

foarte bună şi cu 2 puncte din 5
partide a demonstrat un real progres!
• La Open general B pentru
jucători nelegitimaţi până în 10
ani s-au remarcat şi au obţinut
medalii Maria Andreiaş, Şoroagă
Petru Rareş şi Robert Buchilă.
Felicitări tuturor şi succes la
următoarele competiţii!
Prof. Apostol Alin, instructor
Apostol Nicoleta

