
Mesagerul

Arderea
vegetaţiei este
strict interzisă!

Liceul Agricol încotro?

• Amenzile sunt
cuprinse între 1.000 –
2.500 lei

Primăria comunei Miro-
slava reamintește publicu-
lui rezident că arderea
deșeurilor vegetale (îndeo-
sebi în perioada secetoasă,
când riscul de provocare a
incendiilor este foarte
mare) este strict interzisă. 

Potrivit OUG 195/2005,
referitoare la protecţia me-
diului, depozitarea deșeuri-
lor de orice fel (indiferent că
e vorba de persoane fizice
sau juridice) se face numai
în locuri special amenajate.

În cazul comunei Miro-
slava, depozitarea deșeuri-
lor vegetale se poate face
doar la platformele special
amenajate din localităţile

Balciu și Uricani, unde vor
fi tocate în vederea compos-
tării, iar preluarea acestui
tip de deșeuri este gratuită.

„Tocmai pentru a preîn-
tâmpina incendiile de vege-
taţie, inspectorii noștri,
împreună cu poliţia locală,
vor verifica felul în care se
face salubrizarea terenuri-
lor de pe proprietăţile ne-
ocupate productiv sau
funcţional. Acolo unde se va
constata că au fost arse mi-
riști, tufărișuri și vegetaţie
ierboasă fără acordul auto-
rităţilor, vom aplica amenzi
cuprinse între 1.000 –
2.500 lei (conform Legii
307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor)”, a
precizat Corina Darabană,
inspector în cadrul compar-
timentului de mediu al Pri-
măriei Miroslava. 

Situaţie încurcată la Liceul Agri-
col „Mihail Kogălniceanu”: de
unde până de curând la această
unitate de învăţământ din Miro-
slava se înscriau suficienţi elevi
pentru a funcţiona câte două clase
de liceu și altele două de profesio-
nală, anul acesta e foarte posibil ca
toate să se reducă la jumătate,
adică să rămână doar o clasă de
liceu și una de profesională.

Cum s-a ajuns în această situa-
ţie? Simplu. Nu s-au găsit amatori
care să se înscrie la această unitate
de învăţământ. Iar motivul pentru
care nu s-au găsit suficienţi elevi
îmbracă explicaţii multiple. Unul
ar fi acela că s-au înscris mai puţini
elevi la examenul de evaluare na-
ţională, ceea ce trădează o preocu-
pare școlară mult redusă faţă de
anii precedenţi. 

Un alt motiv ar putea fi și acela
– remarcat de conducerea liceului
agricol – că mulţi dintre elevii care
au promovat examenul de evaluare
naţională au optat mai apoi pentru

unităţi de învăţământ din munici-
piul Iași. E posibil și ca meditaţiile
gratuite puse la dispoziţie de Con-
siliul Local să fi avut un efect per-
vers asupra Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu”. Anume,
tocmai pentru că au avut note mai
mari la evaluarea naţională, elevii
din Miroslava au avut o mai mare
bază de alegere, așa că dacă au
putut opta pentru licee din Iași
asta au și făcut. Printr-o ironie a
sorţii, meditând elevi din locali-
tate, e posibil ca profesorii de la li-
ceul agricol să-și fi tăiat singuri
craca de sub picioare.

Pe de altă parte, conducerea Li-
ceului Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu” a făcut tot ce i-a stat în
putere să atragă elevi aici: a orga-
nizat vizite, ore deschise, a atras
agenţi economici interesaţi de par-
teneriate în vederea efectuării de
stagii de perfecţionare în diverse
meserii, cu posibilitatea angajării
certe după absolvirea școlii. Și to-
tuși nu a fost suficient. E drept,
anul școlar care tocmai s-a încheiat
nu a fost unul dintre cei mai buni
din punct de vedere al asigurării
condiţiilor de învăţat. Unitatea
principală se află în reparaţii capi-
tale, iar elevii au trebuit să-și des-
fășoare cursurile într-o clădire
anexă, care funcţionase anterior ca
dormitor. Poate că și acest aspect a
contat. Cert este însă că Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu” se
subţiază, iar acest lucru nu e o
veste de bun augur… 
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21,5 milioane lei 
pentru Miroslava

Se mai întâmplă și minuni! De unde
până nu demult comuna Miroslava era
mai tot timpul prin coada listei de prio-
rităţi a autorităţilor judeţene și centrale,
iată că din acest an va primi bani. Și încă
nu puţini – 21,5 milioane lei! Banii re-
prezintă alocări de la Ministerul Dezvol-
tării, prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală, respectiv finanţări
extrem de importante pentru finalizarea
următoarelor obiective:

• Înfiinţare reţea de colectare
ape uzate în satele Cornești, Pro-
selnici, Dancaș (8.386.371 lei);

• Extindere grădiniţă și con-
struire creșă în cadrul Școlii Gim-
naziale „Col. Constantin Langa”
din Miroslava (2.741.237 lei);

• Extindere și modernizare
Școală Gimnazială „Col. Constan-
tin Langa” Miroslava (8.107.137
lei);

• Extindere și modernizare
școală primară Ciurbești (749.806
lei);

• Modernizare grădiniţă cu pro-
gram normal Horpaz (604.175 lei);

• Modernizare școală primară
Proselnici (920.182 lei).

Vestea obţinerii finanţărilor pentru
aceste obiective a picat cum nu se poate
mai bine pentru conducerea Primăriei

Miroslava, mai ales că proiectul de extin-
dere a școlii gimnaziale „Col. Constantin
Langa” era o urgenţă. „Comuna a crescut
demografic foarte mult în ultimii ani și
din acest motiv sălile de clasă din imobi-
lul existent destinat școlii au devenit in-
suficiente. Ne trebuia neapărat o școală
nouă. La fel, avem nevoie și de o creșă.
Având în vedere că am obţinut finanţare
pentru aceste obiective, banii pe care i-
am fi alocat din resurse proprii pentru
realizarea lor vor fi direcţionaţi spre alte
proiecte, la rândul lor importante”, a de-
clarat primarul Dan Niţă.  

Bani pentru infrastructură şi şcoli
În total, Ministerul Dezvoltării Regio-

nale, Administraţiei Publice și Fonduri-
lor Europene (MDRAPFE) a atribuit
judeţului Iași 831 milioane lei (circa 185
milioane euro). 

Prin Programul Naţional de Dezvol-
tare Rurală, la care a aplicat și comuna
Miroslava, au fost alocate comunelor din
judeţul Iași fonduri importante pentru
înfiinţarea unor reţele de apă și canali-
zare – 314 milioane lei (circa 70 milioane
euro), iar pentru reabilitarea și moder-
nizarea școlilor, grădiniţelor și creșelor
s-au atribuit 196 milioane lei (43,6 mi-
lioane euro).

Potrivit oficialilor guvernamentali,
criteriul după care s-a făcut alocarea fon-
durilor pentru dezvoltare rurală a fost
tocmai nivelul de dezvoltare a judeţului
vizat. Cu cât nivelul a fost mai scăzut, cu

atât sumele alocate au fost mai mari. Ju-
deţul Iași se află pe locul șapte la nivel
naţional, în topul alocărilor guverna-
mentale pentru dezvoltare, fiind surcla-
sat de judeţe precum Suceava și Vaslui.  



Normative al Consiliului Local
Reunit în ședin�ă de lucru ordinară, în ziua

de 29 iunie 2017, Consiliul Local Miroslava a
dezbătut, votat și aprobat următoarele nor‐
ma�ve:

• Hotărâre privind alegerea președintelui
de ședin�ă pentru trim.III, respec�v pentru lu‐
nile iulie, august, septembrie 2017 (consilier
local Gheorghi�ă Olaru);

• Hotărâre pentru revocarea HCL Miroslava
nr.101/27.04.2017 privind rezilierea contractu‐
lui de concesiune nr.28725/04.11.2015 înche‐
iat între Comuna Miroslava și doamna
Avadanei Mihaela Adriana;

• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Public al Comunei Miroslava ca ur‐
mare a înscrierii drumului public D 281/5, în
suprafa�ă de 233 mp. în inventar;

• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Privat, Anexă nr.1 la HCL
nr.42/28.02.2017;

• Hotărâre privind scu�rea în procent de
50% de la plata impozitului pe clădiri  pentru
construc�iile înregistrate pe raza Comunei Mi‐
roslava, de�inute în proprietate de către SC EN‐
VIRO CONSTRUCT SRL;

• Hotărâre privind modificarea și completa‐
rea Nomenclatorului stradal al comunei Miro‐
slava, Anexa nr.1 la HCL nr.30/26.02.2016;

• Hotărâre privind aprobarea realizării de
branșamente la re�eaua de alimentare cu apă
la gospodăriile situate în localită�ile aferente
proiectului finan�at Fondul de Coeziune în ca‐
drul POS Mediu 2007‐2013;

• Hotărâre privind introducerea în Inventa‐
rul Domeniului Public al Comunei Miroslava a
inves��iei: ”Ex�ndere re�ea electrică de joasă
tensiune în sat Valea Ursului, str. O�lia Cazimir,
comuna Miroslava, jude�ul Iași;

• Hotărâre privind introducerea în Inventa‐
rul Domeniului Public al Comunei Miroslava a
inves��iei: ”Construire Ves�ar în localitatea Uri‐
cani, comuna Miroslava, jude�ul Iași”;

• Hotărâre privind acordarea unui ajutor fi‐
nanciar ocazional domnului Ungurianu Teodor
din sat Uricani, comune Miroslava, jude�ul Iași
pentru reabilitare spa�iu de locuit;

• Hotărâre pentru modificarea și completa‐
rea HCL Miroslava nr.26/31.01.2017 privind re‐
glementarea unor măsuri de sprijin pentru
elevii clasei a VIII‐a și a profesorilor coordona‐
tori din cadrul  unită�ilor de învă�ământ: Școala
Gimnazială ”Dimitrie Anghel”‐Corneș� și
Școala Gimnazială ”Col. Constan�n Langa”‐ Mi‐
roslava pentru îmbunătă�irea calită�ii rezulta‐
telor la Evaluarea Na�ională din anul 2017;

• Hotărâre privind acordarea cu �tlu gratuit
a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ
GRID SA a terenului ce apar�ine domeniului pu‐
blic al Unită�ii Administra�v Teritorială Comuna
Miroslava, jude�ul Iași pentru execu�ia proiec‐
tului: ”Ex�ndere re�ea electrică de distribu�ie,
localitatea Ciurbeș�, comuna Miroslava,
jude�ul Iași”;

• Hotărâre privind avizarea Planului Urba‐
nis�c Zonal ‐ beneficiar Malcău Constan�n,
pentru terenul situat în extravilan comuna Mi‐
roslava, tarlaua 24, P 1P, NC‐81284, având
suprafa�a de 950 m.p. în vederea construirii
unei locuin�e individuale P+1; 

• Hotărâre privind aprobarea și însușirea de
către Consiliul Local Miroslava a Amendamen‐
tului la Regulamentul de acces în Parcul Indus‐
trial ”Miroslava Industrial Parc” și la Contractul
Cadru de Administrare și prestări servicii con‐
exe, aprobate prin H.C.L. nr.44/31.08.2016 ; 

• 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 22100
m.p., 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 indi‐
viduale P, pentru terenul arondat satului
Ciurbeș�, extravilan comuna Miroslava,  în
suprafa�ă de 1000 mp, situat în tarla 78, par‐
cela 1A, având număr cadastral 77973 – bene‐
ficiari Budăianu Maria și Iordache. 

• 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;

• Hotărâre pentru modificarea și completa‐
rea HCL Miroslava nr.121/31.05.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico‐economici
pentru obiec�vul de inves��ie: ”Creare drumuri
interioare ‐ Etapa 2 ‐ Parc Industrial Comuna
Miroslava, jude�ul Iași”.
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SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană se‐
rioasă, cu experien�ă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de
conducere reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783

AUTO�MOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de 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 (cu‐
ren�i și ultrasunet) și masaj la domiciliu. Telefon 0745‐952.667.
Locuri de muncă

LOCURI DE MUNCĂ
• Salon modern, situat în centrul comunei Miroslava (deasupra ma‐
gazinului 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 padocul 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, pre‐
gă�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 mo‐
zaicari 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. 
• Fabrică producătoare de ambalaje din carton ondulat, din Iași, an‐
gajează:
‐ 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:
‐ contabil(ă), eventual part‐�me;
‐ serigraf imprimări manuale (asigurăm instructaj);
‐ �pograf mașină rota�vă.
Cerin�e: seriozitate, domiciliul stabil în Miroslava. Amănunte la te‐
lefon: 0740‐10.88.80.
• Pensiunea Antares, din Dancaș, angajează menajeră și ospătar cu
experien�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,
transport/ decont transport. Detalii la telefon 0741 258 878, resur‐
seumane@tessindustrie.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: sa‐
lariu fix plus bonuri de masă, plus decontare transport, posibilitate
de accesare bonusuri lunare. Persoanele interesate pot depune CV
la sediul companiei Conex Distribu�on SA, Calea Chișinăului nr.32,
sau pe adresa de mail: hr@conexdist.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 suplimentare 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‐guvernamentală care are ca scop
incluziunea pesoanelor din grup vulnerabil, oferind servicii sociale
și de integrare profesională.
• SC Stef Invest SRL Iași angajează muncitori califica�i și necalifica�i
în construc�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.

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 maturitate ajung la peste 25‐30 kg. Asigurăm consultan�ă 

pentru creștere și furaje. Rela�ii la tel. 0748‐084.648.

Date de la Starea Civilă
În perioada 26 iunie ‐ 25 iulie 2017, la Oficiul de Stare Civilă al

comunei Miroslava au fost înregistrate următoarele:

Căsătorii
• Alexa Costel, cu Torcescu Gabriela;
• Gherghel Bogdan Gheorghi�ă, cu Ola Cris�na;
• Foskolos Vasileios, cu Ciocan Emilia Luiza;
• Pomîrleanu Bogdan Andrei, cu Crăciun Alexandra;
• Panaite Victor, cu Ardeleanu Ioana; 
• Bursuc Adrian Daniel, cu Botezatu Eudochia;
• Mazilu Ion, cu Munteanu Elena Cătălina;
• Bălan Claudiu, cu �ibuleac Ana Simona;
• I	ime Cos�n Alexandru, cu S�cea Elena Ramona;
• Băgeag Vili, cu Cook Lorna Zoey

Primăria comunei Miroslava le urează �nerilor căsători�i „Casă
de piatră”!

Decese
• Gavril Ștefan (75 ani, Miroslava);
• Acasandrei Dumitru (53 ani, Miroslava);
• Duduc Ioan (81 ani, Șanta Mare – Botoșani);
• Burlacu Maria (91 ani, Miroslava);
• Frunză Maria (91 ani, Miroslava);
• Afloarei Ana (92 ani, Miroslava);
• Ababei Vasile (63 ani, Miroslava);
• Dăscălescu Maria (83 ani, Rafaila – Vaslui);
• Muntean Ion (77 ani, Horpaz)
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere condolean�e

familiilor îndoliate!

Condiţiile climatice
din ultima săptămână au
favorizat apariţia și dez-
voltarea bolii „mana viţei
de vie” (plasmopara viti-
colă), care poate provoca
pierderi foarte mari la
plantaţiile viti-vinicole.
Pentru prevenire și com-
batere, Oficiul Fitosani-

tar Iași recomandă exe-
cutarea tratamentului
(prin stropire) cu: Cur-
zate Manox (2,5 kg/ha)
sau alte produse omolo-
gate. Pentru combaterea
făinării și putregaiului
cenușiu, tratamentul se
compensează cu produse
specifice și compatibile. 

Avertizare la viţa de vie

Invocând motive personale, doamna Adrian 
Șoroagă a renunţat la calitatea de consilier local.
Conform procedurilor legale, Consiliul Local Miro-
slava a luat act de demisia doamnei Șoroagă. Locul
acesteia a fost preluat de Gheorghe Irimia, următo-
rul candidat aflat pe lista de consilieri locali a PNL.

Demisie din 
Consiliul Local



Investiţiile comunei Miroslava, la zi
Fiind prioritare, continuă lucrările de

amenajare a drumurilor din interiorul Par-
cului Industrial Miroslava, în zona Brătu-
leni, prin pietruire. În perioada iunie – iulie,
intervenţiile s-au făcut îndeosebi în partea
de sud a parcului, în spatele bazei Viarom,
până la Bahlui. Tot acolo se va lucra și în pe-
rioada următoare. 

Între timp, au început lucrările de reali-
zare a reţelei de apă potabilă în Parc. În ce
privește canalizarea, lucrările sunt în faza de
achiziţie. Va urma, cel mai probabil în cur-
sul lunilor august – septembrie, execuţia
propriu-zisă.

Racordul la reţeaua de medie
tensiune mai durează

Devierea lucrărilor de aducţiune a reţelei
de medie tensiune din Parcul Industrial Mi-
roslava a fost realizată în proporţie de 90%.
„A mai rămas puţin, dar aceste 10% durează

mai mult nu din motiv că lucrarea ar fi com-
plicată, ci din cauza timpilor lungi de aștep-
tare pentru avize de la furnizorii de utilităţi.
Conexiunea efectivă se face și cu avizul con-
sumatorilor din zonă. Spre exemplu, Delphi
este un agent economic, la care fluxul pro-
ductiv este continuu. Ca să fie oprit curentul
la ei, trebuie anunţaţi din timp, pentru a nu
le fi afectat procesul de producţie. Momen-
tul întreruperii curentului și racordării la
Parc necesită un acord între toate părţile”, a
explicat ing. Violeta Iftimie, consilier în ca-
drul compartimentului de investiţii al Pri-
măriei Miroslava.

Strada Via Mare a fost
recepţionată

În ce privește drumurile, în perioada
iunie – iulie a fost făcută recepţia lucrărilor
la strada Via Mare din Uricani. Fiind vorba
de o pantă cu o înclinaţie de peste 10%, po-

trivit normativului tehnic, strada nu permi-
tea turnarea de asfalt, așa că s-a folosit
beton rutier. Calea de acces este prevăzută
cu tot ce trebuie – căi de acces la proprietăţi,
parapeţi de protecţie și șanţuri de dren plu-
vial. 

Extinderi la reţeaua de apă
potabilă

Continuă și proiectul de extindere a reţe-
lei de alimentare cu apă în capetele de străzi
care nu au fost încluse în proiectul iniţial.
„Estimăm că aceste lucrări vor începe în
luna septembrie, întrucât urmează ca pro-
iectul tehnic să fie avizat de instituţiile abi-
litate. Deocamdată nu avem autorizaţie de
construcţie pentru ele”, a declarat ing. Vio-
leta Iftimie. Zonele vizate pentru aceste ex-
tinderi de reţea sunt:

• Sat Ciurbești: str. Movilei (400 m, con-
tinuare la str. Bisericii) și str. Principală

(1.000 m, continuare capăt de reţea);
• Sat Balciu: str. Dealul Nucului (200 m,

între rezervoarele de apă);
• Sat Cornești: str. Sălciilor (380 m), str.

Câmpiei (280 m), str. Dimitrie Anghel (170b
m);

• Sat Miroslava Vale: str. Valea Mirosla-
vei (150 m, ultima stradă din dreapta);

• Sat Valea Adâcă: str. Ioan Joldea Vodă
(400 m);

• Sat Proselnici: str. Conacului (95 m), pe
DJ 248 A până pe str. Mărului (3.000 m) și
str. Văratici (80 m, continuare capăt reţea).

Lungimea totală a extinderii de reţea este
de 5.305 m.

Lucrările de extindere a reţelei electrice
se află în faza în care a fost încheiat contrac-
tul de execuţie pentru Lot 1 Concesiuni și
Lot 3 Concesiuni în localitatea Cornești.

Ușor-ușor, în Loturile scoase la
concesiune în Parcul Industrial Mi-
roslava încep să se ocupe. La licita-
ţia din 31 mai, au licitat pentru
diverse suprafeţe de teren urmă-
toarele firme:

• SC Allmetech Tools & Machi-
nes – întreprindere specializată în
producţie și lucrări de mecanică.
Suprafaţa licitată este de 3.000
mp. Valoarea investiţiei este de
300.000 euro, iar data estimativă
de intrare în producţie este de anul
2019. Numărul de salariaţi – 20.

• SC Knuth SRL – societate spe-

cializată în instalări de mașini in-
dustriale. Suprafaţa licitată este de
3.000 mp. Valoarea investiţiei se
ridică la 300.000 euro. Număr es-
timat de angajaţi – 20.

• SC Masterprint SRL – este una
dintre tipografiile de referinţă din
Iași, care a hotărât să-și mute pro-
ducţia de la Iași la Miroslava. Su-
prafaţa licitată este de 8.000 mp

iar valoarea investiţiei pe care o va
face societatea aici este de
1.000.000 euro. Data estimativă de
începere a producţiei este anul
2019. Numărul de salariaţi – 50.

• SC Gemini Cad Systems SRL –
este o societate care se ocupă cu
dezvoltarea de tehnologii inova-
tive/software pentru industrie. So-
cietatea dispune de 100 angajaţi
supercalificaţi, care oferă soluţii
tehnologice pentru circa 500 firme
beneficiare din 35 ţări. Suprafaţa li-
citată este de 5.000 mp, iar pe
aceasta vor construi un sediu ad-

minsitrativ și o hală pentru proto-
tipuri.

Nu a licitat, dar și-a manifestat
interesul pentru concesionarea a
5.000 – 6.000 mp de teren o socie-
tate engleză care lucrează cu Casa
Regală a Marii Britanii și e specia-
lizată în producţia de brichete, sti-
louri și alte suveniruri de lux.
Valoarea investiţiei pe care ar face-
o aici este de circa 3.000.000 euro.
Numărul estimat de angajaţi – 50
– 60.

Următoarea licitaţie pentru con-
cesionarea de loturi în Parcul In-
dustrial va avea loc în luna
septembrie, la o dată care va fi
anunţată în presa locală și pe site.

3AdministraţieMesagerul

Contractele de salubrizare sunt obligatorii!
În ciuda numeroaselor atenţionări făcute

în ziarul local, sau chiar la domiciliu, încă mai
există familii în comuna Miroslava care nu au
încheiat un contract de salubritate cu opera-
torul acreditat. Or, acest lucru constituie con-
travenţie și se sancţionează cu amendă
cuprinsă între 500 – 1.000 lei, potrivit HCL
nr.111/20.06.2014 și Legii nr.101/2006, a sa-
lubrizării. 

„Unele persoane refuză să încheie aceste
contracte și preferă să ardă gunoiul în fundul
grădinii, sau să-l îngroape. Altele își aruncă
gunoaiele menajere efectiv în câmp, sau îl duc
la tomberoane din oraș, crezând că astfel
scapă mai ieftin. Dar nu este așa. Plata salu-
brizării fiind obligatorie toţi trebuie să plă-
tească. Iar cei care nu încheie aceste contracte
se află oricum în evidenţele Primăriei și asu-
pra lor se aplică o taxă de salubritate, în va-
loare de 30 lei/persoană/lună, adică aproape
de trei ori mai mare decât valoarea normală
a unui contract. Practic, refuzând să încheie
aceste contracte, oamenii vor plăti mai

scump. Sfatul nostru pentru cei care se află în
această situaţie e să contacteze reprezentantul
firmei de salubritate și să-și rezolve problema,
după care să vină cu o copie după contract la
noi, ca să-i scoatem de la plata acelei taxe”,
precizează Corina Darabană, inspector com-
partimentului de mediu al Primăriei Miro-
slava.

Nu au încheiat contracte de
salubritate

Potrivit evidenţelor puse la dispoziţie de
SC Edil Industry SRL, operatorul de salubri-
tate acreditat oficial în UAT Miroslava, nu au
încheiat contracte de salubritate următoarele
persoane din comună:

• Ursache Daniel Ioan – str. Ion Vodă cel
Viteaz, nr. 12, sat Miroslava;

•  Pavalache Liviu – str.Constantn Langa
nr. 35, sat Miroslava;

• Andone Roxana – str. Viilor, nr.1A, sat
Miroslava;

• Ernilă Ana – str. Haznalei, nr.24, sat Bal-
ciu;

• Irimia Vasile – str. Miroslavei, nr. 39, sat
Miroslava;

• Luca Vasile – str. Florilor, nr. 17, sat Mi-
roslava;

• Chilom Cristian – str. Florilor nr.17, sat
Miroslava;

• Pintilie Mihai – str. Alexandru Vlahuţă
(Constantin Langa), sat Miroslava;

• Grecu Daniel – str. Constantin Langa, nr.
35, sat Miroslava;

• Pavalache Liviu – str. Constantin Langa
nr. 35, sat Miroslava;

• Ciobanu D. Mariana – str. Constantin
Langa, nr. 19, sat Miroslava;

• Alexa Inuţa Mihaela – str. Valea Mirosla-
vei, nr. 26, sat Miroslava;

• Ioaniche Ioan – str. Anton Niţu, nr. 19 A,
sat Miroslava;

• Diac Marian – str. Anton Niţu, nr. 9, sat
Miroslava;

• Zanfirache Emil – str. Principală, sat

Horpaz;
• Ciubotaru Maria – str. Principală, sat

Horpaz;
• Ciubotaru Neculai – str. Principală, sat

Horpaz;
• Gugulică Ion – str. Principală, sat Hor-

paz;
• Vrabie Neculai – str. Principală, sat Hor-

paz;
• Negru Mihai – str. Principală, sat Hor-

paz. 
Notă: Numărul de persoane care refuză

încheierea de contracte individuale pentru sa-
lubritate este mult mai mare. În ediţiile vii-
toare vom continua lista.

Noi concesionari în Parcul Industrial Miroslava

• Ing. Eduard Stoica este din
Iaşi şi are patru ani de
experienţă în administraţia
publică

Începând cu data de 26 iunie, Com-
partimentul Tehnic al Primăriei Miro-
slava este condus de directorul executiv
ing. Eduard Stoica. Postul a fost ocupat
prin concurs și are ca obiect, conform
prevederilor Dispoziţiei nr. 360 a Pri-
marului Comunei Miroslava, coordo-
narea următoarelor compartimente:
Cadastru, Urbanism, Transport, Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă, Energetic, Achiziţii Publice,
Investiţii, Mediu, Cultură, Centrul de
Informare Turistică Miroslava, Agri-
cultură.

„Presupun că înfiinţarea acestui
post a fost impusă de necesitatea sim-

plificării actului de administraţie pu-
blică locală și din nevoia unei mai bune
comunicări între compartimente. De
fapt, tocmai această comunicare între
diverse compartimente aparţinând
aparatului tehnic al Primăriei Miro-
slava va fi o prioritate a activităţii mele.
Voi merge zilnic pe teren, voi urmări
mersul documentelor și voi încerca să
identific soluţiile cele mai eficiente de
soluţionare a problemelor cu care se
confruntă publicul acum, în relaţia cu
administraţia publică locală. Publicul
este prioritar pentru noi, prin urmare
vom face în așa fel încât să reducem la
maxim timpii de așteptare”, a declarat
ing. Eduard Stoica. 

Eduard Stoica este absolvent al Fa-
cultăţii de Electronică și Telecomuni-
caţii a Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iași. 

Primăria Miroslava are un director executiv



• Pentru a evita
confuziile de adrese,
Primăria Comunei
Miroslava a început
refacerea tramei
stradale

După cum au și observat
deja mai mulţi dintre locui-
torii comunei Miroslava –
care au dat telefoane sau au
trimis mail-uri pe adresa re-
dacţiei noastre – comuna
Miroslava trece în această
perioadă printr-un proces
de reconfigurare totală a no-
menclatorului stradal. 

„Problema era acută. Co-
muna a crescut foarte mult
în ultimii doi ani. Multe pro-
prietăţi au fost fragmentate
și trecute în intravilan, au
apărut dezvoltatori imobi-
liari care au început să con-
struiască. În schimb
drumurile principale au
rămas aceleași, la fel și adre-
sele. Să zicem că dacă pe o
parte a unei străzi principale
sunt puse numere pare, iar
pe cealaltă numere impare,
între imobilele existente
deja și numerotate au înce-
put să apară altele noi, care
necesitau la rândul lor un
număr. Și așa au apărut
adrese de genul «str. Princi-
pală nr. 3A», sau «Fundac
Cutărescu 2 C». S-au frag-
mentat în continuare pro-
prietăţi și au apărut iarăși
alte imobile noi, ba chiar și
căi noi de acces, care începu-
seră deja să se identifice cu
strada principală, dar cu nu-
mere derivate, gen litere de
alfabet. Ce puteam face în
acestă situaţie în care poșta-
șul nu mai reușea să identi-
fice o adresă? Era complicat
pentru toată lumea. Așa că
am luat taurul de coarne și

am pornit la refacerea tra-
mei stradale. Știu că vor fi
nemulţumiri printre unii lo-
cuitori, dar rezolvarea aces-
tei probleme nu mai putea fi
amânată”, a declarat vicepri-
marul Vasile Bulbașa.

Plăcuţele noi indică
adresa corectă a
rezidentului

Într-adevăr, refacerea
nomenclatorului stradal va
duce implicit la disconfortul
unor cetăţeni care vor fi ne-
voiţi să-și refacă actele de
identitate. Dar e mai corect
așa, decât să se trezească re-
zidenţi la o adresă care să se-
mene mai degrabă cu placa
de înmatriculare a unui au-
toturism. 

Prin urmare, pentru a
evita confuziile de adrese,
Primăria Miroslava conti-
nuă acţiunea de renumero-
tare a străzilor, montând
plăcuţe cu noile denumiri și
numărul aferent. Practic,
plăcuţele noi indică adresa
nouă și corectă a rezidentu-
lui. 

Persoanele cu
buletine de Iaşi sunt
invitate să-şi facă
mutaţia pe noua
adresă

În altă ordine de idei,
având în vedere că în co-
mună domiciliază foarte
multe persoane care s-au
mutat aici, dar au preferat
să-și păstreze Cartea de
Identitate pe vechea adresă
din municipiul Iași din di-
verse motive, Primăria co-
munei Miroslava le invită să
profite de această ocazie cu
renumerotarea pentru a-și
face mutaţia pe Miroslava.
„Când se fac alocaţiile buge-
tare de la guvern se ia în cal-
cul numărul de locuitori,
rezidenţi în fiecare localitate
în parte. În schimb toţi vor
apă, iluminat public și drum
asfaltat. Or, nu mi se pare
corect să ceri, dar să nu plă-
tești nimic pentru toate
astea”, a concluzionat vice-
primarul Vasile Bulbașa. 

4 Local Mesagerul

Continuă montarea de
numere și plăcuţe noi
la adresele din comună La licitaţia din 12 iulie,

pentru concesionarea unor
loturi de casă pentru tineri și
specialiști, s-au prezentat 50
de ofertanţi și au încheiat
contracte de concesiune 45.
A fost un lot pe care s-au
bătut patru ofertanţi și, fi-
rește, a fost atribuit persoa-
nei care a oferit mai mult. 

Oferta Primăriei Miro-
slava a fost de 65 loturi la
Cornești. După licitaţia din
12 iulie au mai rămas 20 li-
bere. Suprafaţa medie a
unui lot este de 500 mp, dar
au fost și câteva cu suprafeţe
cuprinse între 600 și 700
mp. Licitaţia a pornit de la
0,48 lei/mp/an.

De asemenea, au mai fost
scoase la concesiune 20 de
loturi la Ciurbești și au fost
ocupate, în urma licitaţiei,
15. Contractele se vor semna
pe 27 iulie (la Cornești) și 28
iulie (la Ciurbești).

Având în vedere că lotu-
rile scoase la concesiune nu
au fost în totalitate ocupate,

acestea vor fi scoase din nou
la licitaţie, la o dată care va
fi anunţată ulterior.

Condiţii pentru
licitarea unui lot de
casă

Pentru a se înscrie la lici-
taţia pentru atribuirea unui
lot de casă, solicitanţii tre-
buie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii:

• Persoana să fi depus o
singură cerere pentru ac-
tuala procedură și proce-
dura din 2001;

• Să aibă domiciliul stabil
în comuna Miroslava (nu se
aplică specialiștilor);

• La data soluţionării ce-
rerii să nu deţină în proprie-
tate o locuinţă sau un teren
destinat construirii unei lo-
cuinţe proprietate perso-
nală, atât pe raza comunei
Miroslava, cât și în alte loca-
lităţi;

• Să nu deţină validare la

Anexele 2B, la Legea
nr.18/2001 privind fondul
funciar (solicitantul sau pă-
rinţii acestuia);

• La data depunerii cere-
rii să fi îndeplinit vârsta de
18 ani și să aibă vârsta de
maxim 35 ani (nu se aplică
specialiștilor);

• Cererea să cuprindă
nume, prenume, domiciliu,
Certificat de Naștere, Carte
de Identitate;

• Declaraţie pe proprie
răspundere în care să men-
ţioneze că nu deţine în pro-
prietate o locuinţă sau un
teren destinat construirii de
locuinţe în comuna Miro-
slava sau în altă localitate,
dată în faţa secretarului co-
munei, sau la notariat;

• Adeveriţă de rol;
• Specialiștii care acti-

vează/profesează în comună
vor prezenta documente în
acest sens (contracte de
muncă, decizii de numire
etc.)

Loturi de casă pentru
tineri și specialiști

Date fiind numeroasele
gospodării în care cetăţenii
și-au amenjat tot felul de co-
teţe pentru animale, sau
chiar miniferme, fără a res-
pecta normele sanitare pre-
văzute de lege,
compartimentul de mediu al
Primăriei Miroslava readuce
în atenţia publicului larg
prevederile Ordinului Mi-
nisterului Sănătăţii nr.
119/2014 (pentru aprobarea
Normelor de igienă și sănă-
tate publică).

Astfel, conform art. 11, re-
feritor la normele de igienă
în zonele de locuit (intravi-
lan), distanţele minime de
protecţie sanitară între teri-
toriile protejate și o serie de
unităţi care produc discon-
fort și riscuri asupra sănătă-
ţii populaţiei sunt
următoarele: 

- Ferme de cabaline, între
6-20 capete: 50 m; 

- Ferme de cabaline,
peste 20 capete: 100 m; 

- Ferme și crescătorii de
taurine, între 6-50 capete:
50 m; 

- Ferme și crescătorii de
taurine, între 51-200 capete:
100 m; 

- Ferme și crescătorii de
taurine, între 201-500 ca-
pete: 200 m; 

- Ferme și crescătorii de
taurine, peste 500 de capete:
500 m; 

- Ferme de păsări, între
51-100 de capete: 50 m; 

- Ferme de păsări, între
101-5.000 de capete: 500 m; 

- Ferme și crescătorii de
păsări cu peste 5.000 de ca-
pete și complexuri avicole
industriale: 1.000 m; 

- Ferme de ovine, ca-
prine: 100 m; 

- Ferme de porci, între 7-
20 de capete: 100 m; 

- Ferme de porci, între
21-50 de capete: 200 m; 

- Ferme de porci, între
51-1.000 de capete: 500 m; 

- Complexuri de porci,

între 1.000-10.000 de ca-
pete: 1.000 m; 

- Complexuri de porci cu
peste 10.000 de capete:
1.500 m; 

- Ferme și crescătorii de
iepuri, între 100 și 5.000 de
capete: 100 m; 

- Ferme și crescătorii de
iepuri cu peste 5.000 de ca-
pete: 200 m; 

- Ferme și crescătorii de
struţi: 500 m; 

- Ferme si crescatorii de
melci: 50 m 

- Spitale, clinici veteri-
nare: 30 m; 

- Grajduri de izolare și ca-
rantină pentru animale: 100
m; 

- Adăposturi pentru ani-
male, inclusiv comunitare:
100 m; 

- Abatoare, târguri de
animale vii și baze de achizi-
ţie a animalelor: 500 m; 

- Depozite pentru colec-
tarea și păstrarea produselor
de origine animală: 300 m.

Distanţele până la care se pot amenaja
adăposturi pentru animale în intravilan

• Lucrări uzuale de
curăţenie şi dezinfecţie
se vor face la toate
unităţile şcolare din
comună

Vremea fiind frumoasă și
sălile libere, Primăria Miro-
slava a început să facă repa-
raţii, așa cum face de altfel în
fiecare an, la toate unităţile
școlare din comună. La
Școala Gimnazială „Dimitrie
Anghel” din Cornești s-a lu-
crat mai intens în ultimele
două săptămâni, aproape ca
la o lucrare de reparaţii capi-
tale. A fost refăcută tencu-
iala, s-a dat cu var, au fost
schimbate parchetul și s-au
înlocuit două uși, a fost înlă-
turat lambriul vechi. Lucră-
rile de zidărie au fost făcute
de personal calificat pus la
dispoziţie de primărie. La
fel, au fost asigurate și o
bună parte dintre materia-
lele necesare. 

Clădirea fostului WC din
curte va fi păstrată și trans-
formată într-o magazie.
Acoperișul este bun, așa că
nu se va interveni la el. În

schimb urmează ca școala să
fie racordată la reţeaua de
gaz metan și acest lucru va
duce la schimbarea centralei
termice vechi, care era pe
peleţi, cu una pe gaz metan,
mult mai ieftină și mai efi-
cientă. 

Având în vedere că re-
ţeaua de gaz metan a ajuns
până la școala din Prosel-
nici, administraţia locală ia
în calcul și înlocuirea centra-
lei termice de acolo. La
școala din Vorovești, fiind

nouă, nu se va face decât o
curăţenie uzuală. De altfel,
lucrări de curăţenie și dezin-
fecţie se vor face la toate șco-
lile, dar reparaţii și
modernizări mai importante
se fac numai dacă există re-
sursele necesare. 

„Toate aceste intervenţii
le facem în funcţie de fondu-
rile de care dispunem și de
ce găsim la faţa locului, la
fiecare unitate școlară în
parte”, a declarat viceprima-
rul Vasile Bulbașa. 

Reparaţii la Școala „Dimitrie
Anghel” din Cornești

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 intersecţia 

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, 0745.08.60.61

Email: adriana.soroaga@gmail.com
www.facebook.com/salonnadine.ovi
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Pentru o mai bună diversificare a activităţilor educative,
dar și pentru o diversificare a acestora, în cadrul Liceului Agri-
col „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a fost înfiinţată „Aso-
ciaţia pentru educaţie LMK Miroslava”.  Membrii fondatori
sunt profesorii Simionovici Oana - președinte, Andriucă Ana
Maria, Săculţanu Ion și Zota Daniela. 

Asociaţia, în parteneriat cu liceul, derulează Programul
“Liceele Agricole - Hub- uri Locale pentru Dezvoltarea Fer-
melor Mici și Mijlocii”, finanţat de Romanian-American
Foundation. 

În cadrul programului sunt finanţate două proiecte: 
• Pașaport pentru viitor - susţinut de fundaţia Word Vision,

care vizează conștientizarea tinerilor privind importanţa me-
seriilor agricole și atragerea lor în formarea unei cariere de succes în agricultură;

• Educaţie pentru carieră, educaţie pentru viaţă - susţinut
de fundaţia Civitas, care urmărește realizarea unui model de
învăţare prin experienţă.

Asociaţia își propune participarea și organizarea unor ac-
tivităţi cu caracter educativ cu impact asupra tinerilor din co-
munităţea locală și încheierea unor parteneriate alte asociaţii,
instituţii, agenţi economici  etc.

Liceul Agricol încotro?
La cum arată situaţia cu înscrie-

rile în acest an, lucrurile se anunţă
extrem de problematice pentru Li-
ceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”
din Miroslava, care va trebui cel
mai probabil să renunţe la două
clase – una de liceu și una de pro-
fesională – din cauză că nu a reușit
să adune numărul necesar de elevi. 

Dacă anul trecut la clasa a IX-a
au fost înscriși 40 de elevi, care au
fost distribuiţi pe două specialităţi
(economie-turism și industrie ali-
mentară) și două clase profesionale
(o clasă de industrie alimentară și
o clasă de mecanică), anul acesta
situaţia este de-a dreptul drama-
tică: 26 înscriși la liceu și tot 26 la
școala profesională.

S-au terminat și corijenţele, prin
urmare conducerea liceului se aș-
teaptă ca la a doua sesiune, cea din
august, să se mai înscrie niște elevi,
cel mai probabil la școala profesio-
nală, dar previziunile de comple-
tare a locurilor puse la dispoziţie
sunt slabe.

Absolvenţii de gimnaziu au
preferat liceele din oraş

„A fost cel mai slab an de în-
scrieri din istoria școlii noastre și
nu-mi explic de ce s-a întâmplat
asta. Mi-au ajuns pe la ureche zvo-
nuri că unii părinţi ar fi preferat să-
și trimită copiii la liceul agricol din
Iași pe motiv că ar fi mai bun, sau
la alte unităţi de învăţământ, dar

această opţiune nu se justifică,
pentru că și noi dispunem de o
bază tehnico-materială foarte
bună. Este adevărat, în ultima pe-
rioadă condiţiile de studiu nu au
fost dintre cele mai bune din cauza
reparaţiilor pe care a trebuit să le
facem la clădirea principală. Dar
acest lucru nu va mai dura mult
pentru că școala principală se află
în reparaţii capitale. Practic, în vii-
torul apropiat elevii noștri vor în-
văţa în clase noi. Eu îi sfătuiesc pe
elevii din Miroslava și mai ales pe
părinţii lor, să opteze pentru liceul
nostru, pentru că e mult mai
aproape de casă, au transportul
asigurat și cheltuiala va fi mai
mică”, a opinat prof. Amalia Chiri-
buţă, director adjunct al liceului.

Foarte probabil, se vor desfiinţa
două clase

Potrivit legislaţiei în vigoare,
numărul minim de elevi pe care
trebuie să-l aibă o clasă este de 28.
Cu doar 26 elevi înscriși la liceu și
alţii 26 la școala profesională situa-
ţia este la limită pentru formarea a
două clase, respectiv una de liceu și
o alta de profesională. Nici pe de-
parte însă nu va mai fi vorba de
două clase de liceu și alte două
clase de profesională cum a fost
până acum. Chiar dacă se vor mai
înscrie la sesiune din august niște
elevi, e greu de crezut că aceștia vor
opta pentru liceu, tendinţa fiind
spre calificarea oferită de școala
profesională. 

Programul de meditaţii –
subiect de discuţie în
Consiliul Local

Tocmai pentru a veni în spriji-
nul elevilor de gimnaziu care aveau
să se înscrie la examenul de eva-
luare naţională, Consiliul Local Mi-
roslava a pus la dispoziţie niște
fonduri pentru asigurarea unor ore
de meditaţii suplimentare elevilor
a căror situaţie materială slabă din
familie nu permitea acest lux. De
acest program – iniţiat de consilie-
rul local Adriana Șoroagă – au be-
neficiat 69 elevi de la toate unităţile
gimnaziale din comună. A fost plă-
tit inclusiv transportul lor, de acasă
până la sălile de clasă de la Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu”
unde se desfășurau meditaţiile, cu
profesorii acestei unităţi de învăţă-
mânt, tocmai în ideea că mulţi din-
tre acești elevi aveau să se înscrie
aici. 

Totuși, la finalul programului,
când s-a tras linia, s-a constatat că
din cei 69 elevi înscriși la medita-
ţiile plătite de la bugetul local, la
evaluarea naţională s-au prezentat
doar 51. Iar din aceștia au promo-
vat doar 30 de elevi! 

Acest lucru a fost evidenţiat și
de consilierul local Ilie Apostol,
care a solicitat o regândire a proiec-
tului. „Eu nu mă opun acestor me-
ditaţii, care cred că sunt utile celor
care au dorinţa de a învăţa și a

merge mai departe. Pe de altă
parte, însă, nici nu ne permitem să
aruncăm bani pe fereastră. Ar tre-
bui gândit un sistem de monitori-
zare și de evaluare. Programe
asemănătoare, din câte știu, se fac
și prin alte părţi, dar acolo se fi-
xează și niște ţinte clare, se ia în
calcul un anume procentaj de per-
formanţă și în funcţie de asta se de-
contează banii. Oricum, să
continuăm așa nu se justifică chel-
tuiala”, a declarat prof. Ilie Apostol.  

„Să facem aprecieri
calitative, nu cantitative!”

În replică, personalul didactic
de la Liceul Agricol „Mihail Kogăl-
niceanu” consideră că programul
este bun și că ar trebui continuat.
„Știu că unii consilieri sunt nemul-
ţumiţi, dar evaluarea acestui pro-
gram de meditaţii nu trebuie să se
rezume doar la numărul de elevi
care au trecut, ci și la notele lor.

Aprecierea trebuie să fie calitativă,
nu cantitativă. Nu avem de unde ști
care sunt motivele pentru care unii
dintre aceștia nu s-au prezentat la
examen, asta nu mai depindea de
noi. În schimb, pot să vă spun că
toţi elevii care au urmat programul
de meditaţii cu noi au promovat cu
note mult mai mari decât cei din
promoţiile trecute. Media generală
a fost mai mare. Prin urmare, pro-
gramul a meritat”, a declarat prof.
Amalia Chiribuţă, director adjunct
al Liceului Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu”.  Conducerea Liceului Agri-
col, împreună cu Primăria
Miroslava, lucrează la o strategie
de atragere a elevilor către această
unitate de învăţământ. Soluţiile
sunt multiple, iar una dintre aces-
tea se anunţă interesantă: coopera-
rea cu localităţi înfrăţite din
Republica Moldova de unde ar
putea veni elevi interesaţi să stu-
dieze la noi.
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• Din 42 înscrişi, doar
17 au promovat
sesiunea din vară, iar
de la searal nu s‐a
înscris niciunul

Cu toate strădaniile profe-
sorilor de a-și motiva elevii,
există la absolvenţii de liceu
o tendinţă reală de a lăsa
baltă examenul de bacalau-
reat. Acest lucru e confirmat
de ultimele rezultate obţi-
nute de elevii Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” la se-
siunea din vară a examenului
de bacalaureat, pentru că din
54 de absolvenţi, care au ter-
minat clasa a XII-a fără cori-
jenţi sau repetenţi, doar 42
s-au înscris la acest examen
de maturitate. 

Examenul în sine a mai
făcut o triere dură: din cei 42
de înscriși doar 17 au fost ad-
miși la proba din vară, iar din
seriile anterioare s-au înscris
3 absolvenţi și a trecut proba
doar unul. Și pentru a nu mai
lăsa loc pentru vreo îndoială,
din toţi cei 25 elevi ai singurei
clase de seral nu s-a înscris
nici măcar unul la examenul
de bacalaureat. 

„Nu am idee ce ar putea
determina acest fenomen.
Este clar că cei care nu au
mai dat exameul de bacalau-
reat nu sunt interesaţi să mai
facă vreo facultate. Pe de altă
parte, însă, am rămas foarte
surprinsă de rezultatele slabe
ale unor elevi cu care am lu-
crat personal și-i știam foarte
buni. Spre exemplu, trei din-
tre aceștia au luat note de 5 la
proba de matematică, iar eu
mă așteptam la ei să ia note
peste 7. Sunt elevi cu o bază

foarte solidă. Poate au fost
prea emoţionaţi și nu s-au
putut aduna… Nu știu. Păre-
rea mea e că nu s-au putut
aduna suficient. Așteptăm să
vedem ce va fi și după sesiu-
nea din toamnă”, opinează
prof. Amalia Chiribuţă, di-
rector adjunct al liceului.

Absolvenţi cu medii
peste 9

Cum spuneam și mai de-
vreme, toţi elevii de clasa a
XII-a au absolvit cursurile li-
ceului, chiar dacă nu toţi s-au
înscris și la examenul de ba-
calaureat. Șef de promoţie s-
a detașat clar elevul Iordache
C. Alin Constantin. 

Au obţinut medii generale
peste nouă următorii elevi:

• Iordache C. Alin Con-
stantin (clasa a XII-a A,
media 9,50);

• Buhuși P. Dana Petro-
nela (clasa a XII-a C, media
9,13);

• Diaconu I. Gabriel (clasa
a XII-a A, media 9,13);

• Haras C. Iulian Claudiu
(clasa a XII-a A, media 9,02)

Îi felicităm și le urăm mult
succes în cariera viitoare!

Parteneriate americane pentru promovarea Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava

Interes scăzut pentru
examenul de bacalaureat

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



Tabăra din pridvorul satului - artă pentru o speranţă
• Pe parcursul a trei
zile Parohia Valea
Ursului a găzduit mai
multe ateliere de
iniţiere în arta
meşteşugurilor
tradiţionale

În perioada 6 – 9 iulie,
25 de tineri din satele Valea
Ursului și alţii 10 din Uri-
cani, cu vârste cuprinse
între 12 – 18 ani, au fost im-
plicaţi într-o serie de acţiuni
culturale având ca obiect
deprinderea de meșteșuguri
tradiţionale și artă popu-
lară. Gazda evenimentului a
fost Parohia cu hramul „Po-
gorârea Sfântului Duh” din
Valea Ursului, care a pus la
dispoziţie locaţia și tot ce
mai trebuia pentru ca
această acţiune să se poată
desfășura în cele mai bune
condiţii. 

Intitulată „Tabăra din
pridvorul satului – tânărul
între reușită și eșec”, acţiu-
nea a încercat să creeze
pentru tineretul interesat

din sat și împrejurimi un
cadru propice în care să se
recreeze, dar și să deprindă
meșteșuguri precum: olărit,
pictură de icoane pe lemn,
ţesut la gherghef, împleti-
turi în sfoară și multe altele. 

„A fost ca un fel de șeză-
toare, dar mai lungă, în care
fiecare a contribuit cu ce a
putut. Unii au cântat doine,
alţii au dansat, alţii au făcut
figurine din hârtie – «ori-
gami». S-a cântat și folk, nu
doar muzică populară. Au
fost și jocuri de societate
foarte interesante, iar
«caută comoara» - un con-
curs de orientare turistică
prin pădurea de la Uricani
– s-a bucurat de un real
succes. Mulţi adolescenti au
fost reticenţi să se înscrie la
o tabară în pridvorul satu-
lui... și mai ales în tinda Bi-
sericii. Cu toţii au
descoperit mai apoi frumu-
seţea unor cântări și rugă-
ciuni și mai ales energia și
bucuria altor tineri de vâr-
sta lor care, deși sunt stu-
denţi la facultăţi foarte
bune, își fac timp pentru ac-

tivităţi de voluntariat”, po-
vestește Olivia Ciubotariu,
organizatoare a evenimen-
tului. Tabăra din pridvorul
satului, de la Valea Ursului,
a fost o acţiune organizată
de Parohia Valea Ursului în
colaborare cu Asociaţia „Art
– Meșteșugurile Prutului”
(coordonată de prof. Silvia
Cozmâncă) și Asociaţia
„Speranţă și Tradiţii” Valea
Ursului. 

Dansuri, cântece, foc
de tabără

Pe lângă deprinderea de
meșteșuguri populare, par-
ticipanţii la tabără a avut
dezbateri pe diverse teme,
au vizionat proiecţii de
filme, au jucat mici scenete
de teatru și au cântat pe să-
turate. La final, așa cum se
cuvine la asemenea activi-
tăţi, cu toţii s-au adunat în

jurul unui foc de tabără. „A
fost frumos și ne bucurăm
că mulţi dintre participanţi
și-au descoperit aptitudini
pe care nu și le cunoșteau.
Vom mai face cu siguranţă
astfel de acţiuni. Dar, având
în vedere că cheltuielile cu
organizarea au fost cu mult
mai mari decât ne aștep-
tam, data viitoare vom
apela la sponsori”, a decla-
rat Olivia Ciubotariu. 

7CulturăMesagerul

Biserica din Uricani a fost demolată
• În locul consolidării
bisericii vechi care ar fi
necesitat circa 1 milion
lei, sătenii au hotărât
că e mai bine să
pornească una nouă,
din temelie, la un preţ
de 1,4 milioane lei

Într-o zi de luni, pe 10
iulie, biserica parohială din
Uricani a fost demolată. De-
molarea a fost făcută cu aviz
de demolare de la Primărie
și cu acordul enoriașilor din
Uricani, care au înţeles că
biserica veche nu mai putea
sta mult pe picioare. În
locul acesteia va fi ridicată o
biserică nouă, în stilul celor
construite de Ștefan cel
Mare și Sfânt, cu contribu-
ţia directă a enoriașilor și a
unor sponsori cu dare de
mână. 

Biserica veche se
putea prăbuşi în
orice moment

„Intenţia noastră iniţială
a fost aceea de a consolida
biserica, dar după ce am
chemat specialiștii să se uite
ne-am dat seama că pro-
blema era mult mai are
decât estimam. Vechea bi-
serică a fost ridicată pe un
mal de pământ, instabil, pe
o fundaţie de piatră de circa
1 m. În timp, de la ploi,
malul de pământ s-a depla-
sat și a rupt efectiv biserica
de pe temelie. Era clar că nu
mai puteam ţine slujbe
acolo, lumea fiind expusă
pericolului de accident. Po-
trivit spuselor specialiștilor,
o consolidare a bisericii ar fi
însemnat lucrări a căror va-
loare se ridica la circa 10
miliarde lei vechi (1 milion
lei) – o sumă mult peste pu-
terile noastre, așa că am
făcut adunare parohială și

am consultat populaţia”,
povestește părintele Vasile
Cristian, preot paroh.

Două inaugurări,
două documente
comemorative

Fostul lăcaș de cult a fost
ridicat de vechea obște să-
tească a fostei comune Uri-
cani – a cărui primar era pe
atunci învăţătorul Petrache
Mertic – întru cinstirea
eroilor căzuţi în primul răz-
boi mondial. Pentru că re-
sursele de atunci nu era ca
acum, bisericuţa de la Uri-
cani a fost construită mai
întâi din lemn, iar mai apoi
– mult mai târziu, prin anii
70 – refăcută din bolţari.
Primul moment a fost imor-
talizat cumva, spre aducere
aminte posterităţii, printr-
un document semnat de cti-
tori. Documentul a fost
învelit mai apoi în ceară,
pentru a nu fi distrus de
ape, și îngropat în cele din
urmă la temelia altarului. Al
doilea document, mult mai
recent, reprezintă tot o foaie
de hârtie semnată de cei
care au făcut reparaţiile din
anii 70, care a fost pus într-
o sticlă sigilată. Iar sticla a
fost zidită la rândul ei într-

un perete al bisericii. „Am-
bele documente au fost des-
coperite în timpul lucrărilor
de demolare și se află acum
în păstrarea mea. După ce
vom termina de ridicat bi-
serica nouă, la subsolul ei
vom amenaja un mic muzeu
cu obiecte istorice de-ale lo-
cului, iar cele două docu-
mente vor fi expuse acolo,
la loc de cinste”, mai spune
părintele Cristian.

Biserica nouă va fi în
stil tradiţional
moldovenesc

Consultarea populaţiei s-
a făcut prin reprezentanţii
parohiei, care au mers din
casă în casă și au solicitat

un punct de vedere. Iar de-
cizia sătenilor a venit fără
echivoc: decât o biserică
veche și reparată pe bani
grei, care să necesite per-
manent cârpeli și alte repa-
raţii, mai bine o biserică
nouă. 

Potrivit schiţelor, valoa-
rea totală a noii biserici este
de circa 1,4 milioane lei (14
miliarde lei vechi), fără a fi
inclusă în preţ pictura. Clă-
direa va fi ridicată pe funda-
ţie de beton și se va folosi
cărămidă, marmură și tablă
de cupru pentru acoperiș.
Spre deosebire de biserica
demolată, noua Biserică din
Uricani va fi prevăzută și cu
un spaţiu la demisol (pe
modelul bisericii de la Mă-
năstirea Hadâmbu – n.r.) în
care se vor putea ţine sluj-
bele, până la finalizarea clă-
dirii. 

„Dumnezeu ne-a ajutat
și am primit sprijin impor-
tant încă de la început. S-au
găsit oameni cu dare de
mână care au donat, fiecare
cât a putut și am adunat
deja suma de 105.000 lei.
Primăria ne-a promis că va
contribui și ea cu 100.000
lei. Mai avem promisiuni de
la un sponsor important –
SC Antibiotice SA – că va
contribui cu o sumă semni-
ficativă, așa că am mari spe-
ranţe să începem lucrările

la biserica nouă chiar din
această toamnă”, mai spune
părintele Cristian. 

Cimitirul din Uricani
se extinde cu încă
800 mp

Așadar, pentru prima
oară de când slujește aici,
părintele Cristian Vasile va
ţine în acest an slujba de
hram al bisericii (15 august
- Adormirea Maicii Domnu-
lui) afară, într-un cort ame-
najat pe terasa din faţa
prăznicarului. Slujbele obiș-
nuite le va ţine în prăznicar
până spre iarnă, când sala
de la temelia noii biserici va
fi funcţională și va putea
adăposti ceremonii reli-
gioase. 

Între timp, datorită bu-
năvoinţei familiei Mihai
Deliu, care a cedat un teren
de circa 800 mp din spatele
prăznicarului, cimitirul
existent din Uricani va fi ex-
tins. Locul a fost deja îm-
prejmuit și defrișat.
Urmează să mai fie parce-
lat. „Am avut mare noroc de
bunăvoinţa acestei familii
de creștini care ne-a rezol-
vat o problemă foarte apă-
sătoare. Cei 800 mp de
teren ne vor asigura locuri
noi de veci pentru o bună
perioadă de timp”, a mai

spus părintele Cristian. 

Rugăciuni pentru
noua biserică

Pentru mai mare spor în
ridicarea noii biserici, eno-
riașii din Uricani au pus la
punct, împreună cu preotul
paroh, un program de rugă-
ciuni zilnice. Cine a vrut să
participe la acest canon a
venit și s-a înscris pe o listă.
Rugăciunile cuprind mai
multe acatiste: Acatistul
Mântuitorului, Acatistul
Acoperământului Maicii
Domnului; Paraclisul Mai-
cii Domnului, Acatistul
Adormirii Maicii Domnului,
Acatistul Sfintei Paras-
cheva, Psalmii lui David ș.a.
Asumarea acatistelor s-a
făcut prin tragere la sorţi.
„Rugăciunile sunt interca-
late, pe zile și ore, așa că fie-
care a tras un bileţel și a
primit un acatist de citit,
într-o anume zi, la o anu-
mită oră. Cine nu mai poate
duce, anunţă și preia alt
creștin canonul. Rugăciu-
nile vor continua neîncetat,
până la finalizarea bisericii
noi”, a dat asigurări părin-
tele Cristian. Să fie așadar
într-un ceas bun. Doamne
ajută!



CS Știinţa Miroslava 
s-a înscris în Liga a II-a!
• Primul meci din
sezonul 2017 – 2018
va fi disputat pe 5
august, în deplasare,
acasă la ASA Târgu
Mureş, care a
retrogradat din Liga I 

Clubul Sportiv Știinţa Mi-
roslava s-a înscris oficial în
Liga a II-a de fotbal! Di pă-
cate, având în vedere că tere-
nul din Uricani încă nu
îndeplinește condiţiile im-
puse de FRF, primele partide
din sezonul 2017 – 2018 pe
care le va disputa Știinţa cu
competitorii săi vor avea loc
pe stadionul „Emil Alexan-
drescu” din Iași. Cel mai pro-
babil spre sfârșitul sezonului
de toamnă – termen limită
pe care și l-au propus autori-
tăţile locale pentru a termina
de reamenajat stadionul de
la Uricani – Știinţa Miro-
slava își va continua meciu-

rile pe terenul de la Uricani,
unde a reușit să promoveze
de trei ori, în toate cele 8 se-
zoane de activitate. 

Până atunci însă mai este
de lucru la amenajarea unor
parcări și căi de acces la tere-
nul de joc, de efectuarea
unor modificări efective la
terenul de joc, de amenaja-
rea unei tribune pentru oas-
peţi și a unei camere tehnice
pentru operatori TV șamd. 

Între timp, Clubul Știinţa
Miroslava a trecut printr-un
proces de rebranding și re-
definire a propriei imagini,
cu o siglă nouă, un nou site și
tot felul de materiale promo-
ţionale. 

Debut în forţă, acasă
la ASA Târgu Mureş!

Marţi, 25 iulie, la baza
sportivă a Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal de la Mogo-
șoaia a avut loc tragerea la
sorţi pentru stabilirea pro-

gramului competiţional al
Ligii a II-a, sezon
2017/2018. Președintele Da-
niel Acatrinei, prezent la în-
tâlnire, a cerut membrilor ca
Știinţa Miroslava să joace
primul meci în deplasare, în-
trucât CSM Politehnica Iași
va avea meci acasă în week-
end-ul primei săptămâni din
august. Așadar, a extras din
urna echipelor care vor juca
în deplasare numărul 18. La
doar câteva minute distanţă,
Dinu Gheorghe, oficialul
celor de ASA Târgu Mureș a
extras numărul 3, ceea ce ne-
a confirmat primul meci ofi-
cial al echipei din Uricani în
Liga a II-a. După tragerea la
sorţi președintele Acatrinei a
declarat: „Nu este nimic sur-
prinzător că vom juca cu
ASA Târgu Mureș. La urma
urmei, în Liga a II-a toate
echipele sunt puternice. Deși
mureșenii vin din Liga I,
sunt sigur că băieţii noștri
vor trata meciul cu maximă

seriozitate și vom merge să
luăm puncte”. Meciul ASA
Târgu Mureș - Știinţa Miro-
slava va avea loc pe 5 august,
pe Stadionul Trans-Sil.

Cristian Ungureanu:
„Ne dorim să facem
meciuri bune şi să ne
menţinem în Liga
secundă”

Între timp, antrenorul
Cristi Ungureanu se declară
mulţumit de modul cum s-
au pregătit elevii lui, dar și de
faptul că toţi jucătorii au re-
venit acasă sănătoși, fără
probleme medicale, din can-
tonamentul încheiat recent,
la Odorheiu Secuiesc. „Sunt
foarte mulţumit de stagiul de
pregătire. Am avut condiţii
bune, iar băieţii s-au prezen-
tat foarte bine. Au fost zece
zile cu antrenamente intense
și mă bucur că nu au fost
probleme de sănătate”, a de-
clarat antrenorul Cristi Un-
gureanu. Tehnicianul a
testat doi fundași noi la
Odorheiu Secuiesc, unul din
liga a treia austriacă și unul
de la Victoria Chișinău. „În
linii mari, lotul este conturat.

Pe lângă jucătorii noi aduși,
am mai avut în cantona-
ment, în probe, doi fundași.
Pe Cornel Coc, un fundaș
stânga din liga a treia aus-
triacă, și pe fundașul dreapta
Vasile Curchi, de la Victoria
Chișinău. Vreau să am du-
bluri pe fiecare post, și în
acest sens aștept să văd cum
se va rezolvă situaţia lui
Dănuţ Munteanu. El este
liber de contract acum, este
dorit de CSM Poli, dar eu l-
aș vrea la noi”, a completat
Ungureanu. 

Antrenorul Știinţei face
apel la suporterii ieșeni să fie
alături de echipa din Miro-
slava, indiferent unde va juca
meciurile de pe teren pro-
priu: „Din ce știu, mai sunt
ceva probleme de rezolvat la
baza sportivă, probabil pri-
mele meciuri de acasă le vom
juca pe un alt stadion. Eu
sper, totuși, să jucăm la Uri-
cani, pentru că terenul pro-
priu este un atu al nostru. Nu
cred că sunt probleme atât
de grave și sper să putem
găsi înţelegere la Federaţia
Română de Fotbal pentru a
juca acasă până vom reme-
dia problemele. Dacă nu
vom putea juca la Uricani,

sper să evoluăm în Copou.
Ne dorim să avem și supor-
terii de partea noastră. Băie-
ţii vor avea emoţii, e firesc să
fie așa, este un alt nivel, dar
cu ajutorul publicului ne
dorim să facem meciuri
bune și să ne menţinem în
liga a secundă. Acesta este și
obiectivul nostru”.

Liga a II-a de fotbal –
20 de cluburi

În noul sezon al Ligii a II-
a trebuie să participe 20 de
cluburi: Pandurii Târgu Jiu,
ASA Târgu Mureș, UTA, CS
Mioveni, Chindia Târgo-
viște, FC Brașov, Dunărea
Călărași, CS Afumaţi, Olim-
pia Satu Mare, Luceafărul
Oradea, Dacia Unirea Brăila,
Foresta Suceava, CS Balo-
tești, Academica Clinceni,
ASU Politehnica Timișoara,
Știinţa Miroslava, Metalo-
globus București, SCM Pi-
tești, Ripensia Timișoara și
AFC Hermannstadt. Având
în vedere că FC Brașov nu s-
a mai înscris (clubul fiind în
faliment), locul acestuia a
fost preluat de Metalul Re-
șiţa, retrogradată din Liga a
II-a.

Antonia Burcuţă va reprezenta România la Turneul
Internaţional de Tenis, de la Umag (Croaţia)
• Acest lucru a fost posibil
după ce a câş�gat turneul
de la Bistriţa, cu un scor
categoric (6‐4, 6‐2)
împotriva Ilincăi Sagmar,
din Cluj 

Perseverenţa și munca susţi-
nută au adus-o pe Antonia Bur-
cuţă (rezidentă în Valea Ursului –
Miroslava) în pragul unei mari
realizări sportive – calificarea la
Turneul Internaţional de Tenis de
la Umag (Croaţia). Este vorba de o
competiţie sportivă de prim rang,
una de nivel mondial, la care par-
ticipă sportivi din 36 ţări (printre
care SUA, Mexic și Israel), din
care 28 sunt din Europa. „Această
competiţie se desfășoară în paralel
cu un campionat european, în pe-
rioada 17 – 24 septembrie, numai
că aici avem de-a face cu o struc-
tură privată, fiind un turneu inter-

naţional în genul celor organizate
de Ion Ţiriac. Patronul acestui
campionat a lucrat în Federaţia
Internaţională de Tenis și a dorit
să pună bazele unui turneu privat
în Europa, similar turneului
Orange din SUA și s-ar părea că a
avut succes pentru că numărul
participanţilor este foarte mare. În
momentul de faţă la Umag acti-
vează o academie de tenis foarte
apreciată, care a dat tenisului
mondial campioni precum Goran
Ivanisevic”, explică prof. Sergiu
Leonte, antrenor în cadrul Tenis
Club Leo, din Iași. 

Selecţia concurenţilor care
aveau să reprezinte România la
turneul din Croaţia s-a făcut cu
girul Federaţiei Române de Tenis,
care a organizat turnee de califi-
care pe trei categorii de vârstă – 10
ani, 12 ani și 14 ani. Trebuia să mai
fie un turneu de calificare și pen-
tru sportivi de 16 ani, dar acesta

nu a mai avut loc și au fost nomi-
nalizaţi direct patru sportivi, res-
pectiv doi băieţi și două fete. 

Antonia Burcuţă s-a calificat, la
categoria 10 ani fete, câștigând
turneul de la Bistriţa (1 iulie a.c.),
învingând-o categoric pe Ilinca
Sagmar de la Clubul Marc Tenis
din Cluj cu scorul de 6-4, 6-2.

„Antonia este genul de
elev pe care şi l-ar dori
orice antrenor de tenis!”

Cu ce gânduri abordează Sergiu
Leonte turneul din Croaţia? „Mie,
cel puţin, mi se pare un lucru ex-
traordinar să ai posibilitatea de a-
ţi reprezenta ţara în faţa lumii
întregi. Și mă bucur pentru Anto-
nia că a reușit să ajungă aici prin
propriile ei puteri, mai ales că
acest turneu îi oferă șansa de a se
face cunoscută și remarcată de

sponsori. Anul acesta sponsor
principal al competiţiei este firma
Wilson, care i-ar putea oferi echi-
pamente sportive, rachete de tenis
și chiar premii în bani pe mai târ-
ziu. Ce se mai poate spune despre
Antonia? Prin ce se deosebește de
alţi elevi ai mei? Prin faptul că are
voinţă și muncește mult. Progre-
sează foarte repede. Dacă m-ar
pune cineva să aleg între un elev
talentat dar instabil și unul care
muncește mult, eu aș alege fără să
stau pe gânduri pe cel care mun-
cește mult. Antonia este exact
genul de elev pe care și l-ar dori
orice antrenor. Eu sper să facem o
figură bună acolo, în Croaţia”, a
concluzionat Sergiu Leonte.

Antonia Burcuţă activează la
Tenis Club Leo din Iași, un club
privat de tenis și a participat la
mai multe competiţii naţionale.  

8 Sport Mesagerul

Meciurile din tur ale CS Ştiinţei Miroslava
• Etapa 1: 5 august, ora 18:00: ASA Târgu Mureș – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Trans‐Sil Târgu Mureș);
• Etapa 2: 12 august, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Dacia Unirea Brăila (Stadionul „Emil Alexandrescu” Iași);
• Etapa 3: 19 august, ora 18:00: FC Argeș – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Nicolae Dobrin, Piteș�);
• Etapa 4: 23 august, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Chindia Târgoviște (Stadionul „Emil Alexandrescu”, Iași);
• Etapa 5: 26 august, ora 18:00: Metaloglobus Bucureș� – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Metaloglobus Bucureș�);
• Etapa 6: 2 septembrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava ‐  Academia Clinceni (Stadionul Uricani);
• Etapa 7: 9 septembrie, ora 18:00: CS Mioveni – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Orășenesc Mioveni, Argeș);
• Etapa 8: 16 septembrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – AFC Hermanstadt (Stadionul Uricani);
• Etapa 9: 23 septembrie, ora 18:00: CS Baloteș� – Ș�in�a Miroslava; (Stadionul Central Baloteș�, Ilfov);
• Etapa 10: 30 septembrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – CS Afuma�i (Stadionul Uricani);
• Etapa 11: 7 octombrie, ora 18:00: Dunărea Călărași – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Municipal Călărași);
• Etapa 12: 14 octombrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Olimpia Satu Mare (Stadionul Uricani);
• Etapa 13: 21 octombrie, ora 18:00: UTA Arad – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Motorul Arad);
• Etapa 14: 28 octombrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Pandurii Târgu Jiu (Stadionul Uricani);
• Etapa 15: 4 noiembrie, ora 18:00: ASU Poli Timișoara – Ș�in�a Miroslava (Stadionul „Dan Păl�nișanu” Timișoara);
• Etapa 16: 8 noiembrie, ora 18:00: CS Metalul Reși�a – Ș�in�a Miroslava (Stadionul Voin�a Snagov, jud. Ilfov);
• Etapa 17: 11 noiembrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Foresta Suceava (Stadionul Uricani);
• Etapa 18: 18 noiembrie, ora 18:00: Luceafărul Oradea – Ș�in�a Miroslava (Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea);
• Etapa 19: 25 noiembrie, ora 18:00: Ș�in�a Miroslava – Ripensia Timișoara (Stadionul Uricani).


