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Stihl a deschis un nou centru
de vânzări, în Miroslava! 

Expert Moldova Trading
marchează 25 de ani de partene-
riat cu grupul STIHL prin inau-
gurarea celui de-al treilea
showroom din judeţul Iași, la
Miroslava. 

Amplasat pe strada Olga
Sturdza (pe drumul spre Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu”),
noul magazin și-a deschis porţile
încă de la începutul lunii iunie,
iar conceptul de prezentare este
unul revoluţionar la nivelul în-
tregii reţele STIHL: un amplu
program de reconfigurare vi-

zuală și funcţională, cu impor-
tante investiţii în creșterea cali-
tăţii magazinelor și
compartimentelor de service,
după cele mai noi standarde.

Noul centru de vânzări și ser-
vice Stihl constă într-un spaţiu
dedicat, de 200 mp, unde vizita-
torii pot vedea și achiziţiona mo-
tounelte pentru pădure sau
grădină din gama Stihl/Viking,
echipamente de protecţie sau
produse din gama Stihl Timber-
sports, cum ar fi: motocoase,
motoferăstraie, tractorașe de

tuns iarba, utilaje de curăţat,
turbojeturi. La vânzare au fost
scoase nu mai puţin de 2.000 re-
pere, dispozitive și unelte deose-
bit de utile oricărui gospodar
care se respectă.

Centrul de vânzări Stihl de la
Miroslava dispune de 5 angajaţi,
iar valoarea investiţiei este de
150.000 euro. Programul de
lucru al centrului Stihl din Miro-
slava este: de luni până vineri,
între orele 08:00 – 17:00. 
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CADOU DE SÂNZIENE!

Sărbătoarea Iei la Miroslava 

• Aflată la prima sa ediţie,
această acţiune culturală a
fost mo�vul perfect pentru
ar�ş�, dar şi invitaţii lor, să‐
şi scoată ia din ladă, să o
îmbrace şi să se bucure de
un spectacol folcloric
auten�c românesc

Sărbătoarea de Sânziene, când
astrologic vorbind se consumă și
cea mai lungă zi din an – solistiţiul
de vară – a fost pentru un grup de
entuziaști ai comunei Miroslava și
cel mai potrivit moment pentru a
marca Sărbătoarea Iei românești.
Simbol peren, de continuitate și
prezervare a folclorului autentic,
pe cale să se piardă în avalanșa de
ciudăţenii moderniste cu care
moda consumistă și-a impus pre-

zenţa în cotidianul occidental, ia
românească începe să se facă vă-
zută pe la marele case de modă ale
lumii. Ia inspiră prin simplitatea
croielii, aceeași pe care o găsim și
pe icoanele bizantine de sute,
chiar mii de ani, prin combinaţia
culorilor, dar mai ales prin super-
bele modele florale specifice fiecă-
rei zone în parte, fiecărui sat,
fiecărui cătun. Multe dintre aceste
modele și combinaţii de culori s-
au pierdut, iar zona Iașului nu face
excepţie de la această nefericită re-
gulă. Totuși, iată că lucrurile se
mișcă. Bătrâni ai satelor încep să
cotrobăie prin lăzile vechi și apar,
ușor-ușor, comori nepreţuite. Arta
populară românească, în care ia
ocupă un rol aparte, începe să fie
promovată peste tot în lume. Mo-
dele vechi prind viaţă în compozi-
ţii noi, site-uri precum „La blouse

roumaine”, sunt tot mai căutate de
vizitatori iar în târgurile artizanale
de mare prestigiu, cum e și „Cucu-
teni 2000”, scot pe piaţă ii, cămăși
de tot felul, unele simple, altele
mai sofisticate. Iar lumea se în-
ghesuie să le cumpere. 

Veniţi la Palatul Sturdza!
Puţini știu că în comuna Miro-

slava fostul Palat Sturdza adăpos-
tește una dintre cele mai bogate
colecţii de costume populare spe-
cifice zonei Iașului și bazinului
Prut, cămăși vechi de peste 100 de
ani, scoarţe, costume din in topit,
ștergare cu cusătură de borangic
(mătase naturală – n.r.) și multe
alte piese deosebit de interesante.

Pentru a pune în valoare aceste
lucruri, dar și pentru a readuce în
atenţia publicului larg frumuseţea

portului popular, Centrul Turistic
Miroslava a profitat de ocazie și a
pornit o acţiune culturală nouă:
Sărbătoarea Iei. Sprijinită de au-
torităţile locale, acţiunea a impli-
cat toate școlile din Miroslava,
oameni ai locului și spectatori – cu
toţii îmbrăcaţi în ie, indiferent de
care parte a scenei s-au aflat! –
într-un manifest artistic promiţă-
tor, cu muzică populară și dans, cu
multă voie bună. „Felul în care a
fost primită această iniţiativă lo-
cală m-a impresionat și îmi dă în-
credere că viitoarele ediţii ale
acestei Sărbători a Iei în Miroslava
vor fi și mai reușite. Profit de oca-
zie pentru a le mulţumi sponsori-
lor și colaboratorilor noștri:
Primăria Miroslava, Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu”, Școala
Gimnazială „Col. Constantin
Langa” Miroslava, Școala Gimna-

zială „Dimitrie Anghel” Cornești,
Fabrica de Vopsele „National
Paints”, Patiseria Mirro Bello, Sa-
lonul Nadine Ovi Miroslava, Aso-
ciaţia „Fii Satului” Uricani,
Asociaţia „Speranţă și Tradiţii”
Valea Ursului și, nu în ultimul
rând, DJ Petrișor Bejenariu, care
s-a ocupat de muzică. Ţin să le
mulţumesc îndeosebi pentru im-
plicare și atmosfera creată musa-
firilor noștri de peste Prut –
Ansamblul „Struguraș” de la Un-
gheni, coordonat de prof. Nina
Prikladova și Ansamblului „Te-
zaur” din Ciurbești, care ne-a aju-
tat de fiecare dată la acest gen de
acţiuni” a declarat Ștefan Susai,
directorul Centrului Turistic Miro-
slava. 

(Amănunte și imagini de la
eveniment în paginile 4 și 5)



Normative al Consiliului Local
În ul�ma ședin�ă de lucru ordinară, care a

avut loc în ziua de 31 mai 2017, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat și aprobat urmă‐
toarele norma�ve locale:

• Hotărâre privind aprobarea  transformării
unor func�ii publice de execu�ie vacante din
aparatul de specialitate al primarului Comunei
Miroslava, jude�ul Iași;

• Hotărâre privind rezilierea contractului de
concesiune nr.2185/31.01.2014 încheiat între
Comuna Miroslava și Chiper Bogdan‐Andrei;

• Hotărâre privind rezilierea contractului de
concesiune nr.33038/17.12.2015, încheiat între
Comuna Miroslava și Pin�liciuc Alexandra‐Ra‐
mona;

• Hotărâre privind aprobarea modificării in‐
dicatorului de eficien�ă economică suportată
de către SC DELGAZ GRID SA și a valorii de
cofinan�are suportată de către UAT Comuna
Miroslava din studiile de fezabilitate, pentru
proiectele de ex�ndere de re�ele electrice în
Comuna Miroslava, jude�ul Iași;

• Hotărâre privind introducerea în Inventa‐
rul Domeniului Public al Comunei Miroslava a
inves��iei: “Ex�ndere sistem canalizare în zona
limitrofă a Orașului Iași‐Partea I” și darea în ad‐
ministrare și exploatare către SC APAVITAL SA;

• Hotărâre privind aprobarea achizi�ionării
de indicatoare ru�ere pentru strada Constan�n
Mavrocordat din localitatea Miroslava, comuna
Miroslava, jude�ul Iași ‐ ”Stradă cu Sens Unic”;

• Hotărâre privind avizarea documenta�iei
PUZ în vederea construirii de locuin�e unifami‐
liale, pentru terenul situat în extravilan Co‐
muna Miroslava, în suprafa�ă de 10.700 mp,
T70, având numere cadastrale: 68050, 68051,
68052, 68053, 68054 ‐beneficiari Cos�n Mircea
și Cos�n Gică;

• Hotărâre privind aprobarea
documenta�iei PUZ în vederea construirii de
locuin�e unifamiliale, pentru terenul situat în
extravilan Comuna Miroslava, în suprafa�ă de
8.256 mp, cu numere cadastrale 4793/3,
4793/5, 72711 ‐ beneficiari Gogu Maria, Vasi‐
lache Bogdan, Bâzgă Emilian;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico‐economici pentru obiec�vul de
inves��ie: “Ex�ndere sistem de alimentare cu
apă potabilă în sat Brătuleni ‐ zona industrială,
comuna Miroslava, jude�ul Iași”;

• Hotărâre privind modificarea de amplasa‐
ment din cadrul Contractului subsecvent de lu‐
crări nr.2/2016;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico‐economici pentru obiec�vul de
inves��ie: ”Creare drumuri interioare ‐ Etapa 2
‐ Parc Industrial Comuna Miroslava, jude�ul
Iași”;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico‐economici pentru obiec�vul de
inves��ie: ”Ex�ndere sistem de canalizare” în
sat Brătuleni, zona industrială, comuna Miro‐
slava, jude�ul Iași;

• Hotărâre privind aprobarea achizi�ionării
unei autou�litare de către SC Servicii Publice
Miroslava SRL;

• Hotărâre privind introducerea în Inventa‐
rul Domeniului Public  al Comunei Miroslava a
inves��iei: ”Ex�ndere re�ea canalizare și racord
imobil” pe strada Principală din localitatea
Valea Adâncă, comuna Miroslava, jude�ul Iași
și darea în administrare și exploatare către SC
APAVITAL SA;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării,
prin licita�ie publică deschisă, a terenului în
suprafa�ă de 397 mp pentru folosin�ă agricolă,
teren ce este situat în domeniul privat al Co‐
munei Miroslava, sat Valea Adîncă, având
număr cadastral 81392;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării
terenului în suprafa�ă de 5608 mp,  situat în
Tarla 62, parcela 2866/100/1 și a construc�iei
Sta�ie de pompe dezafectată în suprafa�ă de
160 mp, aferentă terenului men�ionat;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării,
prin licita�ie publică deschisă, a unui număr de
20 parcele teren, în vederea construirii de
locuin�e în sat Ciurbeș� conform PUG al comu‐
nei Miroslava, situate  în T78, sat Ciurbeș�, co‐
muna Miroslava, jude�ul Iași;

• Hotărâre privind aprobarea concesionării,
prin licita�ie publică deschisă, a terenului în
suprafa�ă de 3.917 mp, apar�inând domeniului
privat al comunei Miroslava, situat în Tarla 14 ‐
zona Delphi, număr cadastral 80304, în vede‐
rea construirii unui depozit;

•  Hotărâre privind aprobarea solicitării scri‐
sorii de garan�ie pentru garantarea avansului în
cadrul Proiectului: „Modernizare drumuri de
interes local în Comuna Miroslava, jude�ul
Iași”;

• Hotărâre privind aprobarea solicitării scri‐
sorii de garan�ie pentru garantarea avansului în
cadrul Proiectului: „Modernizare și reabilitare
corpuri de clădire „Școala mică” și „Școala
mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol Mi‐
hail Kogalniceanu”, sat Miroslava, comuna Mi‐
roslava, jude�ul Iași”;

• Hotărâre privind aprobarea solicitării scri‐
sorii de garan�ie pentru garantarea avansului în
cadrul Proiectului: „Ex�ndere Infrastrucură de

apă uzată în localită�ile Găureni, Uricani, Bră‐
tuleni, Voroveș�, Valea Ursului și Ciurbeș�, co‐
muna Miroslava, jude�ul Iași”;

• Hotărâre privind avizarea documenta�iei–
temei PUZ POT. maxim 35%, CUT maxim 1,25,
în vederea construirii unei locuin�e individuale
P+E+M cu înăl�imea de maxim 8 m la cornișă,
pentru terenul arondat satului Balciu, extravi‐
lan Comuna Miroslava, în suprafa�ă de 22.100
mp, situat în tarla 61, P1A, având numere ca‐
dastrale: 80642, 80643, 80644, 80645, 80646,
80647, 80648, 80649, 80650, 80651, 80652,
80653, 80654, 80655, 80656, 80657,
80658,80659, 80660, 80661, 80662, 80663,
80664, 80665, 80666,80667, 80668 ,80669,
80670, 80671, 80672, 80673, 80674, 80675 –
beneficiar Heller Jehezkel și proprietarii parce‐
lelor;

• Hotărâre privind avizarea documenta�iei
– temei PUZ POT. maxim 35%, CUT maxim 1,25
în vederea construirii unei locuin�e individuale
P, pentru terenul arondat satului Ciurbeș�, ex‐
travilan comuna Miroslava, în suprafa�ă de
1.000 mp, situat în tarla 78, parcela 1A, având
număr cadastral 77973 –beneficiari Budăianu
Maria și Iordache; (suplimentare)

• Hotărâre privind aprobarea vânzării‐cum‐
părării prin licita�ie publică a suprafe�ei de
1.430 mp, apar�inând domeniului privat al Co‐
munei Miroslava, ce reprezintă amprenta la sol
a clădirii dobândită ulterior de către  SC Vexef
SRL; (suplimentare)

• Hotărâre pentru  modificarea și comple‐
tarea HCL Miroslava nr.81/30.03.2017 privind
aprobarea proiectelor de inves��ii care ur‐
mează a fi finan�ate din creditul care va fi con‐
tractat de către Comuna Miroslava, jude�ul Iași;
(suplimentare)

• Hotărâre privind necesitatea aprobării
Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico
– economici și a indicatorilor de eficien�ă eco‐
nomică pentru “Ex�ndere de re�ele electrice  în
comuna Miroslava, sat. Găureni  zona str. Zori‐
lor +DE 1705/1/1, DE 1698/1” și  “Ex�ndere de
re�ele electrice  în comuna Miroslava, sat. Mi‐
roslava str. G. Topărceanu și str. C‐�n Langa”.
(suplimentare)
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SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă,
cu experien�ă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere re‐
prezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783

AUTO�MOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de func�ionare. 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 – fânea�ă, în Valea Ursului (lângă biserică). Tel: 0745‐
914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, în Valea Ursului, intravilan. Telefon: 0746‐
828.420.

SERVICII MEDICALE
• Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie, fizioterapie (curen�i și ul‐
trasunet) și masaj la domiciliu. Telefon 0745‐952.667.
Locuri de muncă

LOCURI DE MUNCĂ
• Salon modern, situat în centrul comunei Miroslava (deasupra magazinului
alimentar de la semafor) angajează manichiuristă, frizer, coafor și cosme�‐
cian. Rela�ii la telefon: 0745‐08.60.61.
• Primăria Miroslava angajează tehnician sau asistent veterinar, pentru pa‐
docul de câini comunitari, din Balciu. Rela�ii suplimentare, la telefon: 0748‐
078.114.
• SC Avantest SRL, punct de lucru în Brătuleni, angajează personal pentru
service auto, cu următoarele specializări: mecanic auto, pregă�tor, electrician
auto, inginer. Detalii la telefon: 0722‐33.11.62.
• Salon Oana Style din valea Ursului angajează manichiuristă. Salariu fix sau
procent din încasări. Detalii la tel: 0758‐518.345.
• SC Aspect Clean SRL cu sediul în Miroslava, angajează șofer și mozaicari
pentru monumente funerare. Tel: 0745‐532.458.
• SC Concord Service Center SRL, situat în Valea Lupului (vizavi de An�bio‐
�ce) angajează persoană harnică și ordonată, care să se ocupe de men�inerea
cură�eniei în birourile și spa�iile sanitare din incinta clădirii. Programul este
de la 07:00 – 15:30, salariul se dă la �mp, fără întârzieri, se acordă �chete
de masă și decont transport. Persoanele interesate pot suna la telefon 0747‐
081.926, sau se pot prezenta la sediul firmei, din strada Ion Neculce nr. 9,
Miroslava. 
• Depozitul de produse cosme�ce – MAKEUP SHOP ROMANIA angajează:
‐ ambalator manual: 3 posturi;
‐ grădinar: 1 post;
‐ bucătăreasă/ menajeră: 1 post.
Loca�ie: Miroslava, lângăa Primărie. Oferim: program de lucru 8 ore, contract
de muncă pe perioadă nedeterminată. Rela�ii la telefon 0756.800.500.
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat, din Iași, angajează:
‐ 4 operatori u�laj;
‐ 2 muncitori necalifica�i
Oferim: program de lucru 8 ore, posibilitate de promovare, contract de
muncă pe perioadă nedeterminată. Rela�ii, la telefon: 0232‐278020, e‐mail:
maparominvest@yahoo.com
• Tipografie angajează:
‐ Șofer
‐ Persoane pentru legătorie de carte
‐ Persoane pentru imprimări serigrafie
‐ Manipulant
‐ Călcătoreasă – menaj
‐ Specialist operare calculator/imprimantă matri�e pentru �par offset
Loca�ie: Miroslava. Rela�ii suplimentare la telefon 0740.108.880.
• Pensiunea Antares, din Dancaș, angajează menajeră și ospătar cu expe‐
rien�ă. Detalii la tel.: 0743‐966.908.
• SC TESS INDUSTRIE SA ‐ punct de lucru Miroslava (Constan�n 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
Condi�i: apt de munca, seriozitate. Oferim: salariu, bonuri de masa, trans‐
port/ decont transport. Detalii la telefon 0741 258 878, resurseumane@tes‐
sindustrie.ro sau la sediul firmei SC TESS INDUSTRIE SA (Miroslava, str.
Constan�n Langa nr.68).
• Conex Distribu�on angajează lucrători comerciali pentru depozitul central
din Iași. Program full‐�me sau part‐�me. Pachet salarial: salariu fix plus bo‐
nuri de masă, plus decontare transport, posibilitate de accesare bonusuri lu‐
nare. Persoanele interesate pot depune CV la sediul companiei Conex
Distribu�on SA, Calea Chișinăului nr.32, sau pe adresa de mail: hr@conex‐
dist.ro. Informa�ii suplimentare la telefon: 0745‐257.417.
• Funda	ia Alături de Voi angajează confec�ioner ansamblator ar�cole din
tex�le și persoană pentru cură�enie. CV poate fi trimis la adresa
resurse.umane@alaturidevoi.ro  sau prin fax, la 0232‐275.568. Detalii supli‐
mentare se pot lua de la sediul Funda�iei Alături de Voi România, care se află
în sat Uricani, comuna Miroslava (vizavi de An�bio�ce), la 200 m de sta�ia
de autobuz. Funda�ia Alături de Voi România este o organiza�ie non‐guver‐
namentală care are ca scop incluziunea pesoanelor din grup vulnerabil, ofe‐
rind servicii sociale și de integrare profesională.
• SC Stef Invest SRL Iași angajează muncitori califica�i și necalifica�i în con‐
struc�ii drumuri. Se oferă: 
‐ Transport de la cel mai apropiat mijloc de transport;
‐ Salariu în func�ie de experien�ă și �mp;
‐ Ore suplimentare plă�te peste normă;
‐ Indici de performan�ă.
Cei interesa�i pot suna latelefon: 0740‐23.59.79, 0749‐10.71.27, 0732‐
40.83.39.
• SC Eurofrutas Temporar SRL, cu sediul în Bucureș�, str. Giurgiului  nr. 164,
bl. C23, cam. 3, autorizată și acreditată de Ministerul Muncii și Protec�iei So‐
ciale 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.
Rela�ii și înscrieri la tel.: 0247‐ 411.247, 0723‐616.335.
• TIPOGRAFIE angajează:
‐ contabil(ă), eventual part‐�me;
‐ serigraf imprimări manuale (asigurăm instructaj);
‐ �pograf mașină rota�vă.
Cerin�e: seriozitate, domiciliul stabil în Miroslava. Amănunte la telefon: 0740‐
10.88.80.

Mica Publicitate

• Cumpăr societate cu profil agricol. Ac�vă perioada 2014 – 2015. 
Telefon: 0743‐70.20.53.

VÂNZĂRI ANIMALE
• Crescător ‐ vând pui zbura�i, diverse mărimi, rasa kabir, porumbac, alb de
carne, roșu; bibilici(picheri) vârstă 30 zile.Tel.: 0746‐32.70.32. Sat Balciu, Miro‐
slava.

VÂNZĂRI DIVERSE
• Vând tuburi de 1000, 800 pentru fose, cămine, drenuri. Transport gratuit.
Tel.: 0740‐37.66.87. Balciu. 
• Vând suc de mere natural, 5 lei s�cla de 1 litru. Rela�ii la telefon 0232‐236.872;
0741‐049.398. Valea Ursului, str. Principală nr.20.

IMOBILIARE
• Vând teren în zona Voroveș�, parcelat în laturi de 413 mp. U�lită�i, apă, gaz,
curent. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând casă, P+M, suprafa�ă desfășurată 200 mp, la roșu. Pre�: 55.000 euro.
Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând teren Miroslava, 500 mp. Pre�: 35 euro/mp. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42.;

• Vând casă în localitatea Dancaș, supraf. 90 mp, parter, teren 500 mp, per‐
soană fizică. Pre�: 60.000 euro, negociabil. Tel.: 0754 ‐ 79.22.85.

ALTE LOCURI DE MUNCĂ
• SC Edil Industry SRL angajează casier pentru zona Valea Adâncă. Pentru mai
multe detalii suna�i la tel.: 0751‐66.22.77 (Radu Lupu);
• SC Edil Industry SRL angajează șofer autogunoieră. Pentru rela�ii suna�i la tel.:
0751‐66.22.77. (Radu Lupu)
• SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construc�ii, electricieni,
instalatori, finisori, rigipsari și muncitori necalifica�i. Tel.: 0753‐35.50.13;
• SC Labog Construc�on Industries SRL angajează pentru șan�er „Execu�ie Au‐
tostradă Bucureș� – Ploieș�, sector 1 Bucureș� km 0+000‐3+325, Nod Centura
Bucureș� km 6+500, Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, punct de lucru Bucureș�:
‐ Dulgheri, Fierari betoniș�
‐ Macaragii; 
‐ Muncitori necalifica�i în construc�ii
Datele dumneavoastră le pute�i lăsa la sediul firmei din Bucureș�, Bulevardul
Unirii nr. 15, Bl.3, Scara 2, etaj 4, ap.39, sau trimite pe adresa de email: a.me‐
linceanu@labog.ro. Salariul este negociabil la interviu, în func�ie de experien�ă.
Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.

Vând pui de curcan, rasă grea, la 1 kg, vaccina	i și deparazita	i. La maturi‐
tate ajung la peste 25‐30 kg. Asigurăm consultan	ă pentru creștere și fu‐

raje. Rela	ii la tel. 0748‐084.648.

Date de la Starea Civilă
În perioada 25 mai – 25 iunie 2017, la Oficiul de Stare Civilă al

comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:

Transcrieri (nașteri de copii în străinătate, din părin	i cu domici‐
liul stabil în comuna Miroslava)

• Acatrinei Andreea Ema (13 mar�e 2017, Marea Britanie)

Căsătorii
• Butnaru Bogdan, cu Curia Laura Ioana;
• Cioineac Tudor Alexandru, cu Gîlcă Raluica Alexandra;
• Dodu Octavian, cu Matei Vasilica Liliana;
• Caracsony Iulian Gheza, cu Savin Ta�ana;

• Răcău�anu Dinu Dumitru, cu Miron Gabi Cris�na
Primăria comunei Miroslava le urează �nerilor căsători�i „Casă

de piatră”!

Decese
• Molocea Elena (68 ani, Iași);
• Roșu Viorel (64 ani, Valea Adâncă);
• Păun Constan�n (61 ani, Le�cani);
• Săcrieru Constan�n (93 ani, Voroveș�);
• Mi�telu Ioan (57 ani, Brătuleni);
• Ursoi Nicolae (58 ani, Ungheni – R. Moldova);
• Ionescu Gheorghe (68 ani, Corneș�)
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere condolean�e

familiilor îndoliate!



Investiţiile comunei Miroslava, la zi
Ţinând pasul cu presiunea

impusă de investitorii care vor
să înceapă lucrările de con-
strucţie la obiectivele pentru
care au concesionat teren în
Parcul Industrial, comparti-
mentul de investiţii al Primă-
riei Miroslava își turează
motoarele cu precădere în
această direcţie. Astfel, conti-
nuă lucrările de amenajare a
drumurilor și căilor de acces
din incinta Parcului Industrial,
la nivel de balast. De astă dată
este vorba de terenul amplasat
în spatele bazei Viarom. Ca și
în cazul drumurilor deja înce-
pute pe partea opusă, acestea
vor fi asfaltate doar la finaliza-
rea lucrărilor de construcţie la
obiective și au fost proiectate
să suporte trafic greu.

Proiecte tehnice în Parcul
Industrial

Tot la Parcul Industrial au

fost finalizate proiectele teh-
nice privind alimentarea cu
apă și canalizarea. „Dacă nu
intervine ceva neprevăzut, care
să ne dea programul peste cap,
cel mai probabil în luna iulie
vom începe efectiv execuţia să-
păturilor, la lucrările de aduc-
ţiune apă, canalizare și gaz”, a
dat asigurări ing. Violeta Ifti-
mie, consilier în cadrul com-
partimentului de investiţii al
Primăriei Miroslava.

Extinderi la reţeaua
electrică din Corneşti

În ce privește lucrările de
extindere a reţelelor electrice
programate pentru această
vară, au fost semnate contrac-
tele de execuţie pentru Lot 1
Cornești și Lot 3, tot Cornești.
Potrivit informaţiilor puse la
dispoziţie de persoanlul tehnic
al Primăriei Miroslava, execu-
ţia efectivă a lucrărilor de ex-

tindere a reţelei va avea loc cel
mai probabil în luna septem-
brie. „Decalajul temporal din-

tre achiziţia lucrărilor și înce-
perea efectivă a lor e determi-
nat și de formalităţi birocratice

care nu pot fi evitate. Durează
pentru că în aceeași perioadă
se lucrează la proiectul tehnic
de autorizare a construcţiei în
sine. Or, nu poţi începe niște
lucrări, dacă nu ai autorizaţia
de construcţie”, explică ing.
Violeta Iftimie. 

Asfaltări de drumuri în
Valea Adâncă

Revenind la drumuri, în
luna iunie a început procedura
de achiziţie pentru asfaltarea
sau extinderea și asfaltarea
unor căi de acces precum:

• Str. Iazului (Horpaz);
• Str. Dealul Nucului (Valea

Adâncă – Balciu);
• Str. Livezilor (Valea

Adâncă);
• Str. Joldea Vodă (Valea

Adâncă).

Compartimentul de in-
vestiţii al Primăriei Miro-
slava le reamintește per 
soanelor branșate în pe-

rioada 2016 - 2017 la re-
ţeaua de apă potabilă, că tre-
buie să se prezinte la sediul
SC Apa Vital SA, din Copou,

str. Mihai Costăchescu nr.6,
pentru a încheia contract de
prestări servicii. În caz con-
trar, branșamentele identifi-

cate de personalul speciali-
zat al SC Apa Vital SA ca
fiind funcţionale, fără a avea
sigiliul aferent respectivului
contract, vor fi considerate
clandestine, iar acest fapt va
atrage după sine plata unei
sume suplimentare de 1.800
lei.  

3AdministraţieMesagerul

Campanie de sterilizare a câinilor din Miroslava
• Prioritate la sterilizare vor avea femelele în
călduri

Padocul pentru câini comunitari din Balciu, îm-
preună cu dr. Ema Stratulat și dr. Adrian Stratulat, or-
ganizează în perioada 21 – 23 iulie o campanie de
sterilizare a câinilor. „Acţiunea de sterilizare este gra-
tuită și se desfășoară în condiţii de igienă corespunză-
toare normelor impuse de legislaţia în vigoare. Pe
parcursul intervenţiei, animalele nu vor avea de suferit,
personalul medical având la dispoziţie tot ce trebuie
pentru ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Ge-
orgiana Olaru, reprezentanta padocului.

Acţiunea de sterilizare a câinilor va avea loc într-un
spaţiu special amenajat în ferma didactică a Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava și se adre-
sează exclusiv posesorilor de câini din comuna Miro-
slava. Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
organizatori, programul de sterilizare vizează doar 100
animale. „Prioritate la sterilizare vor avea în primul rând
femelele în călduri, dar acceptăm și masculi. Dacă soli-
citările cetăţenilor depășesc finanţarea pentru cele 100

de animale, vom steriliza doar femele”, a precizat Geor-
giana Olaru. 

Programările pentru sterilizare se pot face la nume-
rele de telefon: 0784-205.033 (dr. Luiza Cupan), sau
0746 – 396.051 (Georgiana Olaru).

Dacă vedeţi pe cineva că aduce câini comunitari la
Miroslava, sunaţi urgent la Poliţia Locală!

Având în vedere că pe domeniul public al UAT Miro-
slava au început să-și facă apariţia câini comunitari,
aduși clandestin cu mașina în zonă de către diverse per-
soane necunoscute, Primăria Miroslava roagă cetăţenii
care asistă la asemenea situaţii să-și noteze numărul de
înmatriculare al mașinii, apoi să sune de urgenţă la Po-
liţia Locală Miroslava sau la Padoc (oricare dintre nu-
merele de telefon prezentate mai sus) pentru ca acestea
să intervină. „Nu e prima oară când ne trezim în comună
cu câini aduși de prin afara Miroslavei, dar în ultima pe-
rioadă vedem că aceste cazuri s-au înmulţit. În conse-
cinţă, vom îndesi controalele și vom înăspri amenzile”,
a declarat viceprimarul Vasile Bulbașa.

Continuă verificările branșamentelor
la reţeaua de apă potabilă

Pofticioșii și consuma-
torii de dulciuri de bună
calitate din Miroslava
sunt invitaţi să se delec-
teze cu produsele de pati-
serie și cofetărie Mirro
Bello, pe terasa amena-
jată în centrul comunei. 

Cofetăria Mirro Bello
este o prezenţă deja cu-
noscută în Miroslava, dar
pentru un mai apropiat
contact cu clienţii s-a
mutat de lângă Misavan,
într-un spaţiu central,
lângă farmacie. 

„Afacerea noastră,
care e una socială, a fost
pornită pe bani europeni
și am dezvoltat-o în ideea

de a crea locuri de muncă
pentru persoane cu nevoi
speciale. Ideea a prins și
în momentul de faţă dis-
tribuim produse de pati-
serie și cofetărie în Iași și
împrejurimi. Totuși, fiind
o întreprindere care a
prins contur la Miro-
slava, dorim să ne facem
cunoscute produsele
noastre acasă. Așa că ne-
am mutat în centru și am
amenajat această mică
terasă, unde vă așteptăm
cu drag”, a declarat Irina
Barbălată, manager al
cofetăriei și coordonator
al proiectului.

Mirro Bello s-a mutat în centru

S-a deschis Terasa MirroBello!

Unde? Langa semaforul din centrul comunei, în
curtea laboratorului de cofetărie‐pa�serie.

Vă așteptăm pe perioada verii între orele 
09:00 – 21:00 de luni până sâmbătă și duminică,

între orele 10:00 – 16:00, să vă relaxa	i la o prăjitură,
înghe	ată, limonadă, pizza, sandwich, cafea și alte

bunătă	i adevarate! 

INFORMA�II SUPLIMENTARE
TEL: 0725.913.133
E‐MAIL: vi_baciu@yahoo.com



ă

MIROSLAVA
Culturala

Olga Sturdza Dimitrie Anghel Mihail Kogalniceanu
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La iniţiativa Centrului Turistic, a autorităţilor locale și
a mai multor oameni inimoși de-ai locului, Miroslava a
sărbătorit ia românească printr-un spectacol cu totul de-
osebit. Prima ediţie a Sărbătorii Iei la Miroslava a fost or-
ganizată lângă Palatul Sturdza, pe un teren amenajat cu
baloţi de paie și covoare ţărănești, vechi. Desfășurată sub
egida „Descoperă Miroslava”, Sărbătoarea Iei din Miro-
slava a atras peste 200 de spectatori, toţi îmbrăcaţi în ie
românească. Ia – port naţional românesc – și Sânzienele
au constituit tema spectacolului, iar pe scenă au evoluat
artiști locali, dar și din afara ţării. 

Ciurbeştenii au deschis spectacolul
Spectacolul a debutat cu evoluţia artistică a Ansamblu-

lui „Tezaur”, din Ciurbești, cu cântece vechi, dansul copii-
lor și o imensă horă la care s-au prins inclusiv spectatorii.
Eugenia Stan, organizatoarea și sufletul Asociaţiei Ciur-
beștenii, a remarcat cu acest prilej „interesul deosebit al
participanţilor la Sărbătoarea Iei de la Miroslava vizavi de
hora, tradiţiile și costumul popular specific zonei noas-
tre”. 

La rândul ei, Ilaria Elena Fartușneac, o mică dar talen-
tată solistă din comuna noastră a interpretat două melodii
fiind aplaudată, din tot sufletul, de spectatori. 

Sărbătoarea iei la Miroslava a avut, putem spune, și o
prezenţă internaţională. 

Debut internaţional la Sărbătoarea iei
Constituit la Ungheni, Republica Moldova, în urmă cu

71 de ani, ansamblul de muzică și dans popular „Strugu-
raș” este unul dintre cele mai vechi colective artistice din
Republica Moldova. De-a lungul timpului, el a evoluat pe
cele mai importante scene ale lumii, adunând în palmares
sute de distincţii. La Sărbătoarea iei de la  Miroslava An-
samblul „Struguraș” a arătat tuturor spectatorilor adunaţi
în curtea liceului agricol de ce este unul dintre cele mai
respectate. Dansurile au aprins atmosfera, membrii an-
samblului fiind îndelung aplaudaţi. 

Costume populare, la Palat
Sărbătoarea Iei la Miroslava a fost o acţiune reușită din

toate punctele de vedere și nu a inclus doar momentele
artistice de pe terenul special amenajat în curtea liceului.
Vizitatorii au avut ocazia să mai admire și colecţia de ii
vechi, expusă în Palatul Sturdza din Miroslava. Vorbim
de o colecţie impresionantă de piese vechi, adunate din
secolele XIX și XX. Prin numărul pieselor expuse, dar și
prin vechimea lor, se poate spune că expoziţia de costume
populare românești de la Palatul Sturdza din Miroslava
depășește cu mult expoziţia similară, organizată la Mu-
zeul Unirii din Iași. 

Foişorul din parc a fost readus la viaţă
Un alt moment important al Sărbătorii Iei la Miroslava

a fost inaugurarea vechiului foișor din parcul dendrologic.
Aflat în spatele Palatului Sturdza, foișorul a fost vopsit și
pictat cu sprijinul fabricii de vopsele National Paints, din
Miroslava, motiv pentru care îi mulţumim doamnei Că-
tălina Florea, pentru implicare și sonsorizare. Foișorul a
fost vopsit în alb și roșu, iar pe el au fost pictate motive
populare și pomul vieţii. Acesta simbolizează caracterul
ciclic al evoluţiei cosmice: moarte și regenerare, înlesnește
comuniunea între cele trei niveluri ale cosmosului: cel
subteran, prin rădăcini; suprafaţa pământului, prin
trunchi și crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre
vârf.

Miroslava – sat cultural al României
Sărbătoarea Iei la Miroslava a arătat că satele noastre

au un mare potenţial artistic și că împreună putem face
lucruri extraordinare. Tradiţiile, portul popular, cântecele
vechi și frumoase nu sunt doar (cum cred unii) specifice
Bucovinei și Ardealului. Dimpotrivă, Sărbătoarea Iei la
Miroslava a arătat pe deplin de ce comuna noastră se nu-
mără, pentru a doua oară consecutiv, printre primele trei
Sate Culturale ale României!
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Sărbătoarea Iei în
Miroslava - prima ediţie



Descoperă Miroslava!

„Ne întoarcem la rădăcini”
„Am început să ne întoarcem la rădăcini, iar rădă‐

cinile românului sunt adânc înfipte în acest pământ,
care miroase a grâu și a ploaie și care se lipește de mâi‐
nile celui care‐l mângâie și de picioarele celui care‐l co‐
lindă. Pe întreg pământul românesc vom întâlni
simboluri ale în�elepciunii populare. Ele apar inscrip‐
�ionate pe toate lucrurile din via�a românului: de la in‐
trarea în micro‐universul gospodăriei și până la ieșirea
din via�a pământeană. În acest micro și macro univers
al �ăranului român, elementul central este costumul
popular. Felicitari Miroslava pentru minunata sărbă‐
toare a iei!” – prof. Monica O�el, Școala Gimnazială
Corneș�

Un eveniment emblematic 
pentru Miroslava

„Sărbătoarea iei la care ins�tu�ia noastră a luat
parte și s‐a implicat în organizare a fost un eveniment
emblema�c pentru Miroslava. Considerăm că as	el de
ac�iuni fac cinste comunită�ii și duc mai departe tradi‐
�iile!” ‐ Constan�n Timu, director al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu”

„Un tribut oferit autenticităţii”
„As	el de evenimente sunt binevenite și indicate

chiar, mai ales în mediul rural. Chiar dacă dezvoltarea
urbanis�că a ajuns să ia fa�a tradi�iilor și folclorului au‐
ten�c, acest eveniment a dat startul unor ac�iuni de
scoatere la lumină tocmai a acelor elemente specifice
care conferă dreptul și legi�mitatea la auten�citate,
filon al culturii și tradi�iei româneș�. Descoperă Miro‐
slava: punct și de la capăt” ‐ Mona Popovici, realizator
televiziune

„Am dovedit atât pe scena fes�valului iei, cât și
pe scena Muzeului Na�ional al Satului că Miroslava
merită să fie considerată «Sat Cultural al României»”
‐ Eugenia Stan, coordonatarea Ansamblului Cultu‐
ral Ciurbeș� 

„A fost un moment de 
bucurie să văd atâţia tineri 
că s-au prins în horă”

„Mă bucur că am putut par�cipa la acest eveni‐
ment, o sărbătoare pentru comuna Miroslava și nu
numai. Portul nostru tradi�ional trebuie cins�t așa cum
se cuvine iar cu prima Edi�ie a «Sărbătorii iei la Miro‐
slava» organizatorii au demonstrat că și în comuna
noastră se poate. Sunt locuitori care păstrează tradi‐
�iile. A fost un moment de bucurie să vezi atâ�ia �neri
că s‐au prins în horă. Am apreciat to�i par�cipan�ii care
au evoluat pe scenă, dar mai cu seamă m‐au impresio‐
nat invita�ii din Republica Moldova. Mă bucur de ase‐
menea pentru ideea de a reface foișorul din curtea
Liceului Agricol Miroslava, de unde se poate admira o
priveliște deosebită. Apreciem în final că ini�ia�va de a
organiza «Sărbătoarea iei la Miroslava» a fost extraor‐
dinară, dând posibilitatea tuturor locuitorilor comunei
Miroslava să poarte cu mândrie măcar o zi ia tradi�io‐
nală” – Adriana Șoroagă, consilier local

„24 iunie 2017 va rămâne în memoria colec�vă din
Miroslava drept  Ziua în care a fost organizată prima
sărbătoare a Iei. Manifestarea a avut loc într‐un decor
auten�c, de sat românesc. La Miroslava, veșnicia este
�inută în via�ă de Ștefan Susai” – O�lia Porumboiu, bi‐
bliotecar Miroslava. 
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„Sărbătoarea iei a fost un eveniment
frumos, care ne-a impresionat. Pe de
altă parte, aș vrea să sublinez câteva lu-
cruri. Arhitectura tradiţională româ-
nească a avut mereu frumuseţea sa
unică. În acest sens, ne dorim să dăm o
șansă artei populare, făcând-o la fel de
actuală ca acum câteva secole. Mai
exact, vrem să redăm caselor vechi cu-
loarea și strălucirea de odinioară, prin
diversitatea motivelor tradiţionale pic-
tate manual. Această dorinţă s-a con-
cretizat în acest week-end cu un prim
demers iniţiat de Ștefan Susai, cu ocazia
Sărbătorii Iei la Miroslava. Astfel,
foișorul din curtea Liceului «Mihail Ko-
gălniceanu» Miroslava a prins culoare
cu vopsele National Paints prin pictura
realizată de 5 liceene. Punctul central al
picturii este POMUL VIEŢII, reprezen-
tând unul dintre cele mai bogate și mai
răspândite simboluri în folclorul româ-
nesc. Avându-și rădăcinile înfipte în pă-
mânt și crengile înălţate spre cer,
arborele este socotit ca un simbol al ra-
porturilor ce se stabilesc între pământ

și cer. În acest sens, el are caracterul
unui centru. Mai mult decât atât, acest
arbore central, prin prezenţa și puterea
lui acoperă întreg domeniul gândirii de

la cosmos până la om, este arborele
vieţii” - Cătălina Florea, director
marketing la Fabrica de Vopsele
National Paints Miroslava

„Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără implicarea unor firme din Miroslava.
Mul	umim Fabricii de Vopsele Na�onal Paints, Salonului Nadine.Ovi, Mirro Bello

și domnului Petrișor Bejenariu pentru sonorizare.”

POMUL VIEŢII în foişorul de la liceu



S-a încheiat și anul școlar 2016 – 2017, cu rezultate meritorii pentru mulţi dintre elevii uni-
tăţilor de învăţământ din întreaga comună. Fiind vorba de copii care au muncit din greu, pro-
fităm de ocazie pentru a-i face cunoscuţi întregii comunităţi. Sunt elevi cu care ne mândrim și
sperăm ca și următoarele generaţii de elevi să le calce pe urme. Felicitări!

Școala Gimnazială „Col. Constantin Langa” Miroslava
În total, s-au acordat 51 premii, din care: 8 premii I, 13 premii II, 19 premii III și 11 menţiuni.

Prin rezultatele bune la învăţătură (medii peste nouă) s-au remarcat următorii elevi:
• Alexandru Andreea Teodora (clasa a V-a A, media 9,96, premiul I);
• Petrovici Teodora (clasa a V-a A, media 9,78, premiul I);
• Buchilă Cezar (clasa a V-a A, media 9,4, premiul I);
• Mocănașu Alexandru (clasa a V-a A, media 9,64, premiul I);
• Harpaţuc Alexia (clasa a V-a B, media 9,85, premiul I);
• Radu Alexandra Maria (clasa a VI-a A, media 9,83, premiul I);
• Boișteanu Iulia Mihaela (clasa a VII-a B, media 9,70, premiul I);
• Mihalache Alexandra Maria (clasa a VIII-a A, media 9,91, premiul I);
• Pascal Ana Măriuca (clasa a V-a A, media 9,28, premiul II)
• Hanganu Bianca (clasa a V-a A, media 9,21, premiul II);
• Ibănescu Mădălina (clasa a V-a A, media 9,21, premiul II);
• Hriscu Andrei (clasa a V-a A, media 9,17, premiul II);
• Joacăbine Anamaria (clasa a V-a B, media 9,67, premiul II);
• Barbacariu Iasmina (clasa a V-a B, media 9,60, premiul II);
• Bejan Ștefania (clasa a V-a B, media 9,46, premiul II);
• Simionescu Sabina (clasa a V-a B, media 9,35, premiul II);
• Zaharia Cezara Daria (clasa a VI-a A, media 9,16, premiul II);
• Decuseară Alexandra (clasa a VII-a A, media 9,20, premiul II);
• Mâţă Delia Neli Elena (clasa a VII-a B, media 9,41, premiul II);
• Luncanu Adelina Nicole (clasa a VIII-a A, media 9,36, premiul II);
• Bursuc Iulia Claudia (clasa a VIII-a A, media 9,19, premiul II) 

Structura Școala Gimnazială “Miron Barnovschi” Uricani
În total s-au acordat 14 premii, din care: 1 premiu I, 5 premii II, 6 premii III și 2 menţiuni.

Cu rezultate deosebite la învăţătură (medii peste 9) s-au remarcat următorii elevi:
• Albișteanu Andrada Ștefana (clasa a VIII-a, media 9,80, premiul I);
• Bursuc Anisia Georgia (clasa a V-a, media 9,14, premiul II);
• Chiruţă Delia Ana Maria (clasa a VI-a, media 9,39, premiul II);
• Musteaţă Andreea Mădălina (clasa a VII-a, media 9,41, premiul II);
• Butnaru Loredana Martina (clasa a VII-a, media 9,35, premiul II);
• Veleșcu Cristian (clasa a VIII-a, media, 9,18, premiul II) 

Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Cornești
30 premianţi: 11 menţiuni, 11 premii III, 3 premii II și 5 premii I. S-au remarcat prin rezul-

tate deosebite la învăţătură (medii peste 9) următorii elevi:
• Păduraru Cătălina Elena (clasa a V-a, media 10, premiul I);
• Oţel Ioanid Sebastian (clasa a VI-a, media 9,83, premiul I);
• Hriban Delia Nicoleta (clasa a V-a, media 9,67, premiul I);
• Păduraru Mădălina (clasa a VIII-a, media 9,65, premiul I);
• Dumitriu Vasile Adrian (clasa a VII-a, media 9,64, premiul I);
• Gherasim Laura Elena (clasa a VII-a, media 9,44, premiul II);
• Meaucă Raluca Elena (clasa a VI-a, media 9,35, premiul II);
• Chiriac Andrei Emilian (clasa a VII-a, media 9,17, premiul II);

DE LA TEORIE, LA PRACTICĂ SERIOASĂ!

Incursiune la abatorul
de păsări Războieni

Începând din această
vară, elevii Liceului Agri-
col „Mihail Kogălni-
ceanu”, secţia veterinară,
au posibilitatea de a-și
face orele de practică la
ferma de creștere a păsă-
rilor de la Avitop și la
abatorul din Războieni.
Acest lucru a fost stabilit
printr-un protocol înche-
iat între uitatea de învă-
ţământ liceal din
Miroslava și firma Kosa-
rom, interesată să anga-
jeze personal calificat. 

În program au fost in-
cluși, în ordine cronolo-
gică, elevii claselor a
XI-a, a X-a și a IX-a ast-
fel: o săptămână la ferma
de creștere a păsărilor, o
săptămână la abator.
Practic, pe parcursul a
trei zile consecutive, ele-
vii incluși în sesiunea de
practică au mers la pro-
gram împreună cu per-

sonalul angajat, înce-
pând cu ora 8:00 și au
lucrat cot la cot cu
acesta. Firește, înainte de
a începe treaba, cu toţii
au făcut un instructaj de
protecţia muncii. Ieșirea
de la program s-a făcut la
ora 16:00. „Pot să vă
spun că am rămas foarte
impresionaţi de ce am
putut vedea acolo, de
toată tehnologia și cură-
ţenia exemplară întâlnită
acolo. Toţi elevii au pri-
mit echipamente de pro-
tecţie, au fost instruiţi
asupra a ce avea de făcut
fiecare și s-a pornit la
treabă. Am început pro-
gramul cu elevii din cla-
sele mai mari, pentru a
vedea în prealabil despre
ce e vorba. După care i-
am trimis și pe elevii din
clasele mai mici”, poves-
tește prof. Constantin
Timu, directorul liceului. 

Participanţii la sesiu-
nea de practică de la Avi-
top au avut transportul
asigurat de firmă, plus o
masă caldă.

Mecanică agricolă,
cu laptop şi GPS!

Un proiect de colabo-
rare asemănător se deru-
lează începând din
această vară între elevii
Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miro-
slava și reprezentanţa
John Dere de la Roman.
De astă dată vizaţi sunt
elevii claselor de meca-
nici agricoli, care au ast-
fel ocazia de a se
familiariza cu noua teh-
nologie din domeniu. Ce-
rinţele impuse de re-
prezentanţa din Roman
a celui mai mare produ-
cător american de utilaje
agricole este ca solicitan-
ţii de practică agricolă la

John Dere să aibă cunoș-
tinţe de… limba engleză
și informatică! „Da, aţi
auzit bine. Se cer aceste
lucruri pentru că utila-
jele pe care vor face prac-
tică elevii noștri sunt de
ultimă generaţie, cu co-
mandă prin satelit. Vre-
mea tractoarelor clasice
și a mecanicilor cu mâi-
nile pline cu vaselină a
trecut demult! Trebuie să
ne adaptăm la realităţile
momentului. Aici avem
de-a face cu utilaje pro-
gramate să lucreze sin-
gure, iar reparaţiile se fac
cu laptopul”, povestește
prof. Constantin Timu,
directorul unităţii de în-
văţământ. Pentru înce-
put, la reprezentanţa
John Dere din Roman va
merge să facă practică o
grupă formată din 8
elevi, din Miroslava. Li-
ceul Agricol „Mihail Ko-

gălniceanu” din Miro-
slava vine astfel în întâm-
pinarea firmei americane
aflată în căutare de per-
sonal calificat să-i mane-
vreze utilajele pe care
intenţionează să le vândă

marilor ferme din Româ-
nia. Valoarea minimă a
unei combine marca
John Dere este de circa
400.000 euro, iar a unui
tractor de 100.000 euro.
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• Vizite didac�ce la
ferme de prelucrare a
laptelui, din Botoşani

Nu e deloc ușor. Dim-
potrivă! E nevoie de
multă inspiraţie, muncă,
tatonare și, mai ales ști-
inţă de carte! După cum
am mai arătat și în edi-
ţiile anterioare ale Mesa-
gerului, corpul didactic
al Liceului Agricol “Mi-
hail Kogălniceanu” din
Miroslava este implicat
într-un ambiţios proiect
împreună cu Fundaţia
Civitas pentru Societatea
Civilă – filiala Cluj Na-
poca. 

Proiectul se intitu-
lează “Liceele Agricole –
HUB-uri locale pentru
Dezvoltarea Fermelor
Mici și Mijlocii” și urmă-
rește realizarea unor
conexiuni între elevi și
firme private locale inte-
resate de forţă calificată
de muncă. Spre final, aș-
teptările converg spre
dezvoltarea spiritului an-
treprenorial la absolven-
ţii acestei unităţi de
învăţământ, în ideea de
a-și porni ulterior o
fermă proprie. 

Primul pas spre “ferma
de mâine” se poate spune
că a fost deja făcut de
elevi, ca urmare a întâlni-
rilor derulate încă de la în-
ceputul acestui an cu
agenţi economici din
judeţ. Iată însă că acţiu-
nea a continuat cu un al

doilea pas, adică o nouă
sesiune de vizite și întâl-
niri cu agenţi economici,
în perioada 16-19 iunie. 

Concret, 15 elevi ai Li-
ceului Agricol “Mihail Ko-
gălniceanu” din Miroslava
au avut oportunitatea de a
cunoaște și înţelege între-
gul lanţ valoric al acestui
tip de biznis, începând cu
producţia și procesarea,
incluzând factori impor-
tanţi cum ar fi marketin-
gul și identificarea
oportunităţilor de finan-

ţare. Pe durata a 4 zile,
elevii au vizitat: o fermă
zootehnică de dimensiune
medie din orașul Săveni, o
unitate de prelucrare a
produselor lactate din co-
muna Vlăsineni Botoșani,
și Camera Agricolă Iași,
care oferă consultanţă
gratuită fermierilor. 

Elevii au fost selectaţi
pe baza unui dosar de
candidatură în care și-au
motivat dorinţa de a par-
ticipa la acest mod de în-
văţare. 

Elevi cu care ne mândrim!Cât de ușor e să pornești o fermă?



Vară creștin-europeană, pe
meleaguri corneștene

Cum de regulă orice acti-
vitate lucrativă necesită și
ceva divertisment pentru ca
noile cunoștinţe să se fixeze
mai ușor în memoria parti-
cipanţilor, conferinţa jude-
ţeană cu tema „bune
practici în incluziunea so-
cială a copiilor cu nevoi spe-
ciale”, a fost urmată a doua
zi de un festival în toată
legea. Nu mai puţin de 350
de copii adunaţi din tot ju-
deţul, dar și din judeţele Va-
slui și Neamţ au urcat pe
scena în aer liber special
amenajată în localitate și au
făcut proba talentului artis-
tic. Intitulat „Vara Creștin-
Europeană pe Meleaguri
Corneștene”, festivalul a
avut loc sâmbătă 17 iunie în
Cornești și a fost un prilej
extraordinar de socializare
nu doar pentru cadrele di-

dactice venite la conferinţă,
dar mai ales pentru copiii
invitaţi aici să se cunoască
și, de ce nu, să se întreacă
pe diverse tematici.  Așadar,
spectatorii au putut savura
recitaluri de poezie, snoave,
cântece populare și dansuri.
„A fost un moment în care
ne-am implicat cu toţii și
sunt bucuros că a avut așa

mare priză la copii. Profit
de ocazie ca să-i mulţumesc
pentru sprijinul oferit la
muzică și sonorizare dom-
nului Petrișor Bejenariu.
Fără el, nu știu cum m-aș fi
descurcat!”, a declarat prof.
Nelu Focșa, organizator al
manifestării, împreună cu
colegii săi de la Școala din
Cornești.

Ghid de bune practici pentru
incluziunea socială a copiilor cu
nevoi speciale

La solicitarea persona-
lului didactic de la Școala
Gimnazială „Dimitrie An-
ghel” din Cornești, Consi-
liul Local Miroslava a
aprobat finanţarea tipări-
rii unui „Ghid de bune
practici în incluziunea so-
cială a copiilor cu nevoi
speciale”, avându-l ca
autor pe prof. Nelu Focșa,
cadru didactic al acestei
unităţi de învăţământ.
Este vorba de o lucrare
știinţifică mai aprofun-
dată în care autorul în-
cearcă să identifice mai
întâi categoriile de copii
cu nevoi speciale, apoi
propune soluţii de rezol-
vare cu care aceștia se
confruntă. „Spre exem-
plu, copii cu nevoi spe-
ciale nu sunt obligatoriu
doar cei care suferă de di-
ferite forme de handicap.
În această categorie spe-
cială pot intra și copiii cu

o inteligenţă peste nivelul
mediu, care dacă sunt lă-
saţi într-un mediu obiș-
nuit de educaţie se
plictisesc repede, pur și
simplu nu-și găsesc locul
și de aici pot apărea com-
plicaţii”, explică prof.
Nelu Focșa.

Ghidul a fost tipărit în
60 de exemplare și a fost
distribuit participanţilor
la Conferinţa Judeţeană,
desfășurată pe această
temă, la Cornești, pe 9
iunie 2017. 

Subiectele abordate în
studiu sunt:

• Includerea, implica-
rea și integrarea copiilor
cu nevoi speciale la nive-
lul comunităţii locale;

• Dezvoltarea abilităţi-
lor de viaţă la copiii pro-
veniţi din familii
dezorganizate sau ai
căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate;

• Promovarea elevilor
cu aptitudini în dome-
niile cultural-artistic, lite-
rar, artă plastică și sport
la nivelul comunităţii lo-
cale;

• Încurajarea elevilor
din învăţământul de
masă de a se dedica acti-
vităţilor desfășurate cu
copii cu nevoi speciale, nu
doar în cadrul proiecte-
lor, și ci după terminarea
acestora.

Această conferinţă ju-
deţeană este parte com-
ponentă a programului
educaţional intitulat
„Copil sunt și eu!”, al-
tminteri tot o iniţiativă a
școlii din Cornești care,
iată, începe să capete an-
vergură. La manifestare
au fost prezente cadre di-
dactice din judeţele Iași,
Neamţ și Vrancea. A fost
chiar și un invitat supriză
din… Spania!

Sănătatea începe din farfurie!
• „Prin prezenţa noastră
în şcoli încercăm să
tragem un semnal de
alarmă părinţilor, pentru
că la nivelul asociaţiei şi
al programului nostru
am văzut ce înseamnă
obezitatea în foarte
multe zone din ţară”, a
declarat Chef Cezar, la
întâlnirea cu copiii din
Miroslava

Luna iunie a debutat
pentru elevii școlilor pri-
mare din toate unităţile de
învăţământ din Miroslava
cu o acţiune de grup, pe cât
de antrenantă, pe atât de…
gustoasă. Asta pentru că
Chef Cezar, acompaniat de
un grup de tineri angajaţi ai
Selgros Cash&Carry din
Iași, a pus la cale o întâlnire
informală pe tema pericole-
lor ce ne pot paște într-o
simplă farfurie. Material de
lucru a fost din plin, anajaţii
Selgros având la dispoziţie
cantităţi impresionante de
fructe – proaspete sau con-
gelate – din care au prepa-

rat pe loc sucuri și smoot-
hie, pe care mai apoi le-au
împărţit sălii de-a dreptul
entuziasmate. 

Maestru de ceremonii a
fost, așa cum anticipam la
început, Chef Cezar Mun-
teanu, președinte al Funda-
ţiei „Chef Cezar, stil de viaţă
sănătos”, iniţiator al acţiu-
nii, care se află deja la a șap-
tea ediţie. 

De ce un stil de viaţă
sănătos? 

„Pentru că acest stil de
viaţă înseamnă să dai aten-
ţie felului în care mănânci,
iar copiii trebuie să con-
știentizeze importanţa fruc-
telor și legumelor în
alimentaţie. E foarte impor-
tant să știi ce să mănânci și
ce să nu mănânci. Trebuie
să conștientizăm pericolul
indus de consumul excesiv
de zahăr, de băuturi carbo-
gazoase. Încercăm să-i adu-
cem pe copii, cât de cât, în
direcţia de a consuma cât
mai puţin zahăr și mai
puţin carbohidraţi, dar vor-

bind pe înţelesul lor. În
această primă fază ne-am
adresat claselor primare (I
– IV) iar de anul viitor în-
cercăm să demarăm un pro-
iect asemănător, care să se
adreseze claselor V – VIII”,
detaliază Chef Cezar Mun-
teanu. 

Cea mai bună legumă
nu e cartoful!

Acţiunea care se adre-
sează elevilor de gimnaziu
va fi adaptată acestei cate-

gorii de vârstă și, dată fiind
colaborarea foarte bună cu
școlile din comuna Miro-
slava, foarte probabil va
continua tot aici și cu copiii
mai mari.

„Vom spune lucrurilor
pe nume. Vom vorbi pe
șleau ce înseamnă o alimen-
taţie defectuoasă. Deja, de
la V-VIII vorbești despre
diabet, despre insulină, des-
pre pancreas și multe-multe
dintre problemele pe care le
întâlnesc copiii care nu fac
mișcare și, dimpotrivă, au

un stil de viaţă dezechili-
brat. Prin prezenţa noastră
în școli încercăm să tragem
un semnal de alarmă părin-
ţilor, pentru că la nivelul
asociaţiei și al programului
nostru am văzut ce în-
seamnă obezitate în foarte
multe zone din ţară. Și e o
problemă mare să constaţi
la un copil care deja este su-
praponderal când îl întrebi
care e cea mai bună legumă
el să-ţi răspundă – carto-
ful!”.

Cadouri pentru cei mici

Până una alta, proble-
mele cele mai mari de su-
praponderabilitate s-au
constatat mai mult la copiii
din mediul urban decât la
cei din mediul rural, iar
acest aspect poate fi expli-
cat și de faptul că alimenta-
ţia de la ţară, cu produse
locale, e cu mult superioară
celei de la oraș, care abundă
și în „tentaţii” zaharoase de
tot felul.  

Acţiunea „sănătatea în-
cepe din farfurie” are deja 7
ani la activ, iar în acest an

au fost implicaţi circa
50.000 de copii din toate
colţurile ţării. 

La întâlnirea cu copiii
din Miroslava toţi copiii,
adunaţi în Sala Polivalentă,
au primit câte un smoothie,
lapte, miere de albine, ba-
nane, fructe de pădure, ana-
nas, apă iar în pungile
cadou au găsit reviste cu
benzi desenate, cu supere-
roi, câte o periuţă de dinţi,
insigne, puzzle-uri caiete
etc. „Încercăm să-i ducem
în direcţia în care să înţe-
leagă efectiv mesajul nostru
când ajung acasă și deschid
punga: „legume, fructe,
caiet, periuţă și… veselie”, a
concluzionat Chef Cezar. 

„Sănătatea din farfurie”
se desfășoară în fiecare an,
în 21 de școli, targetul orga-
nizatorilor fiind de 9.000 –
10.000 copii în fiecare an.
Din judeţul Iași participă la
acţiune doar școlile din Mi-
roslava, cu 700 de copii. Ac-
ţiuni similare au mai avut
loc în Bacău (800) copii și
Suceava (900 copii). 
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Micile balerine își fac curaj
în primele lor spectacole

Artă mai puţin cunos-
cută publicului din me-
diul rural, baletul începe
să-și facă ușurel loc prin-
tre preferinţele ocupaţio-
nale ale copiilor din
Miroslava, 23 copii fiind
înscriși la clasa de balet a
profesoarei Elena Ţărnă.
„E o formă de artă a ele-
ganţei în mișcare, a ţinu-
tei și mă bucur că am
întâlnit atât entuziasm
din partea mămicilor care
și-au înscris copiii la
aceste cursuri”,a declarat

prof. Elena Ţărnă. Deja,
rezultatele încep să se
vadă. Nu vorbim de com-
petiţii sau de spectacole
pretenţioase, dar la finalul
lunii trecute un grup de

mici balerine ale Grădini-
ţei Miroslava a evoluat
într-un mic show, care a
făcut deliciul publicului
adunat la Casa Armatei,
pe 27 mai.  



Pentru o mai bună comunicare cu publi-
cul, Primăria comunei Miroslava a înfiinţat
un serviciu de apel unic în caz de urgenţe, la
care cetăţenii pot suna și obţine o soluţie ra-
pidă în funcţie de problema cu care se con-

fruntă. Acest serviciu este asigurat de un
angajat în cadrul Registraturii, care preia

apelul și sesizează compartimentul de profil
în vederea soluţionării problemei sesizate.
Spre exemplu, dacă este un caz de violenţă
domestică, este sesizată Poliţia Locală iar
dacă este un caz de incendiu sunt trimiși

pompierii șamd. Notele telefonice sunt con-
semnate într-un registru special de

evidenţă. 

After Hills - trei nopţi de
foc în Șesul Bahluiului
• Cel mai important
eveniment muzical al
anului şi primul mare
fes�val internaţional de
muzică modernă din
Nord‐Estul României a
adunat zeci de mii de
spectatori

Pe parcusul a trei zile și
mai ales nopţi de foc – între
23 și 25 iunie – zeci de mii de
ieșeni pasionaţi de muzica
house, techno, pop, hip-hop,
techno rock și nu numai, au
umplut la propriu șesul din
dreptul complexului Era în
ceea ce avea să fie cel mai
mare eveniment show din
acest an, în acest colţ de ţară
- Festivalul After Hills. 

Auspiciile nu au fost din-
tre cele mai bune, prima zi a
festivalului debutând sub
semnul ghinionului. O fur-
tună foarte puternică a stri-
cat planurile organiza torilor.
Vântul și ploaia torenţială au
împrăștiat toate materialele
pregătite pentru spectacol,
iar cortul dedicat scenei
principale a luat foc, de la un
trăznet. Amânat cu o zi, vre-

mea fiind de astă dată mult
mai prietenoasă, festivalul a
debutat în forţă pe 24 iunie
și a transformat câmpul de la
Era într-un veritabil vulcan,
care a fost activ până spre di-
mineaţă la 7:00! 

Nume grele, record
peste record!

Organizat de BBV Media
în parteneriat cu Primăria
municipiului Iași și Primăria
Miroslava, After Hills este
primul festival major de mu-
zică house din zona de nord-
est a României și pune
practic Iașul pe harta mari-
lor festivale europene, ac-
ţiune de anvergură similară
cu Untold de la Cluj. 

Ce se poate spune despre
muzică, sau atmosfera de
acolo? Cuvintele nu ajută.
Trebui să fii efectiv acolo, să
trăiești emoţiile împreună cu
artiștii și publicul din jur. 

Au evoluat „life” artiști
precum: Andrew Rayel,
Sander Van Doorn, Vini Vici,
A.E.R, Bella Sarris, Byron,
Cap, Cabanne, Cassy, Char-
lie, Dan Andrei, Dj Fubu,
Firma, GrasuXXL,  Marco

Bailey, Oliver Graf, Oshana,
Sit, Suciu, Tap, Tulbure,
Vama și Yelllow.

Iar lista invitaţilor –
nume grele din muzica ro-
mânească și internaţională –
a continuat cu: Hooverpho-
nic, Morcheeba, Bogdan Vix,
Bono Goldbaum, BRUM,
CAP, CHUTHEJHU (Gen-
maica Sound System), Cody,
Cristian Varela, Cromonova,
Daniell C, Darkology, DJ
Chuck Wonderland, DJ
Cruz, DJ Junior Gruia T,
Dubphone, Eleusyn, Emann,
E-Mantra, EUJAH (Gen-

maica Sound System (CJ),
Febentropia, Ghiauru, Go-
jira&Planet H, Greeg &
Onuc, Ioana Faya (Kaze
Sound System) (IS), Ion
Ludwig, Istratec, Iulian
Toma, John Junior, Kaze,
Kapnobataii Kogaionului, L
45 (Roots on Vinyl), Latam,
Lifebloom, Ligia Hojda, Lo-
gical Elements, Lygos, Maca-
nache, ProtoN, Ranno
Vollman, Rawanne + MikeT,
Reasonandu, Red Pig Flo-
wer, ROA, Saranankara,
Sean Jay Dee, Shivay, Sistah
RastahFairy, Thal, The Mo-

tans, The Therapist, Tibi,
Zdob și Zdub.

Primăria Miroslava 
s-a implicat serios în
amenajarea locaţiei

Au fost înregistrate cu
această ocazie premiere pre-
cum: cea mai mare scenă
amenajată vreodată la Iași în
aer liber, cei mai mulţi artiști
împlicaţi într-un spectacol,
cei mai mulţi invitaţi străini,
cel mai mare buget (2,5 mi-
lioane euro!). Fiind un eveni-
ment fără precedent,

pregătirile au implicat inter-
venţii majore la locaţia eve-
nimentului în ce privește
amenajarea. Cu acest prilej,
Primăria Miroslava s-a im-
plicat în tunderea vegetaţiei
din zona Complexului co-
mercial Era și amenajarea
unei căi de acces care să facă
legătura între Era și localita-
tea Găureni. „Contribuţia
noastră la buna desfășuare a
acestui eveniment a fost con-
sistentă. Nu doar că le-am
pus la dispoziţia organizato-
rilor pășunea, pe care am și
cosit-o, dar am mai amena-
jat drumul dintre Găureni și
Era, am decolmatat canalul
de scurgere a apei din Miro-
slava Vale, Găureni și Uri-
cani, pentru ca apele pluviale
să nu ajungă la spectatori.
Am montat chiar și un podeţ.
Drumul DC 25, pe ruta Uri-
cani – Antibiotice – Drumul
European a fost închis, iar
Poliţia Locală Miroslava a
fost trimisă în dispozitiv
pentru a preveni incidente
nedorite”, a declarat Vasile
Bulbașa, viceprimarul comu-
nei Miroslava. 

Pentru urgenţe, sunaţi la 
0232-295.680/27!

Premii pentru șahiștii din Miroslava
Elevii Școlii Gimnaziale „Col. Con-

stantin Langa” – în componenţa: Darius
Poșișnicu, David Bulgărescu și Maria
Apostol – au obţinut locul al III-lea la
„Șah în școală”, competiţie organizată
sub egida AJS Iași și Federaţia Română
de Șah, iar la individual Ioan Apostol a
devenit campion la clasa I și Maria
Apostol vicecampioană la clasa a II-a.
De remarcat și rezultatele bune obţinute
de Ioana Andreiaș, Andreea Molocea și
Cristian Decuseară.

Dar performerul clubului Știinţa Mi-
roslava este Andrei Donici, care la cu-
pele câștigate până acum a mai adăugat
un loc I, cu 6 puncte din 6 partide, la
Cupa Familiei - concurs desfășurat la
Complexul Comercial Palas luni, 5 iunie,

precum și un meritoriu loc II, elo 1.200,
la Turneul internaţional de șah „Cupa
Orașului Piatra Neamţ”. Această din
urmă competiţie a fost destinată senio-
rilor și juniorilor, iar cele mai multe
puncte au fost adunate de marele maes-
tru Andrei Istrătescu, campion naţional!

„Felicitări tuturor copiilor și părinţi-
lor care au ales să practice șahul, un
sport care pe lângă dezvoltarea gândirii
logice, a  răbdării și a creativităţii, for-
mează caractere puternice! În fiecare
marţi și joi, de la ora 17:10, la Sala de
Sport din Miroslava avem antrena-
mente. Îi așteptăm toţi copiii care vor să
joace șah de plăcere sau să facă perfor-
manţă”, a declarat prof. Apostol Alin.

8 Eveniment/Sport Mesagerul

Aparatură de ultimă generaţie, pro-
duse profesionale, personal calificat

în domeniu!

Servicii :
➼ Frizerie : tuns, spălat, stilizat 

➼ Coafor : tuns, coafat, vopsit, trata-
ment păr deteriorat

➼ Manichiură și pedichiură – ojă
sempermanentă sau gel

➼ Cosmetică : epilat, pensat, make-
up, masaj facial, tratamente  

Unde ne găsiţi ?
-> Clădirea din intersecţa 

semaforizată - ETAJ  1 – Acces pe
scările laterale

Vă așteptăm în salonul nostru pentru
un răsfăţ complet !

Program: LUNI-SÂMBĂTĂ:
09.00 - 19.00

Pentru programări :
Tel : 0332.146.903

Email : adriana.soroaga@gmail.com
www.facebook.com/salonnadine.ovi


