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Întârziere prelungită
a bugetului local
• Tratată sistemac într‐o manieră discriminatorie de
către administraţia judeţeană, comuna Miroslava a
trebuit permanent să se descurce din resurse proprii

Pe fondul protestelor din
stradă și a frământărilor politice
care au pus guvernul Grindeanu
în situaţia de a se remania la nici
o lună de la numire, legea bugetului a fost mult întârziată. Efectul
în lanţ nu a întârziat să apară,
producând amânări în elaborarea
bugetelor judeţene și locale. Altfel
spus, la acest moment, administraţia comunei Miroslava nu are
un buget, pentru că încă nu s-au
făcut alocările de la judeţ. Care
sunt așteptările Primăriei Miroslava din acest an? „Dacă ar fi să
ne raportăm la bugetele de anii
trecuţi, când comune mult mai
mici decât Miroslava au primit
bani cu nemiluita, iar noi nu, aș
putea spune că nu avem motive de

Târg de mărţișoare
A devenit deja o tradiie ca, în ﬁecare an,
în preajma zilei de 1 mare, toi elevii școlilor
gimnaziale din Miroslava să intre într‐o com‐
peie a creavităii și fanteziei arsce. Anul
acesta expoziie de mărișoare și felicitări de

mărișor va avea loc mari, 28 februarie, în‐
cepând cu ora 12:00, la Sala Polivalentă din
centrul comunei. Firește, expoziia va ﬁ cu
vânzare! „Preurile acestor felicitări și mări‐
șoare vor ﬁ modice, pentru că aciunea nu

optimism... Sper totuși ca actuala
conducere a Consiliului Judeţean
să dea dovadă de raţiune și corectitudine politică, astfel încât să
ţină cont de problemele specifice
zonei metropolitane, care necesită
investiţii foarte mari”, a declarat
Dan Niţă, primarul comunei Miroslava.
Oricum, până la primirea sumelor defalcate de la judeţ, comuna Miroslava și-a trasat deja
principalele obiective investiţionale, care altminteri au mai fost
prezentate publicului larg în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a comunei pentru perioada
2016 – 2020.
În linii mari, este vorba de investiţii în infrastructură precum

este una comercială, ci educavă. Încercăm
asel să dezvoltăm nu doar creavitatea co‐
piilor noștri, dar și spiritul antreprenorial. Cine
șe, poate printre ei vom descoperi viitori oa‐
meni de afaceri de mare succes ai Iașului!”, a
opinat prof. Diana Deliu, organizatoare a eve‐
nimentului, împreună cu prof. Daniela Vlădu,
directoare adjunctă a Liceului Gimnazial „Col.
Constann Langa”, din Miroslava.

Miroslava - prezenţă notabilă la Târgul
Naţional de Turism al României
În perioada 16‐19 februarie, a avut loc la Ro‐
mexpo Bucureș Târgul Naional de Turism al
României. Miroslava este o prezenă constantă
la acest eveniment, având în ﬁecare an un stand
propriu de prezentare. Timp de patru zile,
aproape o mie de vizitatori, români și străini, au
trecut pe la standul Miroslavei.
Remarcăm în acest an prezena unor vizita‐
tori din Indonezia, care s‐au interesat de comuna
Miroslava, plecând de la stand doldora de mate‐
riale de promovare: cări mici și albume părite
având ca temacă potenialul turisc al comunei
noastre.
Amănunte în pagina 4

extinderi ale reţelelor de canalizare, asfaltări de drumuri, dar și
obiective cu caracter educativ
(școală nouă în Miroslava), sportiv (extindere baze sportive în Miroslava și Uricani) sau economic
(amenajare parc industrial în Brătuleni).
Pentru realizarea punct cu
punct a acestei strategii, administraţia locală are în vedere accesarea de fonduri europene,
guvernamentale, dar și resurse
proprii, la nevoie apelând chiar și
la împrumuturi.
Despre proiecte aflate
în lucru şi investiţii la zi,
aflaţi amănunte în PAGINA 3
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Primăria Miroslava angajează tehnician
sau asistent veterinar, pentru padocul de
câini comunitari, din Balciu. Relaţii suplimentare, la telefon: 0748-078.114.

Anunţuri
SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o
persoană serioasă, cu experienă și răbdare. Salarizare
negociabilă! Permisul de conducere reprezintă un avan‐
taj. Telefon 0721.280.783.
AUTOMOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel.:
0740‐684.520;
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. Tel.:
0760‐265.689.
IMOBILIARE
• Vând teren intravilan în sat Valea Ursului, 3 parcele x
1.000 mp. Pre 10 euro/mp. Negociabil. Tel.:
0755‐517.680; 0754‐79.22.85;
• Vând teren intravilan în sat Dancaș, 550 mp, 20
euro/mp. Tel.: 0755‐517.680; 0754‐79.22.85;
• Arendez 10.500 mp teren – fâneaă, în Valea Ursului
(lângă biserică). Telefon 0745‐914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, Valea Ursului, intravilan. Te‐
lefon 0746‐828.420
LOCURI DE MUNCĂ
• Depozitul de produse cosmece – MAKEUP SHOP RO‐
MANIA angajează:
‐ ambalator manual: 3 posturi;
‐ grădinar: 1 post;
‐ bucătăreasă/ menajeră: 1 post.
Locaie: Miroslava, lângă Primărie. Oferim: program de
lucru 8 ore, contract de muncă pe perioadă nedetermi‐
nată. Relaii la telefon 0756.800.500.
ͻ^ĂůŽŶŵŽĚĞƌŶ, situat în centrul comunei Miroslava
(de‐asupra magazinului alimentar de la semafor)
angajeazămanichiuristă, frizer, coafor și cosmetician.
Relaii la telefon: 0745‐08.60.61.
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat,
din Iași, angajează:
‐ 4 operatori ulaj;
‐ 2 muncitori necaliﬁcai
Oferim: program de lucru 8 ore, posibilitate de promo‐
vare, contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Re‐
laii, la telefon: 0232‐278020, e‐mail:
maparominvest@yahoo.com
• Firma de transport Kim Johansen, din Danemarca, se‐
lectează șoferi cat. C+E. Selecia se va face la 1 octom‐
brie, în Iași, orele: 9:00‐16:00. Telefon: 0725‐32.32.23.
• Tipograﬁe angajează:
‐ Șofer
‐ Persoane pentru legătorie de carte
‐ Persoane pentru imprimări serigraﬁe
‐ Manipulant
‐ Călcătoreasă – menaj
‐ Specialist operare calculator/imprimantă matrie pen‐
tru par oﬀset Locaie: Miroslava. Relaii suplimentare la
telefon 0740.108.880.
• Pensiunea Antares, din Dancaș, angajează menajeră și
ospătar cu experienă. Detalii la tel.: 0743‐966.908.
• Salonul Oana Style din Valea Ursului angajează mani‐
chiuristă. 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;
‐ lăcătuși construcii sudate;
‐ vopsitori auto;
‐ neri absolveni de liceu, în vederea caliﬁcării pentru
sudor, vopsitor etc.
Salarii nete între 1.400 și 1.700 lei/lună. Relaii la telefon:
0757‐068.603, 0771‐732.958 sau 0757‐068.604.
• SC TESS INDUSTRIE SA ‐ punct de lucru Miroslava (Con‐
stann Langa nr. 68),
angajeaza pe perioada nederminata:
* 3 sudori ‐ 1 schimb
* 2 operatori presa ‐ 2 schimburi
* 2 operatori banda ‐ 3 schimburi
* 3 vopsitori industrial ‐ 3 schimburi
* 3 muncitori necaliﬁca ‐ 2 schimburi
Condii: apt de munca, seriozitate.
Oferim: salariu, bonuri de masa, transport/ decont trans‐
port.
Detalii la telefon 0741 258 878, resurseumane@tessin‐
dustrie.ro sau la sediul ﬁrmei SC TESS INDUSTRIE SA (Mi‐
roslava, str. Constann Langa nr.68).
• Fundaia Alături de Voi angajează confecioner ansam‐
blator arcole din texle și persoană pentru curăenie.
CV poate ﬁ trimis la adresa resurse.umane@alaturide‐
voi.ro sau prin fax, la 0232‐275.568. Detalii suplimentare
se pot lua de la sediul Fundaiei Alături de Voi România,
care se aﬂă în sat Uricani, comuna Miroslava (vizavi de
Anbioce), la 200 m de staia de autobuz.
Fundaia Alături de Voi România este o organizaie non‐
guvernamentală care are ca scop incluziunea pesoanelor
din grup vulnerabil, oferind servicii sociale și de integrare
profesională.
• Conex Distribuon angajează lucrători comerciali pen‐
tru depozitul central din Iași. Program full‐me sau part‐
me.
Pachet salarial: salariu ﬁx plus bonuri de masă, plus de‐
contare transport, posibilitate de accesare bonusuri lu‐
nare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul
companiei Conex Distribuon SA, Calea Chișinăului nr.32,
sau pe adresa de mail: hr@conexdist.ro.
Informaii suplimentare la telefon: 0745‐257.417.

Editor: Florin Antohi
Tipograﬁe: Adevarul Holding SA
Contact: 0748‐013.063
Email: redaca.mesagerul@gmail.com
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Normative ale Consililui Local
Reunit în ședinţă de
lucru ordinară, în data de
30 ianuarie 2017, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut,
votat și aprobat următoarele normative:
• Hotărâre privind alegerea
președintelui de ședinţă pentru
lunile ianuarie, februarie și martie 2017;
• Hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de către Primăria
Miroslava a serviciilor de
consultanţă, asistenţă și reprezentare juridică prin încheierea
unui contract Cabinet avocat
Nastase Gabriel Constantin,
pentru contractarea unui credit,
formularea și susţinerea cererii
de autorizare a contractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de
Autorizare a Împrumuturilor
Locale;
• Hotărâre privind avizarea
Planului Urbanistic Zonal – beneficiari Savin Geta Lăcrămioara, Nicolau Antonius
Eduard și Geanina, Onofrei
Leonard Dumitru și Ilenuţa
Ţuca – pentru terenul situat în
extravilan comuna Miroslava,
tarlaua 62, Parcela 1A, NC
74356, 73055,73949, 71980,
73058, 73059, 73060, 73061,
73062, 73064, 73066,73067,
73069, 73070 în vederea construirii unei locuinţe cu regim de
înălţime P+E+M;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al SC
Servicii Publice Miroslava SRL;
• Hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, SC Servicii
Publice Miroslava SRL;
• Hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de
funcţii ale SC Servicii Publice
Miroslava SRL, pentru anul
2017;
• Hotărâre privind aprobarea
tarifelor orare și a manoperei
orare folosite în devizele de lucrări în anul 2017, pentru utilajele aflate în administrarea SC
Servicii Publice Miroslava SRL;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Public
al Comunei Miroslava, Anexă
nr.1 la H.C.L. Miroslava
nr.86/19.05.2016;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.53/29.09.2016,
privind
însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miro-

slava;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.77/27.10.2016,
privind
însușirea Inventarului Domeniului Privat al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului
public al comunei Miroslava a
investiţiei: “Extindere reţea alimentare cu apă în localitatea
Miroslava, comuna Miroslava,
jud. Iași” și darea în administrare și exploatare către SC Apa
Vital SA;
• Hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului
public al comunei Miroslava a
investiţiei: ”Extindere reţea de
canalizare menajeră pe strada
Pădurii, strada Constantin
Langa și strada Constantin Mavrocordat, sat Miroslava, com.
Miroslava, judeţul Iași” și darea
în administrare și exploatare
către SC Apa Vital SA;
• Hotărâre privind necesitatea aprobării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico –
economici și a indicatorilor de
eficienţă economică pentru:
“Extindere de reţele electrice pe
strada Ioan Joldea Vodă în sat
Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iași”;
• Hotărâre privind însușirea
Inventarului Domeniului Privat
al comunei Miroslava, Anexă
nr.1 la H.C.L. Miroslava
nr.85/19.05.2016.
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.42/27.04.2014,
privind
investiţia “Extinderea sistem de
alimentare cu apă în satul Valea
Adȋncă și Horpaz, comuna Miroslava, judeţul Iași”;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.13/29.01.2015;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.71/28.05.2015;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în
conţinutul HCL Miroslava
nr.202/15.12.2015;
• Hotărâre privind darea în
administrare de către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Miroslava către SC Servicii Publice Miroslava SRL a unor
bunuri care fac parte din patrimoniul comunei;

SC Eurofrutas Temporar SRL, cu sediul în București, str. Giurgiului nr. 164, bl. C23, cam. 3, autorizată și acreditată de Ministerul Muncii și Protecţiei
Sociale din România, ca Agent de Muncă Temporară,
vine cu ofertă de muncă viabilă în Uniunea Europeană,
pentru femei – trim.I, 2017: căpșuni, afine, zmeură –
după cum urmează:
• Felul contractului: contract de muncă temporară,
înregistrat în România;
• Meseria: muncitor necalificat în agricultură;
• Salariu de încadrare: 3.800 – 4.500 lei/lună;
• Perioada de angajare: maxim 183 zile.
Relaţii și înscrieri la tel.: 0247- 411.247, 0723616.335

Date de la starea civilă
În perioada 20 ianuarie – 21 februarie 2017, la
Oﬁciul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava, au fost
înregistrate următoarele:
Nașteri (sau transcrieri copii născui în străină‐
tate, ai căror părini au domiciliul stabil în Miro‐
slava)
• Boicu Nathan Shane (31 mare 2016, Marea

• Hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din HCL
Miroslava nr.34/28.07.2016;
• Hotărâre privind aprobarea
Planului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru
asigurarea cu resurse umane,
materiale și financiare necesare
situaţiilor de urgenţă în anul
2017 la comuna Miroslava;
• Hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de
urgenţă și ajutoarelor de înmormântare la nivelul Unităţii Administrativ Teritorială Comuna
Miroslava, judeţul Iași, în anul
2017;
• Hotărâre privind aprobarea
Actului Adiţional nr.2, la Contractul de Administrare încheiat
între Comuna Miroslava și SC
Miroslava Industrial Parc SRL;
• Hotărâre privind modificarea și completarea Strategiei de
Dezvoltare a comunei Miroslava, în perioada 2014-2020,
aprobată
prin
HCL
nr.12/23.01.2014;
• Hotărâre privind reglementarea unor măsuri de sprijin
pentru elevii clasei a VIII-a și a
profesorilor coordonatori din
cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” – Miroslava, pentru îmbunătăţirea
calităţii rezultatelor la Evaluarea
Naţională din anul 2017.
Reunit în ședinţă de
lucru „de îndată”, în data
de 16 februarie 2017, Consiliul Local Miroslava a dezbătut, votat și aprobat
următoarele normative:
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Construire sediu primărie în Comuna Miroslava, Judeţul Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL ”Moderni-

SC Lucimar SRL
preia întreţinerea
iluminatului public
Începând din luna februarie,
de întreinerea iluminatului pu‐
blic stradal în comuna Miroslava
se va ocupa ﬁrma SC Lucimar SRL.
Pentru intervenii, schimbat
lămpi sau alte reclamaii legate
de reeaua de iluminat public,
persoanele interesate pot suna la
telefon: 0745‐60.99.89 (ing.
Baciu) sau pe e‐mail, la adresa:
lucimar_ro@yahoo.com

zare bază sportivă în incinta Liceului Agricol “M. Kogălniceanu”;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Extindere
grădiniţă și construire creșă în
cadrul Școlii «Colonel Constantin Langa»” Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava”;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Extindere
și modernizare Școala Gimnazială “Colonel Constantin
Langa” Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Înfiinţare
reţea de colectare ape uzate în
satele Proselnici, Cornești și
Dancaș, Comuna Miroslava,
Judeţul Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea
valorii totale a obiectivului de
investiţie prin PNDL “Modernizare străzi și drumuri locale în
satele din Comuna Miroslava”;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate
în conţinutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.81 din
19.05.2016 privind implementarea proiectului: „Modernizare
drumuri de acces agricol în comuna Miroslava”;
• Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate
în conţinutul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.82 din
19.05.2016 privind necesitatea
și oportunitatea aprobării documentaţiei tehnico – economice,
faza documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii (DALI),
pentru obiectivul de investiţii:
„Modernizare drumuri de acces
agricol în comuna Miroslava”.

Taxa pe gunoi menajer
a fost mărită
După cum ancipam într‐o ediie ante‐
rioară a ziarului Mesagerul, începând din luna
ianuarie a acestui an, taxa de salubritate pe
care SC Edil Industry SRL o va percepe pentru
preluarea gunoiului menajer a fost mărită,
după cum urmează:
• 8,4 lei+TVA persoană ﬁzică/lună;
• 85,86 lei + TVA/mc/persoane juridice.
Scumpirea taxei de salubritate este deter‐
minată de prevederile OUG 196/2005, care
prevede ca începând cu data de 1 ianuarie
2017, gropile ecologice să perceapă o taxă de
mediu suplimentară de 120 lei/tonă.

Britanie)
Primăria comunei Miroslava urează noilor familii
Căsătorii
„casă de piatră”!
• Tăbăcari Vitalie, cu Mardare Aliona;
• Grigoraș Alin, cu Ursachi Mihaela Ioana;
Decese
• Arsene Marius, cu Craus Alexandra Irina;
• Hîrtopeanu Ruxanda (92 ani, Miroslava);
• Asachi Dinu Cătălin, cu Pavel Irina;
• Marin Maricica (85 ani, Corneș);
• Constannescu Neculai, cu Miron Maria Sorina;
• Lambă Mihai (70 ani, Corneș);
• Tănasă Florin Constann, cu Ciubotariu Petro‐
• Radu Ticuleana (52 ani, Uricani);
nela;
• Anton Constann (86 ani, Voroveș).
• Pinlie Ștefan, cu Iacob Ancua Elena;
Primăria comunei Miroslava le adresează sin‐
• Ciobanu Adrian, cu Pancu Elena.
cere condoleane familiilor îndurerate!

Mesagerul
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Administraţie

Inundaţii de sezon
• Din cauza întreţinerii
deﬁcitare a şanţurilor
de dren, unele
gospodării au început
să se umple cu apă
Vremea a început să se
încălzească și odată cu ea
au început să apară inundaţiile. Datorită volumului mare de zăpadă care a
început să se topească de
pe versanţii din Uricani,
cele mai afectate au fost
gospodăriile din dreptul
bazei sportive.
„Azi, am primit solicitări să intervenim la familia Plămădeală și pe
vecinii acestuia, apa adunată acolo fiind mai
mare. Nu a fost ușor, dar
am făcut și noi ce am
putut ca să decolmatăm

șanţurile. Mâine vom interveni în Cornești, de
unde am mai primit niște
sesizări”, a declarat viceprimarul Vasile Bulbașa.

Fiind o perioadă specifică producerii unor astfel de fenomene naturale,
autorităţile locale le reamintesc cetăţenilor care
au gospodării la baza
unor versanţi că menţinerea șanţurilor de dren
din dreptul gardului fiecăruia e o îndatorire civică. „Primăria intervine
de fiecare dată când e
vorba de cazuri urgente
sau situaţii mai dificile
care necesită utilaje și nu
pot fi rezolvate de oamenii simpli, dar nici nu se
cade să venim tot noi de
la primărie, să le măturăm șanţurile în care unii
și-au aruncat gunoaiele”,
a mai remarcat viceprimarul Bulbașa. Ca să
preîntâmpine răspândi-

ͣƚĞŶԑŝŽŶĉŵĐĞƚĉԑĞŶŝŝƐĉŶƵŵĂŝƐĐŽĂƚĉĐƌĞŶŐŝŠŶĚƌƵŵ͘
ƌƵŵƵůĞƐƚĞĚŽŵĞŶŝƵůƉƵďůŝĐ͘ŝŶĞŶƵŠŶԑĞůĞŐĞĂĐĞƐƚůƵĐƌƵǀĂĨŝ
ĂŵĞŶĚĂƚΗ͕ĂĚĞĐůĂƌĂƚǀŝĐĞƉƌŝŵĂƌƵůsĂƐŝůĞƵůďĂƔĂ͘
rea acestor cazuri de inundaţii prin gospodării,
personalul tehnic al Primăriei Miroslava va verifica starea de funcţionare

Proiecte prioritare pentru anul 2017
• Solicitări de proiecte pentru
ﬁnanţare vor ﬁ depuse la
MDRAP în următoarele 30 de
zile
În afara obiectivelor de investiţii pe
care Primăria Miroslava și le-a propus
pentru acest an din resurse proprii,
sunt altele pe care compartimentul de
proiecte al administraţiei locale vrea să
le acceseze prin PNDL.
Odată cu aprobarea OUG nr.
6/2017, s-a deschis etapa a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală, în cadrul căreia se va asigura

finanţarea a 9.500 de obiective de
investiţii noi introduse în program, din
care 2.500 de creșe și grădiniţe și
2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar.
După aprobarea și publicarea în
Monitorul Oficial a legii bugetului de
stat pe anul 2017, primăria Comunei
Miroslava va depune la MDRAP, în
termen de 30 de zile, următoarele solicitări de proiecte pentru finanţare
prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală:
• Construire sediu primărie;
• Extindere grădiniţă și construire
creșă în cadrul Școlii “Colonel Con-

stantin Langa” Miroslava, în localitatea Miroslava;
• Extindere și modernizare Școala
Gimnazială „Colonel Constantin
Langa”;
• Înfiinţare reţea de colectare ape
uzate în satele Proselnici, Cornești și
Dancaș;
• Modernizare bază sportivă în incinta Liceului Agricol “Mihail Kogălniceanu”;
• Modernizare iluminat stradal;
• Modernizare străzi și drumuri locale în satele din Comuna Miroslava.

INVESTIII, LA ZI

Lucrări amânate din cauza vremii
Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, toate lucrările de investiţii ale comunei Miroslava au fost
amânate pe o perioadă nedeterminată. Este vorba de următoarele
contracte:
• Modernizare drumuri (asfaltare) în comuna Miroslava;
• Extindere Sală Sport Miroslava;
• Semaforizare intersecţii Horpaz, Miroslava și Valea Adâncă;
• Asfaltare str. Via Mare, Uricani;
• Modernizare Bază Sportivă Uricani;
• Execuţie rampă transfer gunoi
menajer (Balciu);
• Pietruire drumuri în Parc Industrial Miroslava.
„Contractele sunt în derulare și
imediat ce vremea se va încălzi le
vom relua”, a dat asigurări ing. Violeta Iftimie, consilier în cadrul compartimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava.

Punct medical în Vorovești
Dând curs unor solicitări mai
vechi din partea oamenilor, Primăria Miroslava a pus la dispoziţia locuitorilor din Vorovești un spaţiu
cu destinaţia de punct medical.

Punctul medical a fost deja amenajat într-o cameră din clădirea
grădiniţei din Vorovești, va fi deschis în fiecare miercuri, între orele
13:30 și 15:30 și va fi deservit de

medicul dr. Lupașcu Georgeta,
medic de familie.
În evidenţele acesteia sunt cuprinși circa 200 de pacienţi din localitatea Vorovești.

a șanţurilor de dren din
toate satele componente,
iar acolo unde se va constata că acestea au fost
acoperite cu resturi me-

najere, pământ, crengi
sau resturi de la diverse
materiale de construcţii,
vor fi aplicate amenzi
foarte aspre.

Spaţii disponibile în parcul
Industrial Miroslava
• Licitaie publică!
În conformitate cu legislaia în vigoare și în baza Hotărârii Consi‐
liului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016,
privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Mi‐
roslava, între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL
SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a
Parcului Industrial, cu sediul în judeul Iași, comuna Miroslava, str. C.
Langa,. nr. 93) organizează în perioada 15 mare 2017 licitaie publică
deschisă în vederea atribuirii în folosină a unor parcele de teren în
suprafee diverse care vor ﬁ stabilite în funcie de solicitări, din
suprafaa totală de 347,000 mp teren, localizat în comuna Miroslava,
sat Brătuleni, T14.
Desnaia parcelelor o reprezintă construcia de hale/clădiri pen‐
tru acvităi de producie și/sau servicii.
Durata maximă a contractului de folosină a parcelelor este de
maxim 49 ani de la data semnării contractului. Redevena minimă de
pornire este de 0,9 eur/mp/an, pre fără TVA.
Garania de parcipare la licitaie este de 10.000 lei și se depune
sub forma unei garanii bancare valabile 60 de zile sau în numerar.
Documentaia de licitaie este disponibilă pe site‐ul SC Miroslava
Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro, sau la sediul SC Miro‐
slava Industrial Parc SRL, situat în comuna Miroslava, str. Constann
Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava), persoană de contact: d‐na
Simona Gogan.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 09 ‐14 mare 2017,
între orele 10:00 – 14:00 sau 08 ‐ 09 (pentru data de 15 mare 2017)
la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, situat în comuna Miroslava,
str. Constann Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezena ofertanilor și a co‐
misiei de evaluare și selecie a ofertelor în data 15 mare 2017, ora
10:00 la la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna
Miroslava, str. Constann Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).
Perioada pentru care ofertanii rămân angajai cu privire la terme‐
nii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relaii suplimentare și alte informaii pot ﬁ obinute la sediul SC
Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0758‐033.338,
sau la adresa de mail: simonagogan@primariamiroslava.ro

ADECCO, lider naional și mondial în domeniul resurselor umane,
angajează, în Miroslava, pentru Delphi, operatori în producie.
Responsabilităi: operare mașini de prelucrare cu comandă nume‐
rică.
Oferta include:
‐ Salariu ﬁx, movant, bonuri pentru performană, sporuri;
‐ Transport gratuit;
‐ Tichete de masă;
‐ Tichete cadou (Paște, Crăciun, 1 iunie);
‐ Ore suplimentare plăte dublu;
‐ Instruire profesională la locul de muncă;
‐ Evaluare anuală cu posibilităi de creștere în funcie de perfor‐
mană;
Cerine:
‐ Minim 10 clase (absolvent de liceu sau școală profesională);
‐ Cunoșne tehnice minime;
‐ Disponibilitate pentru program de lucru în schimburi
Informaii suplimentare putei obine la numerele de telefon:
0232‐206.120 sau 0726‐378.784 sau telverde gratuit: 0800.800.408.
Sediu Adecco: str. Sfântul Lazăr, nr.26, bl. K5, parter.
E‐mail: iasi.romania@adecco.com

MIROSLAVA

Culturalaă
Monumentul
funerar al poetului
Dimitrie Anghel
necesită reparaţii
• Elevii şcolii din
Corneş sunt dispuşi
să se ocupe de
întreţinerea acestuia
Având în vedere că administraţia
cimitirului
Eternitatea din Iași nu prea
se ocupă de monumentele
funerare al celor mai multe
dintre personalităţile înhumate aici, personalul didactic împreună cu elevii Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești și-au
propus să se ocupe singuri
de reabilitarea și întreţinerea monumentelor care
prezintă importanţă pentru
comunitatea locală. Vizat
este, în primul rând mormântul poetului Dimitrie
Anghel, patronul spiritual
al școlii. „Am remarcat că
grilajul de la mormântul
poetului florilor este deteriorat și ne-am gândit să-l
refacem”, a declarat prof.
Nicoleta Potorac, consilier
educativ.
Fiind vorba de un monument aflat pe lista de patrimoniu a Iașului, e posibil
ca reabilitarea acestuia să
prespună mai întâi obţinerea unor avize de la Inspectoratul Judeţean de Cultură
și un sprijin în acest sens
din partea Primăriei Miroslava.
Altminteri, ideea nu e
deloc rea. În cimitirul Eternitatea mai sunt înhumate
personalităţi de prim rang

Olga Sturdza

Dimitrie Anghel

Mihail Kogalniceanu

Restart al proiectului Miroslava,
sat cultural al României
Miroslava își va depune
candidatura pentru a obţine
și în 2017 statutul de „sat
cultural al României”. Candidaturile vor fi depuse în
perioada imediat următoare,
când va avea loc și o preselecţie a acestora. Satele rămase în cursă își vor
prezenta strategia culturala
la Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” din București.

Satele Culturale ale României reprezintă un program AFSR, iniţiat în
ianuarie 2014, sub patronajul Ambasadei Franţei în România și a Delegaţiei
Wallonie - Bruxelles la
București, cu scopul de a
promova patrimoniul cultural și turistic al satului românesc.
Comunele din România
au putut candida la acest

titlu cu condiţia să organizeze pe parcursul anului în
curs a minimum 5 evenimente culturale – expoziţii,
festivaluri, concursuri etc –
în domeniul culturii, artei
populare, gastronomiei și turismului cultural.
În 2016 comunei Miroslava i s-a decernat statutul
de Sat Cultural, proiectul
nostru obţinând 95 de
puncte dintr-un total de 100.

Cum să crești un cititor - învaţăţi
copilul să citească!

ale comunei Miroslava precum: Mihail Kogăliceanu
(om politic făptuitori al României moderne și absolvent al primei promoţii a
Institutului pentru Fiii de
Nobili – prima școală superioară de învăţământ agricol din regat) și colonelul
Constantin Langa, cel care
a donat școlii din Miroslava, care-i poartă acum
numele, terenul și fondurile necesare pentru înfiinţarea acesteia.
Revenind la poetul Dimitrie Anghel, mai remarcăm că statuia de la
intrarea în curtea școlii și-a
pierdut nu doar culoarea, ci
și nasul. O fi de la vreme,
sau de la porumbei?

Un cititor înrăit se crește.
Pasiunea pentru citit se dezvoltă în timp, cu atenţie și
dragoste, dar mai ales prin
exemplu personal. Este știut
faptul că lectura îi ajută pe
copii să fie mai inteligenţi,
mai sănătoși și mai bine
pregătiţi pentru viaţă. A-i
ajuta să devină cititori avizi
NU înseamnă a-i învăţa să citească, ci a-i ajuta să se bucure de magia lecturii prin
expunerea lor la minunate
cărţi colorate. Iar părinţii
sunt primii responsabili în
sădirea iubirii faţă de carte.
Astăzi, părinţii generalizează:
copiii ,,trebuie” să citească
dar... au tehnologia ,,de partea lor”, deci cititul nu ar mai
fi o plăcere, ci o corvoadă.
Din păcate, în ţara noastră, (cred că nu numai, să
moară și capra vecinului! –
n.r),
există
40%
de
analafabeţi funcţionali – care
știu să citească, dar nu

înţeleg nimic din ce citesc.
Învaţăţi copilul să citească!
,,Sfaturi ”pentru părinţi...
bunici...
• Mergeţi împreună cu copiii la bibliotecă, participaţi la
cluburi de lectură, ateliere de
lectură sau lansări de carte;
• Citiţi înainte de culcare,
aflaţi dacă le place copiilor
povestea, discutaţi depre
morala ei;
• Daţi-le copiilor alternative de lectură, sugeraţi-le
mai multe titluri;
• Stabiliţi o listă de lecturi
la început de an, copiii să-și
aleagă singuri cărţile pe care
vor să le citească;
• Oferiţi-le cărţi sub formă
de cadouri;
• Citiţi-le cu voce tare
povești, arătaţi-le imaginile și
precizaţi ce urmează pe baza
ilustraţiilor;
• Vizionaţi împreună un
film inspirat dintr-o carte.

Niciodată nu poţi spune
că ai citit destule cărţi, ar însemna să spui că ai citit tot ce
putea citi…
Pentru fiecare om există
cel puţin o carte, în care își
regăsește gândurile și despre
care spune de multe ori mai
apoi că i-a schimbat viaţa.
În 1931, matematicianul și
biblitecarul indian, R.S.Ranganathan a propus cele cinci
legi ale bibliotecii. Ca să
exemplific cele spuse mai

sus, am să fac referire la legile
2 și 3: 2. Fiecărui cititor, cartea sa; 3. Fiecărei cărţi, cititorul său;
Cărţile vă așteaptă în rafturile bibliotecii!
Poate pare demonetizat,
dar Miron Costin a spus așa
frumos: „Nu este alta mai
frumoasă și mai de folos zăbavă decât cetitul cărţilor...”,
în scrierea sa ,,De neamul
moldovenilor”.

Miroslava - prezenţă notabilă la Târgul Naţional de Turism al României
(connuare din pagina 1)

Printre prezenţele notabile de la standul Miroslavei,
îi amintim pe: primarul Aradului, Gheorghe Falcă, Victor Ponta, fost premier al
României, Vasile Dâncu,
fost vice prim-ministru și
ministru al Dezvoltării Regionale, Cristian Petrescu,
fost ministru al Turismului.
Vasile Dâncu a notat pe blogul său experienţa la standul
Miroslavei: „Azi l-am cunoscut pe Ștefan Susai. Unul
dintre tinerii care nu se tânguie că a rămas în ţară, pierPAGINA 4

zând «ţara de afară», care
este mândru cu locurile sale
de baștină și se luptă să-și
facă populară Miroslava lui

frumoasă. Mă bucur de câte
ori am o asemenea întâmplare fericită și redevin optimist! Sunt sigur că România

mai are o șansă. Multumesc,
Ștefane!”. Pe de altă parte,
primarul Aradului, Gheorghe Falcă, un cunoscator al
potenţialului economic al
Miroslavei și al Iașului, a
precizat că în opinia sa Moldovei îi lipsește acea autostradă care ar pune mult mai
bine în valoare economia și
turismul din zona noastră.
Una peste alta, Târgul de
Turism al României a fost
pentru delegaţia din Miroslava un bun prilej de a
vedea cum își promovează și
alţii potenţialul turistic și
economic. Prin prezentările
făcute și materialele promoţionale de cea mai bună ca-

litate avute la stand, comuna
Miroslava a trezit interesul
multor vizitatori, dovedind

că e aici vieţuiește o comunitate care știe să își pună în
valoare atuurile.

Mândru sa fiu fermier!
• World Vision România a reuşit să adune la aceeaşi
masă marii producători agricoli şi zootehnici din
Regiunea Nord Est, cu elevi ai liceului agricol, potenţiali
viitori fermieri
“Trebuie să întindem o
mână de ajutor liceelor agricole!” – a fost concluzia fermierilor prezenţi la masa
rotundă organizată de
Fundaţia World Vision Romania și Liceul Mihail Kogalniceanu Miroslava, miercuri,
15 februarie la Sala de Consiliu a Primăriei Miroslava.
Cum să formăm viitoarea
generaţie de fermieri în agricultură? De ce au nevoie elevii pentru a deveni fermieri
de succes și cum i-ar putea
sprijini Liceul Mihail Kogalniceanu Miroslava în acest
sens? Cum poate fi sprijinit
la rândul său liceul, pentru a
oferi programe educaţionale
relevante pentru dezvoltarea
fermelor mici si mijlocii?
Răspuns la toate aceste
întrebări au încercat să dea
toţi participanţii la întâlnire,
reprezentanţi ai unor firme
importante din domeniul
agricol (Kosarom – Avi Top
Iași, Agricola Târgu Frumos,
Agralmixt, Agrocomplex,
ferma apicola Solești, ferma
zootehnică de la Gorban,
Agricola 96 Ţigănași ș.a.) împreună cu reprezentanţi ai
instituţiilor de învăţământ

(CNDIPT, ISJ Iași, licee agricole, școli gimnaziale).

1995, actualmente director
adjunct al APIA Iași).

Administraţia locală
vrea o colaborare
mai bună cu liceul

Ce ar trebui pentru
ca tinerii să fie atraşi
în a-şi face o fermă?

Întâlnirea a debutat cu un
cuvânt al primarului Dan
Niţă care, în calitate de
gazdă, și-a declarat întreaga
susţinerea în derularea unor
astfel de proiecte. “Nu am
avut o colaborare așa cum
ne-am fi dorit cu fosta conducere a liceului, dar sper ca
din acest an să pornim cu
dreptul. Ce pot să vă spun e
că Primăria Miroslava e hotărâtă să contribuie cu tot ce
e necesar pentru ca absolvenţii liceului agricol să fie
cât mai bine pregătiţi”, a declarat primarul Dan Niţă.
A urmat o prezentare de
diapozitive a proiectului
“mândru să fiu fermier” și au
fost aduse în atenţia invitaţilor – elevi și reprezentanţi ai
unor firme, specialiști în
agricultură și zootehnie – cazurile de succes ale unor absolvenţi ai liceului din
Miroslava, precum Leonard
Stafie (absolvent al promoţiei

Dialogurile dintre invitaţi
au curs natural și au scos în
evidenţă câteva aspecte importante:
• Baza tehnico – materială
a școlilor cu profil agricol trebuie adusă la nivelul tehnologiei actuale (încă se mai
face școală pe tractoare U
650, fabricate la Brașov în
perioada comunistă!);
• Orele de curs ar trebuie
dublate corespunzător cu perioade de practică serioasă, la
diverse ferme de profil. Acest
lucru se poate realiza prin
parteneriate cu agenţi economici privaţi, iar elevii practicanţi să beneficieze de
echipamentul adecvat de
protecţie, transport, masă și
o plată a orelor efectuate;
• Este necesară o mai
bună mediatizare a afacerilor
din mediul agricol și zootehnic, dar și de un sprijin solid
din partea statului, prin facilităţi fiscale și revizuirea ac-

tualei legislaţii agricole, defazată în raport cu realitatea
europeană actuală;
• Restructurarea învăţământului de profil în sensul
de a-l face mai atractiv pentru elevi.

În căutare de
parteneriate cu
agenţi economici
Spre deosebire de alte
unităţi școlare cu profil agricol, Liceul “Mihail Kogălniceanu”
din
Miroslava
dispune de o fermă didactică
de peste 100 hectare, pe care
chiar se poate face treabă.
Este adevărat, încă se mai
face practică pe niște utilaje
antice, dar conducerea liceului caută acum soluţii de parteneriat cu ferme reale, care
sunt dotate și cu echipamente de ultimă oră, cum ar

fi Agricola Târgu Frumos
(fermă de peste 6.000 hectare).
La rândul lor, elevii prezenţi la masa rotundă au
făcut o sumară trecere în revistă a realizărilor lor mai
spectaculoase, cum ar fi: cercetarea pe tema “efectul zaţului de cafea asupra
mazărei” sau dulceaţa de
ardei iuţi “spicy ghost” (premiată la un concurs naţional), fiecare dintre invitaţi
primind cadou câte o mostră,
spre degustare.
Dezbaterile s-au dovedit
utile, pentru că au fost întoarse pe toate părţile problemele cu care se confruntă
liceele agricole, iar la final sau identificat și niște acţiuni
concrete de atragere tineretului spre afacerile cu ferme
de producţie agricolă sau
zootehnică.

Liceele – HUB-uri
locale pentru fermieri
mici şi mijlocii
Evenimentul organizat de
World Vision România la Miroslava a coincis cu lansarea
campaniei “Mândru să fiu fermier”, parte a programului
national „Licee agricole –
HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermierilor mici și mijlocii”. Proiectul își propune
formarea, încă de pe băncile
liceului, a viitorilor fermieri,
prin dezvoltarea unor proiecte, schimburi de experienţă
și practică directă în ferme.
Mândru să fiu fermier este o
campanie de informare dedicată educaţiei agricole prin
care ne propunem să aducem
într-un singur loc informaţiile
destinate tinerilor care intenţionează să devină fermieri
sau să se formeze într-o meserie din domeniul agricol.

Conducere nouă la Școala Gimnazială
„Col. Constantin Langa” din Miroslava
• Prof. Adriana
Mărmureanu ‐ director
interimar, Prof. Daniela
Vlăduţ – director adjunct cu
contract pe patru ani

Daniela Vlădu

Începând cu data de 9 ianuarie a acestui an, pe
postul de director adjunct al
Școlii Gimnaziale „Col. Constantin Langa” din Miroslava
a
fost
numită
profesoara Vlăduţ Daniela,
pe o perioadă de 4 ani, ca
urmare a promovării concursului din octombrie –
noiembrie de anul trecut.
Profesoara Daniela Vlăduţ este absolventă a Institutului Politehnic Iași și a
cursurilor de reconversie
profesională, specializarea
Tehnologia Informaţiei la
Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași.
Având dublă specializare, profesoara Daniela
Vlăduţ activează la catedra
de educaţie tehnologică –

TIC, cu o vechime în
învăţământ de 24 de ani.
De-a lungul carierei sale
didactice, Daniela Vlăduţ a
avut numeroase participări
cu elevii la olimpiade și concursuri școlare (inclusiv la
faza naţională), rezultatele
spectaculoase fiind concretizate în premii și gradaţia
de merit acordată de ISJ
Iași pentru perioadele 2008
– 2012 și 2013 – 2018.
„Sunt o fiică a comunei,
m-am născut aici, aici au lucrat și părinţii mei. Am
urmat clasele I – VIII la
Școala Uricani (unde mama
mea a fost învăţătoare),
acum locuiesc și lucrez aici.
Cunosc bine copiii, familiile
și problemele lor și îmi propun o mai strânsă legătură

și colaborare între școală și
comunitate, în favoarea elevilor noștri.
Lupt pentru diminuarea
abandonului școlar - pentru
că
urmăresc
evoluţia
absolvenţilor noștri în comunitate
și
constat
consecinţele triste ale fenomenului, în societate”, ne-a
declarat profesoara Daniela
Vlăduţ
Având în vedere că pentru postul de director plin al
Școlii Gimnaziale din Miroslava niciunul dintre candidaţii înscriși la concursul
din octombrie – noiembrie
2016 nu a promovat examenul, Inspectoratul Școlar
Judeţean a numit-o pe acest
post, cu titlu interimar, pe
profesoara Adriana Marmu-

Slujbă de sfinţire la Centrele de Zi din Cornești
Vineri, 24 februarie, la
ora 13:00, a avut loc o ceremonie de sfinţire a Centrelor de Zi de la Cornești,
așezământ social înfiinţat și
finanţat de Consiliul Local
Miroslava, pentru a veni în
întâmpinarea familiilor cu
copii aflaţi în situaţie de risc
sau abandon școlar din
zonă.
La ceremonia oficiată de
părintele Ovidiu Apătăchioaie (preot paroh al bisericii din Cornești) și
părintele Ioan Dan Dăniloaia (parohia Proselnici),
au fost prezente oficialităţi
locale, conducerea celor
două Centre de Zi, educatoarele, copiii beneficiari ai
acestui program de asis-

tenţă socială și oameni ai
locului. „Sunt bucuros să
mă aflu aici și că există locul
acesta. Mă bucur că voi, copilași, aveţi ocazia aceasta
de a vă afla aici, ca să învăţaţi, pentru că sunt foarte
mulţi copii în lume care nu
au parte de așa ceva. Un
lucru important: faceţi în
așa fel încât să profitaţi de
acest loc și să vă depuneţi
toată energia pentru a acumula știinţa pe care v-o
transmit profesorii. În viaţă
mergem cu nădejdea în
Dumnezeu și cu munca
noastră. Să aveţi spor în
ceea ce faceţi și să nu uitaţi:
credinţă și învăţătură!”, a
rostit părintele Apătăchioaie la finalul slujbei.

Fiecare Centru a primit câte
o icoană, una cu Maica
Domnului, ocrotitoarea satului Cornești și una cu
Sfântul Efrem cel Nou,
mare ajutător pentru comunitate. Nu în ultimul rând
copiii au primit și o candelă,
care să fie aprinsă permanent, pentru spor și ajutor.

De programul celor două
centre de zi din Cornești beneficiază 50 de copii: 20 de
copii cu vârste cuprinse
între 7 și 14 ani la Centrul
de zi și 30 de copii din clasele I-IV la Centrul de Îngrijire de zi pentru copii aflaţi
în situaţii de risc.

Adriana Mărmureanu
reanu.
Adriana Mărmureanu
este profesoară de matematică, grad 1 didactic, cu o vechime de 22 ani la catedră.
A absolvit Facultăţii de Matematică a Universităţii „Al.
I Cuza” din Iași în 1995 și a
predat la diferite școli din

Botoșani și Iași, ultima dintre acestea fiind Colegiul
„Miron Costin” din Iași.
Școala Gimnazială „Col.
Constantin Langa”, din Miroslava a mai avut în funcţia
de director pe profesoarele
Maria Ursu și Beatrice
Iosub.

Şcoala altfel, la Corneşti
În perioada 27 februarie – 3 mare, când are loc săptămâna
„școala alel”, conducerea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din
Corneș a pregăt un program generos de aciuni cultural‐educa‐
ve, dar și întrecere sporve. Să le enumerăm:
• Concurs pe teme de cultură generală și matemacă distrac‐
vă;
• Seminar pe tema „Dracula, între mit și realitate istorică”;
• Atelier de creaie și artă populară ‐ șezătoare arscă, în care
copiii vor învăa cusături decorave tradiionale româneș și cum
să idenﬁce modele speciﬁce diferitelor zone, pe ii și cămăși popu‐
lare;
• „Liber printre străini” – vizionări de reportaje temace, urmate
de dialog și schimb de impresii din experiena personală între pro‐
fesori și elevi, despre viaa românilor în diasporă și problemele lor
de integrare în comunitatea gazdă;
• Natura prin experimente – laborator demonstrav prin care se
reproduc fenomene care au loc în natură, gen „fotosinteza”, sau
cum produc plantele oxigen folosind energia solară;
• Maraton concurs, ștafetă și alte concursuri sporve (aciunea
va avea loc și în funcie de cum va ﬁ vremea afară).
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Interviu

EI NE REPREZINTĂ

„Dacă aducem și gazul, în
Balciu nu mai e nimic de făcut”
• Interviu cu Gabriel Lazăr, consilier local PMP, reprezentant al locuitorilor din Balciu
Aflat la prima sa experienţă de consilier, Gabriel
Lazăr este o persoană mai
puţin vocală în Consiliul
Local, dar este prezent la
toate ședinţele în calitate de
reprezentant ales al locuitorilor din Balciu. E genul discret, mai puţin vorbăreţ, dar
știe cam tot ce se întâmplă în
comunitatea din care se trage
pentru că are un magazinaș
la ieșirea din Balciu, spre
Cornești. Lazăr Gabriel s-a
născut în Iași, pe 20 iunie,
1980. Este căsătorit cu Lazăr
Alina, împreună cu care are
trei copii minori: Alex Ciprian, Alexandra Gabriela și
Anais Maria. A absolvit 11
clase, calificându-se în meseria de mecanic auto. Actualmente este administrator la
propria firmă de comerţ cu
amănuntul.
Rep.: Cum aţi ajuns la
Miroslava?
Gabriel Lazăr: Bunicii
mei sunt de aici. Mama mea
a stat aici și tot aici locuiește
în continuare.
Rep.: Presupun că aţi
lucrat o perioadă ca mecanic auto…
G.L.: Nu. Imediat ce am
terminat școala, am preluat
magazinul părinţilor, din
Balciu. Tata a decedat între
timp și nu avea cine să se
ocupe de el.
Rep.: Nu mai aveţi
fraţi?
G.L.: Ba da, mai am un
frate. Dar el a plecat la
muncă în Italia. Nu l-a interesat magazinul.
Rep.: E singurul magazin din Balciu?
G.L.: Nu. Mai sunt în sat
două sau trei magazine. Al
meu e singurul din partea
asta de sat.
Rep.: Merge afacerea?
G.L.: Nu cine știe ce, dar
din asta îmi întreţin familia.
Rep.: Lucrează și soţia
la magazin?
G.L.: Nu. Soţia e casnică,
se ocupă doar de copii.

„Am candidat pentru
prieteni, nu doctrine”
Rep: Dacă ești consilier local, presupun că ai
mai făcut politică.
G.L.: Nu chiar, dar e adevărat că am mai candidat la
Consiliul Local pe lista lui
Doru Maftei, la PSD. El a
candidat atunci la funcţia de
primar. Nici el nu a ieșit primar, nici eu consilier.
Rep.: Acum ești la
PMP. Nu e o diferenţă
doctrinară cam mare
între cele două partide?
G.L.: Din partea mea, niciuna, că nu le am pe astea cu
doctrinele și teoriile. Atunci
când am candidat pe lista
PSD am făcut-o pentru Dorinel Maftei, care mi-e prieten.
Apoi, când am candidat la
PMP, am răspuns afirmativ
la invitaţia domnului Constantin Coţofană, care a candidat la ultimele alegeri
pentru postul de primar. El
nu a ieșit primar, dar eu am
ieșit consilier local, că am fost
primul pe listă.
Rep.: De ce nu s-a pus
domnul Coţofană și pe
lista de la Consiliul
Local?
G.L.: Sincer să fiu, nu știu
să vă dau un răspuns. Cred că
el a mers pe ideea de totul
sau nimic. A vrut probabil să
fie doar primar, nu și consilier. El știe mai bine ce a fost
în capul lui…
Rep.: Dar de ce ai plecat din PSD și te-ai dus la
PMP?
G.L.: Nu. Am plecat din
PSD pentru că nu m-a mai
întrebat nimeni de sănătate.
Singurul care a venit la mine
a fost domnul Coţofană, care
căuta un reprezentant pe
Balciu, așa a ajus la mine.
Dorinel Maftei nu a mai candidat, doamna Laura m-a
căutat prea târziu, abia după
ce bătusem palma cu domnul
Coţofană, așa că nu mă mai
puteam întoarce.
Rep.: Ce te-a determinat să intri în politică, ai
în vedere vreun proiect

anume pentru comunitate?
G.L.: Nu am niciun proiect. Am venit doar ca să-l
ajut pe domnul Coţofană.
Rep.: Înainte de a
merge la ședinţele de
Consiliu Local sau cele
de la comisie, te sfătuiești cu domnul Coţofană?
G.L.: A, nu! La ședinţele
de Consiliu mă duc, citesc
proiectele și dacă sunt de
acord cu ele votez „pentru”.
Dacă mi se pare că nu sunt
bune votez „împotrivă” sau
mă abţin.

„Oamenii din Balciu
sunt mulţumiţi de
activitatea primăriei
Miroslava”
Rep.: Și cum ţi se pare
activitatea din Consiliu.
E interesantă?
G.L.: Este interesantă
pentru că se discută proiecte
importante pentru comună.
Rep.: Ești mulţumit
de ce a făcut primăria
pentru locuitorii din Balciu?
G.L.: Din câte am vorbit
și eu cu oamenii, îmi dau
seama că sunt mulţumiţi. Cu
șanţurile astea de dren ar
mai fi de făcut ceva, ca să nu
se mai adune mizeria în
drum. Dar, altfel, primăria
Miroslava a făcut tot ce era
de făcut: a asfaltat drumurile,
a adus apă inclusiv pe strada
Prunilor unde erau niște reclamaţii, canalizare este.
Deci, nu prea mai e nimic de
făcut pe aici. Gazul ar fi acum
cea mai mare doleanţă a cetăţenilor. Dar, la fel cum s-au
făcut toate celelalte, trag nădejde că vom avea și gaz întrun viitor apropiat. Oamenii
au făcut cereri pentru gaz, leau semnat, iar acum așteptăm răspuns.
Rep.: Este interesant
că localitatea Balciu are
doi consilieri locali, cei
mai tineri din Consiliu:
dumneavoastră
și
doamna Șoroagă. La în-

tâlnirile cu oamenii din
sat veniţi împreună, sau
cum aflaţi ce îi interesează?
G.L.: Nu discut cu
doamna Șoroagă, că nu avem
ce vorbi. Ce îi interesează pe
oameni aflu când vin la mine,
în fiecare zi la magazin și mai
vorbim una alta.
Rep.: Din punctul tău
de vedere, care e deosebirea dintre PSD și
PMP?
G.L.: Pentru mine, niciuna…
Rep.: Dar, dacă ai fi
primar al comunei, ce ai
face în primul rând?
G.L.: Aș face șanţul și aș
aduce gazul în sat. Dacă astea
sunt rezolvate, altceva nu ar
mai fi nimic de făcut la noi.

Drum special pentru
vacile care merg la
islaz
Rep.: Dar de vacile
care umblă dezlegate pe
stradă, lumea nu zice
nimic?
G.L.: Ba da. A fost zilele
trecute primarul pe aici și a
vorbit cu oamenii la biserică
pe acest subiect. A rămas că
primăria va amenaja un
drum special, îngrădit, prin
vale pe la Artigiani, ca să nu
mai iasă vacile în drum când
se duc la izlaz. Dar oamenii
tot pe aici vin, că au și fântâna asta de la intersecţie,
unde opresc și dau apă la animale.
Rep.: Mai știam că ar
fi niște nemulţumiri legate de platforma pentru
gunoi menajer din Blaciu și padocul de câini…
G.L.: S-au mai rărit acele
nemulţumiri de când noua
firmă de salubritate și-a intrat în atribuţii și a început să
facă treabă. Zona de la platformă a fost curăţată, nu mai
vine miros de acolo. Cu câinii
de la Padoc nu am auzit să fie
discuţii, pentru că e benefic
pentru comunitate. O altă
nemulţumire a oamenilor
poate fi aceea că s-a micșorat

islazul. În rest, mai degrabă
apar reclamaţii vara de la mirosul pe care îl lasă pompele
colectoare la staţia de tratare
a apei de aici, la ieșirea din
sat, spre Cornești.
Rep.: Sunt așa de mult
animale în Balciu?
G.L.: Sunt destule, iar oamenii cer acces la pășune, că
majoritatea cu asta se ocupă.
Cei mai mulţi au vaci și cai.
Oi nu.
Rep.: Cetăţenii din
Balciu își plătesc taxa de
pășunat?
G.L.: Eu zic că și-o plătesc, așa cum mi-am plătit-o
și eu în avans pentru tot anul.
Rep.: Erau, îmi amintesc, niște plângeri legate de un individ care-și
făcuse abuziv un fel de
magazie pe acea pășune.
G.L.: Au dispărut și individul și magazia respectivă,
care a fost demolată.

„Nu sunt probleme la
comisia de urbanism”
Rep.: La ce comisie
activezi în Consiliul
Local?
G.L.: La urbanism.
Rep.: Și care ar fi problemele cu care vă confruntaţi cel mai des la
această comisie?
G.L.: Nu sunt probleme.
Toată lumea știe ce are de
făcut, acolo unde nu înţelegem ceva vorbim cu personalul de specialitate al
primăriei. Chiar nu sunt probleme. Discuţiile sunt mai
mult tehnice, pe certificate de
urbanism, autorizaţii și deastea specifice acestui domeniu de activitate.
Rep.: Există vreun

protocol de colaborare
între PNL și PMP la Miroslava?
G.L.: Nu. Nu există un
protocol de colaborare între
PMP cu niciun partid din Miroslava, dar colaborăm cu
toate partidele care propun
ceva bun pentru satul nostru.
Rep.: Cum vezi colaborarea cu primarul?
G.L.: În ce mă privește, e
o colaborare foarte bună.

„Manifestanţii din
stradă sunt cei care
nu au votat la alegeri”
Rep.: Dar despre manifestaţiile recente, din
stradă, ce părere ai?
G.L.: Eu cred că în stradă
sunt acum oamenii care nu
au ieșit la vot când au fost
alegerile de drept. Au văzut
mai apoi că lucrurile nu merg
cum se așteptau și acum fac
scandal. Dar de ce nu au ieșit
la vot? Poate că guvernul
Grindeanu nu se mai făcea
dacă ar fi votat și ei.
Rep.: E mare organizaţia PMP de la Miroslava?
G.L.: Dimpotrivă, e mică,
pentru că suntem abia la început. Nu ne comparăm cu
partidele clasice. Sper ca împreună cu domnul Coţofană
și deputatul nostru, Petru
Movilă, să o facem mai numeroasă și mai activă.
Rep.: Mulţumim pentru interviu.
G.L.: Cu plăcere!

A CONSEMNAT
FLORIN ANTOHI

Meditaţii gratuite pentru elevii claselor a VIII-a
• Pe lângă orele de
meditaţii, elevii vor
beneﬁcia de transport
gratuit şi câte o masă caldă,
la canna liceului
Începând din 6 februarie, toţi
elevii claselor a VIII-a de la toate
unităţile școlare din Miroslava
beneficiază de meditaţii gratuite
la matematică și limba română
în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenele de Evaluare
Naţională. Orele de pregătire se
desfășoară în afara programului
școlar, de luni până joi, în intervalul orar 14:00 – 16:00, în săli
de clasă puse la dispoziţie de Li-

ceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, cu concursul personalului didactic de
aici.
„Am preferat să facem apel la
serviciile a patru profesori de la
liceu, în ideea că nefiind aceleași
persoane care le pun note la
școală, copiii vor îndrăzni mai
ușor să întrebe ce nu au înţeles”,
a declarat Adriana Șoroagă, iniţiatoare a proiectului.
În afara orelor de meditaţii
propriu-zise, cei 67 elevi cuprinși în program, beneficiază
de transport gratuit de acasă
până la liceu și de o masă caldă,
la cantina liceului.
Programul este subvenţionat

de Consiliul Local Miroslava,
care a și emis o Hotărâre în acest
sens, și reprezintă o iniţiativă a
consilierilor Adriana Șoroagă și
Gheorghiţă Iftimie, membri în
Consiliul de Administraţie al
Școlii Gimnaziale „Col. Constantin Langa” din Miroslava.
„Ideea acestui proiect ne-a
venit după ce am aflat că, la simularea din iarnă, din totalul de
68 elevi de a VIII-a doar 3 elevi
au luat notă de trecere la matematică și 37 la limba română.
Ne-am gândit că dacă impunem
un program de meditaţii coerent
am putea schimba ceva. Mulţi
dintre acești elevi ajung acasă și
nu mai pun mâna pe carte sau

poate sunt puși de părinţi la treburi gospodărești și uită de
școală. Alţii poate nu dispun de
mijloace financiare pentru a se
pregăti suplimentar, plătind
meditaţii în particular. Ne-am
consultat atât cu elevii, cât și cu
părinţii acestora și în cele din
urmă am purces la treabă. Sper
ca acest proiect, care e unul
pilot, să dea rezultate. Dacă vom
vedea schimbări pozitive la rezultatele din vară, îl vom extinde
și la alte clase”, a declarat consiliera Adriana Șoroagă.
Programul de meditaţii se va
desfășura până în joia dinaintea
examenelor de evaluare naţională, din luna iunie.
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Campanie de sterilizare a câinilor
din Miroslava
• Sterilizarea este gratuită şi se adresează posesorilor de
câini, exclusiv femele
La iniţiativa Asociaţiei
„Toto, prietenul animalelor” și a unei fundaţii
germane care a contribuit cu fondurile necesare, în perioada 24 – 26
martie (vineri, sâmbătă
și duminică) va avea loc
o acţiune de sterilizare a
200 femele de câini, cu
sau fără stăpân, din Miroslava.
Locaţia în care se va
desfășura acţiunea este
o sală din incinta Liceului Agricol Miroslava,
avantajul fiind acela că e
aproape de centrul comunei și, implicit, e mai
ușor de găsit de către

persoanele interesate.
„Posesorii de câini din
Miroslava, femele, care
doresc să-și sterilizeze
animalul pot beneficia de
acest program, gratuit,
primul sosit fiind și primul servit. Operaţiile se
vor desfășura în mediu
steril, intervenţile fiind
făcute de Cecilia și
Adrian Stratulat, medici
veterinari. Animalele nu
vor avea de suferit. Operaţia durează până în 30
minute, iar recuperarea
totală a câinelui va avea
loc în cel mult două săptămâni”, a precizat Georgiana Olaru, responsabil

Georgiana Olaru

administraţie padoc”.
Acţiunea de sterilizare
a câinilor de la Miroslava
este parte componentă a
unui program naţional,
intitulat „Hope&Change
Romanian Strays, cu finanţare din partea mai
multor fundaţii și persoane fizice, iubitoare de
căţei. Ultima campanie
de acest gen a avut loc
anul trecut în luna octombrie.

Orice ajutor pentru
padocul din Balciu
este binevenit!
La doar șase luni de la
înfiinţare, padocul pentru câni din Balciu funcţionează aproape la
întreaga
capacitate,
acesta adăpostind în prezent 137 de câini, de
toate rasele și vârstele.
Cei mai mulţi dintre aceștia au fost adunaţi de pe
străzile din comună și
dintre ei au fost adoptaţi
50. Solicitările de adopţie au venit pentru câini
care să asigure paza unor
gospodării, dar și pentru
căţei de talie mică, care

să fie păstraţi ca animale
de companie. „Toţi câinii
care au plecat de la noi,
spre adopţie, au fost sterilizaţi, deparazitaţi, microcipaţi și au primit
carnet de sănătate, așa
cum spune legea. Starea
de sănătate a acestora e
una foarte bună, având
în vedere că aici au primit tot ce aveau nevoie,
iar acest lucru e confirmat și de faptul că nu nea murit până acum nici
un animal”, a declarat
Georgiana Olaru, responsabil administraţie
padoc.
Raţia de hrană a unui
câine de la padocul din
Balciu este de 450g
hrană uscată, dar în perioada de iarnă, când e
mai rece, fiecare animal
a primit și câte o porţie
de hrană caldă, constând
de regulă într-o pastă cu
orez și carne.

Ajutoare de minimis pentru
cultivatorii de tomate
• Subvenţia este de 3.000
euro/an şi se adresează
producătorilor din spaţii închise
(sere şi solarii)
Legumicultorii din Miroslava pot
depune, la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Iași, cereri în vederea
obţinerii ajutorului de minimis la tomate, în spaţii protejate (sere și solarii).
Pentru a fi eligibili, solicitanţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) Să deţină o suprafaţă cultivată
cu tomate în spaţii de minim 1.000
mp, marcată la loc vizibil, cu o placă
indicator cu dimensiunile 300x400
mm, pe care să se găsească inscripţia
„suprafaţă beneficiară a Programului de susţinere a produsului tomate
în spaţii protejate, în anul 2017, conform cererii nr…., din Registrul unic
de la Direcţia pentru agricultură a
judeţului Iași”;
b) Să obţină o producţie de minim
2 kg tomate/mp și să valorifice o
cantitate de minim 2.000 kg, dovedită cu documente justificative, de
pe suprafaţa prevăzută la litera a);
c) Să fie înregistraţi în evidenţele
Registrului Agricol Miroslava;

d) Valorificarea producţiei prevăzute la litera b)se va face în perioadele ianuarie – mai inclusiv, și
noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.
Valoarea sprijinului financiar, reprezentând ajutorul de minimis care
se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.
Resursele financiare necesare
aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre
a Ministerului Agriculturii sunt de
178.400.000 lei, contravaloarea în
lei a sumei de 40 milioane euro și se
asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare.
Cererea de înscriere în acest program va fi însoţită de următoarele
documente:

• copie după Cartea de Identitate
a solicitantului persoană fizică, sau,
după
caz,
împuternicire
notarială/procură și o copie după
Cartea de Identitate a reprezentantului legal;
• Copie a atestatului de producător;
• Copie a certificatuui de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţuui/Registrul Naţional al
asociaţiilor și fundaţiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea persoana juridică, precum și
o copie după Cartea de Identitate a
Împuternicitului;
• Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
• Adeverinţă în original, care să
ateste conform înscrisurilor de la
Registrul Agricol suprafaţa de teren
utilizată de solicitant în anul 2017, în
baza oricărui act juridic care conferă
dreptul de folosinţă asupra terenului
în cauză;
• Declaraţie pe proprie răspundere.
Cererile și documentele justificative se depun mai apoi la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Iași.

Având în vedere că numărul de intrări în padoc
este mult mai mare decât
adopţiile, personalul padocului de câini din Balciu
se așteaptă ca numărul
„azilanţilor” să crească
semnificativ. Prin urmare,
conducerea încearcă să
găsească soluţii pentru rezolvarea problemei de suprapopulare. „Am discutat
cu conducerea Primăriei
Miroslava pe această temă
și e posibil ca pe viitor
această facilitate să fie extinsă. În ce ne privește,
asociaţia noastră menţine
legătura permanent cu
persoane fizice sau asociaţii ale iubitorilor de ani-

male din ţară și străinătate
pentru a ne ajuta fiecare
cu ce poate. Orice primim
este binevenit, indiferent
că vorbim de un sac cu
hrană, medicamente sau
programe de vaccinare”, a
declarat Georgiana Olaru.
Primăria Miroslava le
reamintește persoanelor
interesate că în cadrul
serviciului de gospodărie
comunală funcţionează
și un serviciu de ecarisaj,
care face capturi în zilele
de marţi și vineri. Sesizările se pot face la telefonul de serviciu al
Primăriei, al Poliţiei Locale, sau direct la tel:
0746-396.051.

Agenii economici care își desfășoară acvitatea în UAT Miroslava
sunt atenionai să‐și ină animalele sub supraveghere. Dacă au câini
la pază, aceșa trebuie să ﬁe păstrai în condiii legale, cu carnet de
sănătate, tratai și sterilizai. În caz contrar, vor ﬁ amendai. În caz că
dein câini care nu se încadrează în prevederile legale, aceș ageni
economici se pot adresa Primăriei Miroslava (padocului), care le va
face tratamentul necesar, sau pentru preluare a acestora la padoc.

Taxele pentru
pășunat au rămas
neschimbate

Gospodarii din comuna Miroslava sunt rugaţi să se
prezinte la primărie și să-și actualizeze datele din Registrul Agricol, privind efectivele de animale pe care le
deţin în gospodării.
De asemenea, persoanele care știu că au rămas restante la plata taxei pentru pășunat sunt invitate să-și
închidă debitele, pentru a nu fi supuse penalizărilor.
Având în vedere că administraţia locală a menţinut
taxa de pășunat neschimbată, în conformitate cu prevederile HCL 134/21.11.2013, taxele pentru pășunat
sunt următoarele:
• Bovine de peste 2 ani: 8 lei/cap/an;
• Cabaline de peste 2 ani: 20 lei/cap/an;
• Bovine de până în 2 ani: 5 lei/cap/an;
• Cabaline de până în 2 ani: 10 lei/cap/an;
• Ovine, caprine de peste 1 an: 3 lei/cap/an;
• Ovine, caprine de până la 1 an: 1,50 lei/cap/an.
Fiind modice, taxele pentru pășunat vor fi actualizate într-un viitor apropiat.
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Cantonament la Odorheiu Secuiesc
În perioada 2-10 februarie, Știinţa Miroslava
s-a aflat într-un stagiu de
pregătire organizat la
Odorheiu Secuiesc, când
s-a întâlnit și cu formaţia
locală AFC Odorheiu Secuiesc, în cadrul celui deal doilea test al iernii.
Definitivarea lotului a
avut loc după un meci
amical disputat în Copou
împotriva echipei de Liga
a 4-a Flacăra Erbiceni
(scor final 4-2), ocazie cu
care antrenorul Cristi Un-

gureanu i-a putut vedea la
lucru pe unii dintre jucătorii asupra cărora mai
avea semne de întrebare.
Două dintre golurile
Știinţei Miroslava au fost
marcate de nou-veniţi:
Marius Chelaru și Robert
Ambrosie.
Echipa clasată pe locul
4 în Seria 1 a mutat bine în
această pauză, reușind să
îl aducă pe Marius Chelaru, sub formă de împrumut, de la CSM Poli Iași.
Denis Botezatu a revenit la

LOTUL DEPLASAT LA ODORHEIU
SECUIESC
Staﬀ: Cris Ungureanu (antrenor principal), Irinel Ionescu (antrenor
secund), Marius Dulcianu (antrenor portari).
Portari: Sabin intea, Cosmin Anton, Sergiu Drăgan.
Fundași: Andrei Sărianu, Andu Moisi, Dan Tăcuanu, Silviu
Cerneuanu, Eduard Dulcianu.
Mijlocași: Alin Huanu, Codrin Chelaru, Marius Chelaru, Denis Bote‐
zatu, Eduard Chiriac, Dănu Munteanu jr, Eduard Savoaia, Alexandru
Izmană, Alexandru Taciuc, Petru Agrigoroaei.
Atacani: Alexandru Marin, Cosmin Nemanu, Radu Văleanu, Robert
Ambrosie, Eduard Sandu.

Miroslava după o aventură în Liga a 2-a la Metalul Reșiţa și 6 luni
petrecute la Atletico Vaslui în tur.
În
compartimentul
ofensiv au fost transferaţi
Eduard
Sandu
(FC
Botoșani, FC Dorohoi, Foresta Suceava) și Cosmin
Nemţanu (CSM Pașcani),
respectiv Robert Ambrosie. Ambrosie a dat probe
la CSM Poli Iași în iarnă,
fiind și în vizorul celor de
la FC Botoșani. Miroslava
a semnat cu el pe ultima
sută de metri un contract
ce se întinde pană la finalul sezonului 2017-2018.
PLECĂRI: Ionuţ Panţîru (transferat în Liga 1 la
CSM Poli Iași), Lucian
Odăgieru, Răzvan Gorovei, Cosmin Bîrlădeanu,
Adrian Amarinei, Adrian
Sasu (contracte reziliate).
VENIRI: Sergiu Drăgan (portar), Eduard Chiriac (mijlocaș), Denis
Botezatu (mijlocaș), Eduard Sandu (atacant), Ro-

bert Ambrosie (atacant),
Cosmin Nemţanu (atacant), Marius Chelaru
(mijlocaș).
Președintele
Daniel
Acatrinei s-a arătat încântat de noile transferuri
efectuate, exprimându-și
totodată încrederea în
forţa echipei pe care o
conduce: “Sunt sigur că

am reușit să aducem jucătorii cei mai potriviţi, acoperind astfel posturile
unde am dat randament
scăzut în turul campionatului. Mă bucur că lotul e
format din jucători tineri,
foarte talentaţi și dornici
de performanţă, ceea ce ne
îndreptăţește să credem și
mai mult în îndeplinirea

obiectivului îndrăzneţ, dar
nu imposibil de atins! La
atingerea obiectivului își
va pune amprenta și cantonamentul programat la
Odorheiu Secuiesc, acolo
unde ne-am asigurat că
jucătorii și staff-ul au avut
asigurate toate condiţiile
optime pentru o pregătire
foarte bună”.

Prima cupă pentru Antonia! „Cupa Unirea Principatelor
Române” - tenis de masă
Munca susţinută și antrenamentele dedicate pot
da rezultate dintre cele
mai frumoase. Este și
cazul Antoniei Burcuţă,
din Valea Ursului, care a
obţinut prima ei cupă la
un turneu de tenis. Este
vorba de turneul Federaţiei Române de Tenis
(FRT), intituat „Micul as”,
la care Antonia a obţinut
un prestigios premiu 3, la
categoria fete – 10 ani.
Turneul s-a desfășurat
în perioada 11 – 17 februarie, la competiţie fiind prezenţi copii din toată ţara.
Antonia Burcuţă s-a calificat în finală, după ce a
bătut-o pe Secară Ana Ștefana (Coreco Iași), cu 6:0,
6-1, dar a pierdut mai apoi
în compania jucătoarei
Știrban Ana Maria (TCM
Roman), care a învins-o
cu 6:3, 6:0.
„A fost o competiţie
frumoasă și mă bucur
pentru Antonia, mai ales
că e la prima ei cupă obţinută în cariera sportivă.
Medalii a mai avut, dar nu
și cupă. Sunt sigur că dacă
va reuși să se concentreze
mai bine, să nu se lase influenţată de mingile pe
care le pierde, va obţine
rezultate dintre cele mai

frumoase”, ne-a declarat
Elena Burcuţă, mama Antoniei.
Antonia Burcuţă este

legitimată la Tenis Club
Leo Iași, și-l are ca antrenor pe profesorul Sergiu
Leonte.

Asociaţia pentru cultură, educaţie, tineret și
sport Știinţa Miroslava, în
colaborare cu Primăria
Miroslava a organizat la
Sala Polivalentă din Miroslava, sâmbătă 28 ianuarie
2017, concursul de tenis
de masă “Cupa Unirea
Principatelor Române”,
ediţia a II-a.
Au participat peste 60
de concurenţi din comuna
Miroslava, cu vârstele cuprinse între 9 - 65 ani,
amatori băieţi și fete.
Concursul la copii a fost
câștigat de Iolanda Pichiu,
din Brătuleni, urmată
fiind în clasament de Ștefan Alexandru Isac și
Ioana Andreiaș, ambii din
Miroslava. În clasamentul
adulţilor s-a desprins câștigător Alin Apostol, din
Vorovești, urmat fiind de
Constantin Popa, din Brătuleni și Adrian Andreiaș,
din Miroslava.
Premianţii au fost răsplătiţi cu premii frumoase
în bani, iar toţi concurenţii au primit diplome de
participare din partea Clubului Știinţa Miroslava
(prin președintele Daniel

Acatrinei) și din partea
Consiliului Local (prin
consiliera Adriana Șoroagă).
În final, după 3 ore de
tenis de masă de calitate,

putem confirma: “Cupa
Unirea Principatelor Române” a fost un bun prilej
de a stimula mișcarea fizică, prietenia și spiritul
fair-play al competitorilor!

Qwankido, la Miroslava!
Qwankido‐ul, un sl de arte mariale chino – vietnamez, reprezintă un mod de viaă, o metodă de a te cunoaște și de a te înelege. Nu contează vârsta,
constuia corporală sau starea ﬁzică. Importantă e voina și dorina ta de a porni pe un drum nou, plin de beneﬁcii: autoapărare, dezvoltarea ﬁzică armo‐
nioasă, dezvoltarea mentală, disciplinarea și educarea copiilor, praccarea unui sport de performană și a unui mod de viaă sănătos. Clubul Sporv „Manh
Su Tu” vă așteaptă cu drag la Sala de Sport Miroslava pe toi cei dornici de a pătrunde în taina artelor mariale!

Program: mari și joi, începând cu ora 18:30.
Persoană de contact: 0744‐690.277 ‐ prof. Vasile Boca

