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Zilele Turismului la Miroslava 2017 – ediţia a V-a

Explorează. Descoperă. Visează…

Ca mai toi adevăraii călători, cei care viziteză
comuna Miroslava pot vedea, vorba unui celebru
polician, mai mult decât își pot amin. Însă, fapt
conﬁrmat, își amintesc mult mai mult decât au
văzut! Iar asta nu poate decât să‐i bucure pe mai‐
marii administraiei locale, cei care au chivernisit
banii miroslăvenilor și‐i investesc acum pentru
dezvoltarea comunei, pentru transformarea ei într‐
un prosper centru de atracie nu doar imobiliară
sau economică, ci și turiscă.

Zilele turismului la Miroslava – manifestare organizată de Primăria Miroslava, prin intermediul
unui proiect european (Promovarea produselor turistice natural și antropice din comuna Miroslava),
consacrată deja în plan naţional, a ajuns la cea dea cincea ediţie, iar numărul celor sosiţi în vizită în
comună a crescut semnificativ în ultimii ani.
Ediţia a cincea – o bornă importantă, dat fiind
faptul că s-a pornit la drum, în 2013, cu ideea
creșterii cu peste 5 la sută a numărului de turiști
veniţi la Miroslava, cu speranţa înregistrării unei
cereri consistente de produse furnizate de alte sec-

toare ale economiei locale. Iar lucrurile acestea au
devenit deja realitate.
Nu trebuie uitat faptul că Miroslava a câștigat,
în luna iunie a acestui an, titlul de „Sat Cultural al
României 2017”, într-o competiţie cu 41 de comune din România, evenimentul fiind organizat,
încă din 2014, de Asociaţia Cele mai frumoase sate
din România, sub patronajul Ambasadei Franţei
în România și a Delegaţiei Valonia – Bruxelles, cu
obiectivul principal de a promova patrimoniul cultural și turistic a satelor românești. (continuare în
pagina 5)

A fost dat în funcţiune semaforul
din Horpaz

Rujeolă: doar unul din
patru copii e vaccinat la
Miroslava!

• Instalaţiile de semaforizare
au fost amplasate în
intersecţiile cele mai circulate
din comună, pentru a reduce
riscul de accidente ruere

Potrivit statisticilor aflate în evidenţa Spitalului de Boli Infecţioase Iași și a Direcţiei de Sănătate Publică Iași, comuna
Miroslava se numără printre comunităţile cu cea mai mică
rată de vaccinare din judeţ: sub 25%! Asta înseamnă că în cel
mai fericit caz doar unul din 4 copii proveniţi din părinţi cu
domiciliul stabil în comuna Miroslava a făcut vaccinul antirujeolic.
Dată fiind realitatea unei epidemii de rujeolă în România,
încă activă, autorităţile judeţene îi roagă pe părinţii care știu
că au copii care nu au făcut acest vaccin să se prezinte la medicul de familie și să rezolve problema. Vaccinul este gratuit.

După o perioadă mai lungă
decât se prevăzuse iniţial, au
sosit în cele din urmă și aprobările de la Comisia de Circulaţie a
Judeţului și Poliţia Rutieră, astfel încât pe 20 septembrie a fost
dat în funcţiune și semaforul de
la Horpaz, altminteri ultimul
dintre cele trei semafoare cuprinse în programul de semaforizare și reglare a traficului
rutier în comuna Miroslava.
Așa cum precizam într-o ediţie anterioară, programul de semaforizare
cuprinde
următoarele intersecţii:
- Centrul localităţii Miroslava,

la intersecţia dintre DJ 248 A, cu
strada care face legătura cu Liceul Agricol, pe direcţia Balciu –
Cornești;
- Valea Adâncă, la intersecţia
dintre strada Principală și Fundac Oţelărie, mun. Iași;
- Horpaz, intersecţia DC 39 cu
DJ 248 (pe ruta Iași – Lunca Cetăţuii – Dumbava – Grajduri Scânteia).
Chiar dacă au existat unele

nemulţumiri din partea șoferilor
care așteaptă la aceste semafoare mai ales în orele de vârf,
autorităţile locale consideră că
acestea au redus semnificativ
riscul de accidente rutiere în
zonă. Valoarea totală a proiectului de semaforizare, pe toate cele
trei intersecţii, din Miroslava și
Valea Adâncă, este de 323.000
lei (fără TVA).

Telefon pentru sesizări iluminat public
Pentru o mai bună gestionare a reclamaţiilor privind
funcţionarea iluminatului public în comună, Primăria
Miroslava pune la dispoziţia cetăţenilor un număr de
telefon la care pot suna, în caz de avarii/deranjamente:
0232-295.680, interior 27.
Apelurile vor fi preluat și trecute într-un registru
special, urmând ca personalul de specialitate să meargă
la faţa locului și să remedieze defecţiunea, sau să înlocuiască lampa arsă.
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Utile
Anun angajare:
Primăria Miroslava angajează îngrijitori pentru Adăpostul de
Câini Miroslava (iubitor de animale).
Rela ii suplimentare la telefon 0746.396.051

Salon NADINE.OVI situat în centrul comunei Miroslava
(deasupra magazinului alimentar de la semafor) angajează
manichiurist –pedichiurist și frizer – coafor .
Condi ii opme de muncă, aparatură modernă, mediu de
lucru plăcut.
Rela ii la telefon: 0745‐08.60.61 sau 0745‐08.49.49.

Mica Publicitate
SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă,
cu experienă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere
reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783
AUTOMOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. Tel: 0760‐265.689.
IMOBILIARE
• Cumpăr casă bătrânească. Ofer 20.000‐25.000 de euro. Telefon: 0749‐
86.99.88 (Neagu Ion).
• Vând casă nouă în loc. Dancaș, plus teren 550 mp, ulităi. Pre nego‐
ciabil 58.000 euro Tel: 0754‐792.285; 0755‐517.680.
• Vând teren intravilan în sat Dancaș, 550 mp, 20 euro/mp. Tel. 0755‐
517.680; 0754‐79.22.85.
• Arendez 10.500 mp – fâneaă, în Valea Ursului (lângă biserică). Tel:
0745‐914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, în Valea Ursului, intravilan. Telefon: 0746‐
828.420.

Sprijin pentru
micro-întreprinderi,
din domeniul rural
Grupul de Acţiune Locală „Stejarii Argintii” anunţă lansarea
în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2017 a apelului de
selecţie pentru depunerea Cererilor de Finanţare pentru Măsura
4.2/6A - Încurajarea micilor întreprinzători rurali din Strategia
de Dezvoltare locală a Asociaţiei GAL „Stejarii Argintii” 20142020.
Beneficiarii eligibili (direcţi) pentru spijinul acordat prin Măsura 4.2/6A sunt:
- Micro-intreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL;
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei
activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii
deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Beneficiarii indirecţi:
- Persoanele pentru care se creează locuri de muncă;
- Populaţia care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a serviciilor/produselor.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate și eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent
acestei măsuri.
Fondurile disponibile pentru Măsura 4.2 - Încurajarea micilor întreprinzători rurali în teritoriul GAL sunt de 83.645,77
euro.
Fonduri disponibile pentru această sesiune 83.645,77 euro.
Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului
M4.2/6A, va fi de 90% din valoarea elibigibilă a investiţiei. În
cazul transporturilor plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Valoarea eligibilă a unui proiect: poate fi cuprinsă între min.
10.000,00 euro și max. 83.645,77 euro.
Modelul de Cerere de Finanţare pe care trebuie să-l folosească solicitanţii (versiune editabilă), este publicat pe site-ul
www.galstejariiargintii.ro
Data limită de depunere a proiectelor: 25.10.2017
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul
GAL STEJARII ARGINTII din incinta Primăriei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, Judeţul Iași, de luni până joi, în
intervalul orar 08:30 – 12:30 și vineri, în intervalul orar 10:3012:30.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.stejariiargintii.ro
Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava.
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Normative al Consiliului Local
La ulma ședină ordinară de lucru, desfă‐
șurată în data de 31 august a.c., Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat și aprobat urmă‐
toarele normave locale:
• Hotărâre privind aprobarea solicitării de
prelungire a scrisorii de garanie pentru res‐
tuirea avansului, acordată de Fondul Naional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinde‐
rile Mici și Mijlocii, în cadrul proiectului „Mo‐
dernizare drumuri de exploataie agricolă în
comuna Miroslava, judeul Iași”;
• Hotărâre privind aprobarea modiﬁcării
Contractului de delegare a gesunii Serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.48/2009, prin Actul Adiional nr.21;
• Hotărâre privind însușirea Inventarului
Domeniului Privat, Anexă nr.1 la HCL
nr.42/28.02.2017;
• Hotărâre privind însușirea de către Consi‐
liul Local Miroslava a modiﬁcărilor și comple‐
tărilor din Inventarul Domeniului Public al
Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL Miro‐
slava nr.41/28.02.2017;

• Hotărâre privind recﬁcarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Comunei Miroslava,
judeul Iași, în trim.III 2017;
• Hotărâre privind modiﬁcarea și completa‐
rea Anexei nr.1 la HCL nr.106/19.08.2011 pri‐
vind Regulamentul de Eliberare a Acordului/

Pânde pentru depistarea
„gunoierilor” de ocazie
Certate cu bunul sim, multe persoane aruncă
gunoaie menajere pe domeniul public, mov pen‐
tru care Poliia Locală Miroslava a început să or‐
ganizeze pânde pentru depistarea lor.
Locurile unde sunt aruncate cu precădere
aceste deșeuri sunt spaiul de sub viaductul de la
intrarea în localitatea Corneș, șanurile de scur‐
gere pluvială de la Uricani și poriunea de drum
dintre localitatea Brătuleni și baza Viarom. „Am
aplicat mai multe amenzi și vom îndesi aceste ac‐
iuni până când lucrurile vor intra într‐o normali‐
tate”, a declarat Doru Petrică, poliist local în
cadrul departamentului de mediu.
Aruncarea sau depozitarea de deșeuri mena‐
jere sau de altă natură pe domeniul public cons‐
tuie contravenie și se sancionează cu amendă
cuprinsă între 200 – 1.500 lei.

Date de la Starea
Civilă
În perioada 27 august – 20 septem‐
brie 2017, la Oﬁciul de Stare Civilă
al comunei Miroslava au fost înre‐
gistrate următoarele:
Nașteri
• Mustaă Erica Maria (8 ianuarie
2017, Miroslava)

de Funcionare referitoare la desfășurarea
acvităilor comerciale de către agenii econo‐
mici de pe raza Comunei Miroslava, judeul Iași.

Diplomă de merit pentru
reprezentantul ISU Miroslava
Pe data de 13 septem‐
brie – de Ziua Pompierilor,
toi pompierii civili din jude‐
ul Iași care s‐au remarcat
pentru acvitatea depusă în
serviciul comunităii au fost
premiai.
Printre aceșa se nu‐
mără și Ioan Petrilă, repre‐
zentant al ISU Miroslava,
care a primit „Diploma de
Merit pentru bună colabo‐
rare și intervenii la situaii
de urgenă la nivelul UAT
Miroslava”. Diploma i‐a fost
înmânată de către generalul
de brigadă Dan Paul Ia‐
mandi.
„Sunt ani buni de când
fac asta și nu am pregetat o
clipă, indiferent că a fost zi

Căsătorii
• Băgeag Crisan, cu Balan Mihaela;
• Croitoru Marius Vasile, Farcaș
Marcela Luciana;
• Panainte Ioan Dorian, cu Barbu
Ioana Alexandra;
• Bălătescu Alexandru, cu Olariu
Maria Simona;
• Pătrașcu Cătălin Daniel, cu Ilie Ioana;
• Metcovici Ciprian, cu Maicariu Mi‐
haela Amalia;
• Asae Andrei, cu Pînzaru Raluca;
• Bobleancă Axinte Andrei, cu Pot‐

sau noapte, să intervin
acolo unde a fost nevoie de
mine. Cu sau fără această
diplomă, încerc să‐mi fac
treaba cât mai bine și sper

log Carmen Oana;
• Ciobanu Crisan, cu Stolniceanu
Alexandra Magdalena;
• Donceag Costel, cu Șerban Maria
Loredana;
• Chiriac Iulian, cu Scîntee Mihaiela;
• Marc Lucian Paul, cu Rotaru Mi‐
haela;
• Cucoș Marius Marian, cu Scoică
Roxana Iuliana.
Primăria comunei Miroslava le
urează nerilor căsătorii „Casă de
piatră”!

ca și oamenii să ﬁe mai gri‐
julii atunci când umblă cu
focul”, a declarat Ioan Pe‐
trilă, reprezentant al ISU Mi‐
roslava.

Decese
• Căzănescu Valeria (70 ani, Miro‐
slava);
• Popa Maria (96 ani, Iași);
• Popa Gabriela (47 ani, Valea
Adâncă);
• Vasiliu Emilia (81 ani, Iași);
• Radu Etna (91 ani, Miroslava).
Primăria comunei Miroslava le
adresează sincere condoleane fa‐
miliilor îndoliate!

Anunţ
important!
Persoanele rezidente în
localităile Corneș, Prosel‐
nici, Dancaș, Găureni, Uri‐
cani și Valea Ursului
(beneﬁciare ale programu‐
lui POS Mediu de exndere
a reelei de alimentare cu
apă potabilă) care șu că
au branșamente la reea
executate din fondul Pri‐
măriei Miroslava, sunt invi‐
tate să se prezinte la Apa
Vital pentru a‐și încheia
contractele de prestări ser‐
vicii cu furnizorul de apă.

Aparatură de ultimă generaţie,
produse profesionale, personal
calificat în domeniu!

Unde ne găsiţi ?
-> Clădirea din intersecţia
semaforizată - ETAJ 1 – Acces pe
scările laterale

Servicii:
➼ Frizerie: tuns, spălat, stilizat
➼ Coafor: tuns, coafat, vopsit, tratament păr deteriorat
➼ Manichiură și pedichiură – ojă
sempermanentă sau gel
➼ Cosmetică: epilat, pensat, makeup, masaj facial, tratamente

VÂNZĂRI ANIMALE
• Crescător ‐ vând pui zburai, 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 scla de 1 litru. Relaii 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. Ulităi, apă, gaz,
curent. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând casă, P+M, suprafaă 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.

Vă așteptăm în salonul nostru pentru
un răsfăţ complet !
Program: Luni: 13.00-19.00
Marţi-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

ALTE LOCURI DE MUNCĂ
• SC Edil Industry SRL angajează casier pentru zona Valea Adâncă. Pentru mai
multe detalii sunai la tel.: 0751‐66.22.77 (Radu Lupu);
• SC Edil Industry SRL angajează șofer autogunoieră. Pentru relaii sunai la tel.:
0751‐66.22.77. (Radu Lupu)
• SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construcii, electricieni,
instalatori, ﬁnisori, rigipsari și muncitori necaliﬁcai. Tel.: 0753‐35.50.13;
• SC Labog Construcon Industries SRL angajează pentru șaner „Execuie 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 necaliﬁcai în construcii
Datele dumneavoastră le putei 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 funcie de experienă.
Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.
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Administraţie

Ajutoare pentru încălzirea pe timp de iarnă
În perioada 15 octombrie
– 14 noiembrie, Compartimentul de Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Miroslava primește cereri pentru
acordarea subvenţiilor la
combustibili pentru perioada
sezonului rece, aferentă intervalului 15 octombrie 2017
– 31 martie 2018.

Persoanele fizice care nu
vor depune aceste cereri la
timp pot rata subvenţia pentru o lună sau chiar mai mult.
“Perioada prevăzută de lege
pentru acordarea acestor
subvenţii este de strict patru
luni. Cine depune cu o lună
întârziere, va pierde subvenţia pentru luna anterioară.

Spre exemplu, dacă solicitantul depune documentaţia pe
18 noiembrie va mai putea
aplica doar pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Această formă de ajutor
social nu se acordă retroactiv
și nici nu se cumulează”, a declarat Lăcrămioara Vidreanu,
referent în cadrul compartimentului de asistenţă socială
al Primăriei Miroslava.
Ca și în cazul celorlalte
forme de ajutor social prevăzute de lege, acordarea de
ajutoare pentru căldură este
condiţionată de starea materială a solicitantului. “Există
o listă cu bunuri – gen mașini, utilaje sau conturi în
bănci, animale, terenuri
șamd – pe care dacă solicitantul le deţine atunci este
exclus de la acordarea acestor
ajutoare. Este foarte important ca declaraţiile să fie corecte, altfel cine va fi depistat
la un control că a făcut o declaraţie greșită va fi bun de

plată!”, atenţionează Lăcrămioara Vidreanu.

Documente necesare
Pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire, cu lemne,
cărbuni, gaz și energie electrică pentru iarna 2017 –
2018, dosarele trebuie să
conţină următoarele documente:
– Cerere și Declaraie p (se
completează la Primărie);
– Dosar cu șină;
– CI/BI pentru toate persoa‐
nele peste 14 ani, cerﬁcatele de
naștere ale copiilor;
– Cerﬁcat de Căsătorie;
– Hotărâre de Divor (unde
este cazul);
– Cerﬁcat deces (unde este
cazul);
– Act de proprietate casă sau
contract de închiriere;
– Adeverină de venit pentru
salariai – venitul net pe luna an‐
terioară și valoarea bonurilor de

masă;
– Adeverină de venit de la Fi‐
nanele judeene pentru toate
persoanele peste 18 ani;
– Cupoane de pensie, șomaj,
alocaie;
– Adeverină pentru școlari și
studeni de la instuia de învăă‐
mânt;
– Adeverină de la Registrul
Agricol (de la Primărie);
– Cerﬁcat Fiscal (de la Primă‐
rie);
– Cerﬁcat de înmatriculare

„Spinări de măgar” doar cu tabel de semnături!
Având în vedere că părerile cetăţenilor sunt foarte împărţite în ce
privește siguranţa traficului rutier
pe străzile și căile de acces din loalităţile de reședinţă, Primăria comunei Miroslava a decis ca montarea
limitatoarelor de viteză (așa zisele
„spinări de măgar” – n.r.) pe diverse
locaţii să se facă exclusiv la solicitarea cetăţenilor din zonă, în baza
unui tabel cu semnături. „În timp ce
unii locuitori cereau montarea acestor limitatoare, alţii ne cereau scoaterea lor pe motiv că le sunt afectate
suspensiile autovehiculelor perso-

nale, sau că li se deteriorează pereţii
caselor de la vibraţiile produse de
trecerea mașinilor grele. Îi înţelegem atât pe unii cât și pe alţii. Dar
nici nu-i putem împăca pe toţi în
același timp! Așa că am luat decizia
de a da curs doar solicitărilor care au
în spate un tabel de semnături. Iar
tabelele cu semnături se vor depune
la Registratură”, a explicat Vasile
Bulbașa, viceprimarul comunei Miroslava.
Oricum, sezonul rece fiind foarte
aproape, montarea unor asemenea
limitatoare de viteză este exclusă

acum pentru că ar însemna să fie
montate doar pentru o lună – fapt
care nu justifică nici efortul, nici
cheltuiala.

Amenzi pentru maşinile
parcate în stradă
În altă ordine de idei, autorităţile
locale ale comunei Miroslava îi atenţionează pe deţinătorii de autovehicule că vor fi amendaţi dacă își mai
parchează mașina pe carosabil, în
special în zonele cu străzi înguste.

„La un moment dat, ne-am gândit
chiar să înfiinţăm un serviciu de ridicat mașini, dar sperăm să nu ajungem până acolo. Cu toţii trebuie să
conștientizăm că blocând drumurile

pentru deinătorii de autoturism;
– Ulma factură de la gaz sau
energie
Pentru dosarele depuse
după data de 14 noiembrie
2017, subvenţia se va acorda
începând cu 1 decembrie
2017.
Pentru familiile și persoanele singure, beneficiare de
ajutor social, care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de
58 lei.

publice pot apărea situaţii nedorite
în care nu am putut interveni cu utilajele să o curăţăm. Sau, tot așa, să
nu poată interveni o ambulanţă sau
mașină de pompieri la o solicitare”,
a mai spus viceprimarul Vasile Bulbașa.
Anticipând probleme de acest
gen, Primăria Miroslava nu mai
acordă autorizaţie de construcţie
dacă imobilul pentru care se face solicitarea nu are prevăzute minim
două locuri de parcare. Chiar și așa,
deși au loc suficient în curte pentru
a-și parca mașina, mulţi deţinători
preferă să-și ţină mașina în stradă.

INVESTIIILE COMUNEI MIROSLAVA, LA ZI

Amenajări în Parcul Industrial
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de
Compartimentul de Investiţii al comunei Miroslava, în această perioadă continuă lucrările de
extindere a reţelelor de infrastructură în Parcul
Industrial.
• În momentul de faţă, lucrările de aducţiune
a reţelei de apă în Parc sunt realizate în proporţie
de 90%. Estimările Compartimentului Tehnic
sunt optimiste, recepţia lucrării urmând să se
facă în luna octombrie;
• Lucrările de realizare a reţelei de canalizare
(etapa I – zona Nord) sunt gata în proporţie de
70%, iar recepţia acestora se va face cel mai probabil în luna noiembrie a acestui an;

• Reţeaua de gaz metan – furnizor Gazmir –
este realizată în proporţie de 90%, iar estimările
de finalizare a acestora sunt pentru luna octombrie;
• Drumurile din partea de sud a Parcului Industrial se vor executa începând din prima săptămână a lunii octombrie și vor fi gata până la
sfârșitul aceleiași luni;
• În ce privește energia electrică, a fost întocmit Studiul de Soluţie (birocraţie specifică – n.r.)
și se așteaptă avizele necesare de la furnizorii de
utilităţi. Lucrările de execuţie propriu-zise vor începe după finalizarea acestor documentaţii.

S-a deschis Terasa MirroBello!

Lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului social
Bunuri imobile
– Clădiri sau spaii locave în
afara locuinei de domiciliu și a ane‐
xelor gospodăreș;
– Terenuri de împrejmuire a lo‐
cuinei și curtea aferentă, precum și
alte terenuri intravilane care depă‐
șesc 1.000 mp în zona urbană și
2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile (aﬂate
în stare de func ionare)

Unde? Langa semaforul din centrul comunei, în
curtea laboratorului de cofetărie‐paserie.
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!

– Autoturism/autoturisme și/
sau motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepia celor
adaptate pentru persoanele cu han‐
dicap sau desnate transportului
acestora, sau persoanelor depen‐
dente precum și pentru uzul persoa‐
nelor aﬂate în zone greu accesibile;
– Mai mult de un auto‐
turism/motocicletă cu o vechime
mai mare de 10 ani;
– Autovehicule: autoulitare,
autocamioane de orice fel sau fără
remorci, rulote, autobuze, micro‐
buze;
– Șalupe, bărci cu motor, scutere

de apă, iahturi, cu excepia bărcilor
necesare persoanelor care locuiesc
în Rezervaia Biosferei “Delta Dună‐
rii”;
– Ulaje agricole: tractor, com‐
bină autopropulsată;
– Ulaje de prelucrare agricolă:
presă de ulei, moară de cereale;
– Ulaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte ulaje de prelucrat
lemnul, acionate hidraulic, mecanic
sau electric.
‐ Depozite bancare cu valoare
de peste 3.000 lei
Terenuri, animale și/sau păsări
– Suprafee de teren, animale și
păsări a căror valoare netă de pro‐
ducie anuală depășește suma de
1.000 euro pentru persoana sin‐
gură, respecv suma de 2.500 euro
pentru familie.
Notă: de inerea unuia dintre
bunurile men ionate conduce la ex‐
cluderea acordării ajutorului social.

Societatea GAZMIR IAȘI SRL, operator distri‐
buie gaze naturale în localitatea Miroslava,
aduce la cunoșnă publică faptul că primește
oferte privind închirierea unui imobil pentru
desfășurarea acvităii societăii: sediu social cu
birouri personal și spaii administrave – minim
250 mp uli. Se solicită ca imobilul să ﬁe ampla‐
sat în Sat Miroslava, judeul Iași, în perimetrul cu
o rază de maxim 500 m faă de Primăria comunei
Miroslava, într‐o locaie ușor accesibilă la mijloa‐
cele de transport în comun, sau să aibă locuri de
parcare pentru minim 10 autovehicule.
La ofertare, vă rugăm să speciﬁcai detaliat
suprafaa imobilului construcie și teren, preul
pe mp și data de la care poate ﬁ pus la dispoziie.
Adresa la care pute i trimite oferta dvs. este
email: gazmiriasi@yahoo.com și fax
0232/242.466.
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Agenţii economici sunt invitaţi
să-și scoată Acordurile sau
Autorizaţiile de Funcţionare

Distrugeţi ambrozia!

• Termenul de vizare anuală este 31
mare
În ulma ședină de Consiliu local a fost reaprobat
Regulamentul de desfășurare a acvităilor comer‐
ciale prin HCL 182/31.08.2017, care reglementează
acvitatea din domeniul comercial, al serviciilor de
piaă, cerinele necesare în vederea desfășurării aces‐
tor acvităi.
Acordul sau Autorizaia de funcionare vor ﬁ soli‐
citate de către operatorii economici care desfășoară
acvităi economice prestate într‐un spaiu în care ac‐
cesul publicului este liber.
„Toi agenti economici de pe raza Comunei Miro‐
slava trebuie să aibă în vedere faptul că fără Acord sau
Autorizaie emisă de Primăria Miroslava nu pot
funciona. În urma veriﬁcărilor întreprinse în teren, în
ulmele trei luni, am descoperit că doar 20 % din
agenii economici veriﬁcai dein Acordul/Autorizaia
de funcionare vizate pentru anul 2017. La unele din‐
tre acestea, termenul de vizare era depășit de mai
muli ani. Așa că îi invităm pe agenii economici care
își desfășoară acvitatea în UAT Miroslava să facă de‐
mersurile necesare pentru a intra în legalitate, în cel
mai scurt mp. Telefonul la care pot suna este
0232/295.680, int. 23 sau putem ﬁ contactai pe
adresa de e‐mail: control.societa@primariamiro‐
slava.ro”, a declarat Adriana Șoroagă, poliist local res‐
ponsabil cu disciplina agenilor economici.

Documente necesare pentru
eliberarea Acordului/Autorizaţiei
de funcţionare
• Cerere pentru eliberarea acordului de funcio‐
nare (formular p) însoită de actul de identate al
reprezentantului legal, în copie și împuternicire de re‐
prezentare a persoanei ﬁzice sau juridice pentru de‐
punerea documentaiei și ridicarea Acordului de
funcionare;
• Acordurile tuturor vecinilor limitroﬁ, persoane
ﬁzice (cu care se învecinează, în plan orizontal și ver‐
cal) referitor la orarul de funcionare și acvitatea
desfășurată – formular p sub semnătură privată;
• Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde
este cazul);
• Cerﬁcatul de înregistrare la Oﬁciul Registrului
Comerului;
• Anexa sau cerﬁcatul constatator pentru punc‐
tul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Regis‐
trul Comerului;
• Act constuv al societăii;
• Dovada deinerii legale a spaiului în care se des‐
fășoară acvitatea însoit de schia spaiului;
• Declaraia pe propria răspundere a solicitantului
‐ formular p – anexa nr.7;
• Aviz/Autorizae ISU – acolo unde este cazul;
• Contract de salubrizare pentru evacuarea deș‐
eurilor menajere ‐ încheiat cu SC EDIL INDUSTRY SRL;
• Avize/acorduri/autorizaii emise de alte autori‐
tăi/instui publice, în funce de speciﬁcul acvităii
care urmează a ﬁ autorizată (Declaraia pe propria
răspundere privind respectarea normelor de igienă și
sănătate publică, Autorizae sanitară veterinară, Au‐
torizaie RAR etc.);
• Declaraia pe proprie răspundere a solicitantului
referitoare la pul unităii de alimentaie publică (for‐
mular p) sau Cerﬁcat de Clasiﬁcare (pentru struc‐
turile de primire turisce cu funciuni de alimentaie
publică și unităi de alimentaie publică) eliberat de
Ministerul Turismului;

Atribuţiile Poliţiei Locale
Conform Legii nr.155/2010, poliia locală are ur‐
mătoarele atribuii:
a) acionează pentru respectarea normelor legale
privind desfășurarea comerului stradal și a acvităi‐
lor comerciale, respecv a condiiilor și a locurilor sta‐
bilite de autorităile administraiei publice locale;
b) veriﬁcă legalitatea acvităilor de comercializare
a produselor desfășurate de operatori economici, per‐
soane ﬁzice și juridice autorizate și producători par‐
culari în pieele agroalimentare, târguri și oboare,
precum și respectarea prevederilor legale de către ad‐
ministratorii pieelor agroalimentare;
c) veriﬁcă existena la locul de desfășurare a ac‐
vităii comerciale a autorizaiilor, a aprobărilor, a do‐
cumentelor de provenienă a mărﬁi, a bulenelor de
veriﬁcare metrologică pentru cântare, a avizelor și a
altor documente stabilite prin legi sau acte adminis‐
trave ale autorităilor administraiei publice centrale
și locale;
d) veriﬁcă respectarea normelor legale privind co‐
mercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) veriﬁcă respectarea normelor legale privind am‐
plasarea materialelor publicitare și a locurilor de co‐
mercializare a produselor din tutun și a băuturilor
alcoolice;
f) veriﬁcă respectarea prevederilor legale privind
orarul de aprovizionare și funcionare al operatorilor

• Două fotograﬁi din unghiuri diferite, din care să
reiasă încadrarea în zonă a unităii supuse autorizării;
• Dovada achitării taxei pentru eliberare/vizare
anuală a Acordului/Autorizaiei de Funcionare.
Taxele pentru eliberarea și vizarea anuală a Acor‐
dului de funcionare/Autorizaiei de funcionare sunt
stabilite prin HCL 91/24.11.2016. Termenul de vizare
anuală este 31 mare a ﬁecărui an.

Sancţiuni
• Desfășurarea acvităii de alimentaie publică
restaurant sau bar, fără autorizaie se sancionează cu
suspendarea acvităii comerciale până la data auto‐
rizării și amendă: de la 1.000 – 1.500 lei pentru per‐
soanele ﬁzice și de la 1.500 – 2.500 lei pentru
persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale, societăi comerciale;
• Nevizarea Autorizaiei de funcionare se sanc‐
ionează cu suspendarea acvităii comerciale până
la data vizării autorizaiei și amendă: 1.000 – 1.500 lei
pentru persoanele ﬁzice și de la 1.500 – 2.500 lei pen‐
tru persoanele juridice;
• Desfășurarea exerciiului comercial fără a deine
Acordul de funcionare: amendă de la 1.000 – 1.500
lei pentru persoanele ﬁzice și de la 1.500 – 2.500 lei
persoanele juridice;
• Nevizarea Acordului de funcionare în termenul
legal se sancionează cu amendă: de la 1.000 – 1.500
lei pentru persoanele ﬁzice și de la 1.500 – 2.500 lei
pentru persoanele juridice;
• Comercializarea de produse și/sau prestări ser‐
vicii fără a deine Autorizaie de funcionare pentru
desfășurarea de acvităi temporare pe domeniul pu‐
blic sau privat al comunei Miroslava sau al cetăeanu‐
lui, mutarea sau exnderea unui exerciiu comercial,
cât și modiﬁcarea suprafeei structurii de vânzare
menionate în autorizaie se sancionează cu suspen‐
darea acvităii comerciale până la data autorizării
sau încadrării în prevederile autorizaiei și cu amendă
de la 500 ‐ 1.000 lei pentru persoane ﬁzice și de la
1.000 – 2.000 lei pentru persoanele juridice;
• Desfășurarea oricărui exerciiu comercial în pe‐
rioada suspendării acvităii comerciale se sancio‐
nează cu amendă de 2.500 lei; se vor noﬁca în
termen de 5 zile Oﬁciul Naional al Registrului Comer‐
ului și organele de control abilitate ale Ministerului
de Finane (ANAF, Garda Financiară);
• Împiedicarea sau obstrucionarea sub orice
formă, de către comerciant sau de oricare altă per‐
soană, a organelor de control abilitate a Primăriei Co‐
munei Miroslava în exercitarea atribuiilor lor privind
controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri
constuie contravenie și se sancionează cu amendă
de la 1.500 lei la 2.500 lei.
economici;
g) idenﬁcă mărfurile și produsele abandonate pe
domeniul public sau privat al unităii administrav‐te‐
ritoriale și pe raza sectoarelor municipiului Bucureș
sau pe spaii aﬂate în administrarea autorităilor ad‐
ministraiei publice locale ori a altor servicii/instuii
de interes local și aplică procedurile legale de ridicare
a acestora;
h) veriﬁcă respectarea regulilor și normelor de co‐
mer și prestări de servicii stabilite prin acte normave
în competena autorităilor administraiei publice lo‐
cale;
i) cooperează și acordă sprijin autorităilor de con‐
trol sanitar, de mediu și de protecie a consumatorilor
în exercitarea atribuiilor de serviciu speciﬁce dome‐
niului de acvitate al acestora;
j) veriﬁcă respectarea obligaiilor ce revin opera‐
torilor economici cu privire la aﬁșarea preurilor, a
produselor comercializate și a serviciilor și sesizează
autorităile competente în cazul în care idenﬁcă ne‐
reguli;
k) veriﬁcă și soluionează, în condiiile legii, pe‐
iile primite în legătură cu acvităi de producie, co‐
mer sau prestări de servicii desfășurate în locuri
publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenii și aplică sanciuni pentru
încălcarea normelor legale speciﬁce realizării atribu‐
iilor prevăzute la lit. a)‐j), stabilite în sarcina autorită‐
ilor administraiei publice locale.

• Răspândirea acestei
plante poate duce la
forme grave de alergie
Ambrozia, o buruiană
care se găsește în principal
pe terenurile și câmpurile
abandonate, a devenit o problemă majoră pentru mii de
români care suferă de alergii.
Specialiștii avertizează că e
nevoie de măsuri rapide
pentru a curăţa terenurile virane de această plantă. Problema răspândirii acestei
buruieni e gravă și stârpirea
ei va fi reglementată printr-o
lege la care se lucrează acum
în Parlament. Primăria Bucureștiului a stabilit deja o
amendă de 5.000 lei pentru
persoanele care au în dreptul
proprietăţilor această plantă
și nu au distrus-o.
În Europa sunt afectaţi
aproximativ 33 de milioane
de oameni, iar numărul românilor alergici la această
plantă s-a dublat în ultimii
trei ani, potrivit raportărilor
medicilor, a declarat conf.
dr. Roxana Bumbăcea, președintele Societăţii Române
de Alergologie și Imunologie
Clinică (SRAIC). Perioada în
care oamenii sunt afectaţi a
crescut de la două-trei săptă-

mâni la peste două luni, iar
tratamentul nu este acoperit
de asigurarea obligatorie de
sănătate, deși poate să
ajungă până la 400 de lei pe
lună.
Cele mai comune sunt
simptomele de rino-conjuctivită: strănut repetat, rinoree
(secreţii nazale), mâncărimi
nazale și oculare, blocaj
nazal, lăcrimare. Acestora li
se pot asocia și cele datorate
astmului (tuse, respiraţie dificilă, șuierătoare). Mai rar,
simptomele respiratorii descrise se pot însoţi de cele cutanate de tip urticarie sau
eczemă. Problema a devenit
cu atât mai serioasă cu cât
sezonul în care ambozia este
înflorită a crescut de la douătrei săptămâni în lunile august și septembrie, la
șapte-opt săptămâni în august, septembrie și uneori și
octombrie.

Ignorarea pârloagelor
poate fi sancţionată
cu amendă între 200
– 1.000 lei
La nivelul comunei Miroslava există o Hotărâre de
Consiliu
Local
(HCL
47/2009) prin care cetăţenii

care nu-și menţin curăţenia
în dreptul proprietăţii, dar și
în propria curte, pot fi amendaţi cu sume cuprinse între
200 – 1.000 lei. Stârpirea
buruienilor – deci implicit a
ambroziei – este impusă și
ea prin acest normativ local.
Dar, nu se acceptă arderea, ci
smulgerea, uscarea, tocarea
și preluarea acestor buruieni
spre compostare la oricare
dintre platformele dedicate
din Balciu și Uricani. „Noi
verificăm periodic dacă normele de curăţenie sunt respectate în comună. De
regulă, evităm să dăm
amenzi, dar dacă vedem că
avem de-a face cu rea voinţă
din partea unor cetăţeni aplicăm și sancţiuni mai drastice. Menţinerea curăţeniei
în dreptul proprietăţii fiecăruia este o îndatorire civică.
Nimănui nu-i place să vadă
la tot pasul buruieni. Iar
dacă acestea sunt mari și
dese există posibilitatea ca
aici să se adune tot felul de
insecte dăunătoare, precum
muște, ţânţari și căpușe, care
pot afecta serios sănătatea
oamenilor care trec prin
zonă”, a declarat Doru Petrică, agent al Poliţiei Locale
Miroslava.

Campanie de sterilizare a câinilor
Periodic, padocul din Balciu în colaborare cu Primăria Miroslava organizează
campanii de sterilizare gratuită a câinilor.
Sterilizarea câinilor comunitari nu este
opţională. Potrivit art. 13, din Legea nr.
258/2013 “este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune și metișii acestora”. De asemenea, în
art. 14 se prevede și sancţionarea nerespectării acestei obligaţii cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei.

În luna octombrie, autorităţile locale ale
comunei Miroslava vor începe verificările
respectării prevederilor legale menţionate și
vor aplica sancţiuni, scopul final fiind
diminuarea înmulţirilor necontrolate și reducerea ratei abandonurilor, respectiv a câinilor de pe străzi. Înscrierile pentru
campaniile de sterilizare se pot face la tel.
0746.396.051 – Olaru Georgiana,
coord. Adăpost Câini Miroslava.

Banca Mondială finanţează
educaţia elevilor rămași în urmă
• 100.000 euro, acordaţi prin
Proiectul „Rose”, Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu”
Începând din această toamnă, Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava demarează proiectul „Rose”, un proiect educaţional de nivel naţional, finanţat
de Banca Mondială, la care s-au înscris
1.163 licee din România.
Liceul din Miroslava s-a calificat la
runda I din acest proiect, obţinând o finanţare de 100.000 euro, bani cu care conducerea școlii intenţionează să facă unele mici
investiţii în dotarea a 4 săli de clasă și să organizeze meditaţii cu elevii. „Acţiunea va

începe în luna octombrie cu meditaţii la
matematică și română la clasele de a XII-a,
pentru că ne dorim ca un număr cât mai
mare de elevi să conștientizeze importanţa
examenului de bacalaureat. Vom face de
asemenea meditaţii cu elevii de clasa a IXa și a X-a pentru a acoperi golurile unor
elevi mai puţin pregătiţi. Poate nu știţi, dar
sunt încă destui elevi care ajung la liceu și
nu știu tabla înmulţirii. E o problemă pe
care vrem să o rezolvăm prin acest program”, a precizat prof. Constantin Timu, directorul liceului.
Programul „Rose” include pentru participanţi, în afara orelor de meditaţii, o masă
la prânz, rechizite gratuite, material didactic corespunzător.
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ZILELE TURISMULUI LA MIROSLAVA 2017  EDIIA A VA

Explorează. Descoperă. Visează…
Turism şi… carte
Ediţia din acest an a Zilelor turismului la Miroslava a debutat
sâmbătă, 16 septembrie, cu o vizită la principalele obiective turistice din comună. Participanţii au
putut vedea cele 10 produse turistice locale de o valoare însemnată
– Rezervaţia Pădurea Uricani,
Rezervaţia Valea lui David,
Rezervaţia Arheologică „Dealul
Bârca”, Biserica Nașterea Maicii
Domnului din Miroslava, Biserica
de lemn din Ciurbești, Biserica de
lemn din Vorovești, Biserica din
Cornești, Palatul Olga Sturdza din
Miroslava, Situl arheologic Bulgărie, Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldovei.
A urmat prezentarea cărţii
”Hora cu cinci fete” a scriitorului
Ștefan Susai (lansată, câteva zile
mai târziu, și la Chișinău), „o poveste tristă și reală a satelor mele
și a ţăranilor mei”, după cum avea
să mărturisească autorul.

Muzică, dans, veselie
În cuvântul de deschidere, primarul Dan Niţă a subliniat, ca și
cu alte ocazii, importanţa permanentizării manifestărilor dedicate
Zilelor turismului în sprijinul
comunităţii locale, a păstrării
identităţii comunei Miroslava.
Alături de primarul Dan Niţă,
invitaţii – personalităţi ale vieţii
publice, reprezentanţi ai altor comune, dar și din Republica Moldova, au apreciat, în alocuţiuni
extrem de interesante, strădania
miroslăvenilor pentru a-și pune în
valoare un brand local.
După prânz, au urmat atracţiile
pentru cei mici: concursul Clash
Royale de Miroslava, atelier de
dans sportiv și multe alte
competiţii și întreceri sportive.
Prima zi s-a încheiat cu momente cultural artistice de valorificare a datinilor populare
(Asociaţia ”Tezaur” Ciurbești, Ilaria Fartușneac, elevii și preșcolarii
Școlii ”Dimitrie Anghel” Cornești,
Eliana Agafiţei, Robert Damian,
Ansamblul ”Slobozia” – Voinești,
Cătălina Maria Vornicu, Izabela
Nica), recital de muzică de petrecere (”Floare de colţ), un concert
de muzică ușoară (”Noaptea târziu”) și o discotecă în aer liber.

Premii pentru căsnicii
durabile
Un moment emoţionat l-a constituit premierea celor 20 de familii, rezidente în comună, care
aniversează în acest an 50 ani de
căsătorie. Festivitatea de decernare a premiilor (constând în diplome, bani și o masă la
restaurantul Golden Kitchen) a
avut loc la sala de ședinţe a Primăriei Miroslava. Așadar, au fost premiate următoarele familii:
• Alupoaie Neculai și Mariana
(Dancaș),
• Gogu Vasile și Viorica (Ciurbești),
• Moisi Ghiorghe și Rozica
(Valea Adâncă),
• Chiruţă Ioan și Verginia (Uricani),
• Ioniţă Traian și Eugenia (Uricani),
• Albu Constantin și Maria

Cimitir nou,
prăznicar nou
Cimitirul nou din Valea Adâncă începe să
prindă contur. După ce s-au obţinut avizele
necesare de la Mediu și a fost împrejmuită
zona în care urmează să fie amenajat cel mai
nou cimitir din comuna Miroslava, personalul
tehnic al Primăriei a început lucrările la prăznicar. Vremea a ţinut cu constructorii, clădirea fiind acum gata în proporţie de 70%. Noul
prăznicar, care va îndeplini și funcţia de corp
administrativ, va fi racordată la utilităţi și va
fi prevăzută cu tot ce trebuie pentru acest gen
de activitate (birou, sală de mese, bucătărie,
WC-uri etc.).
Valoarea totală a construcţiei este de
400.000 lei și se estimează ca până la finele
acestui an să fie funcţională.
După ce se va face recepţia prăznicarului,
amenajările din noul cimitir de la Valea
Adâncă vor continua cu parcelarea locurilor
de veci, amenajarea aleilor pietonale și a căilor de acces, o reţea de iluminat public și, firește, o capelă.

(Horpaz),
• Bumbătă Ioan și Elena (Ciurbești),
• Căpriţă Ioan și Magdalena
(Valea Adâncă),
• Tabușcă Gheorghe și Otelia
(Horpaz),
• Veringă Vasile și Maria (Uricani),
• Radu Constantin și Valentina
(Valea Ursului),
• Florea Iacob și Tinca (Proselnici),
• Slabu Costică și Elena (Cornești),
• Florea Costache și Elena (Proselnici),
• Gherman Teodor și Maria
(Valea Ursului),
• Abălai Mihai și Maria (Valea
Adâncă),
• Ciorsac Petru și Zâna (Miroslava),
• Bostoacă Mihail și Eugenia
(Valea Ursului),
• Păduraru Constantin și Ca-

tinca (Miroslava).

Descoperă Miroslava, pe
bicicletă!
Printre
evenimentele
de
atracţie de duminică, 17 septembrie, s-a numărat, și în acest an,
acţiunea „Descoperă Miroslava pe
bicicletă”, care a reușit să atragă
un
număr
însemnat
de
participanţi. Trebuie menţionat
faptul că la Miroslava a fost
înfiinţat, în 2015, primul traseu de
cicloturism din judeţul Iași, realizat de Asociaţia “Pro Bike Addiction”, în colaborare cu Primăria
Miroslava și cu sprijinul Direcţiei
Silvice Iași și a Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului. Traseul
de cicloturism este unic în judeţul
nostru și se întinde pe o distanţă
de 13 kilometri, cu drumuri de asfalt, drumuri și poteci prin pădure,
acestea din urmă însumând 6 km.
După amiază, au urmat momente de valorificare a datinilor
populare (elevii și preșcolarii
Școlii ”Colonel Constantin Langa”
Miroslava, Petruţa Săcara, Maria
Lincu, Ana Maria Dumitru), recital de muzică populară cu interpretul
Constantin
Bahrin,
momente artistice cu actorul Radu
Pietreanu.
Totul a culminat cu un extraordinar concert de muzică populară
susţinut de artiștii Maria Ciobanu
și Ionuţ Dolănescu.

Concert Maria Ciobanu şi
Ionuţ Dolănescu
Impresionată și ea de ceea ce a
descoperit la Miroslava, artista
Maria Ciobanu, ajunsă la fru-

moasa vârstă de 80 de ani, a fost
răsfăţată cu aplauze. Ea a declarat
că va continua să descreţească
frunţile celor care o admiră și iubesc cântecul popular atâta vreme
cât va simţi că este iubită și va mai
fi solicitată.
Manifestările dedicate Zilelor
turismului la Miroslava 2017 s-au
încheiat cu o discotecă în aer liber.

Obiective turistice din
comuna Miroslava:
• Palatul Sturdza;
• Biserica „Sfântul Nicolae” din
Ciurbești (monument istoric);
• Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Vorovești (monument istoric);
• Biserica „Nașterea Maicii
Domnulu” din Miroslava (monument istoric);
• Muzeul Satului Ciurbești;
• Pădurea Uricani (traseu cicloturistic 13 km);
• Rezervaţia floristică „Valea lui
David”.
În apropiere de satul Brătuleni
a fost identificată o așezare cu artefacte aparţinând culturilor Cucuteni și Horodiștea – Erbiceni,
din secolul IV era noastră.
În plus, în zona dealului BârcaBârsanul au fost dezgropate vestigiile unei așezări din epoca
fierului. Aici a fost identificat o
așezare în care au fost găsite
bucăţi de vase getice și amfore de
import, precum și artefacte datând din 106-271 e.n., din timpul
provinciei Dacia.

Hram la Miroslava
Potrivit obiceiului, în fiecare
an, pe data de 8 septembrie
când se prăznuiește Nașterea
Maicii Domnului, este zi de
hram la Miroslava. Și, ca de fiecare dată, părintele paroh
Mihai Rusu a avut grijă să fie
biserica plină încă din seara
zilei de 7 septembrie, când a
ţinut Litia și Vecernia cu nu
mai puţin de 8 preoţi. „A fost
foarte frumos iar anul acesta
au fost mai bine de 100 de oameni în biserică, lucru care mă
bucură în mod deosebit”, povestește părintele Mihai Rusu.
Cele două slujbe din seara
de 7 septembrie au fost urmate
de un cerc pastoral și o conferinţă susţinută de părintele
Constantin Ciubotaru pe o
temă specifică sărbătorii. La
manifestare au fost prezenţi
preoţii din Balciu, Miroslava II,

Valea Ursului, Ciurbești, Proselnici, Ezăreni și Bogdănești.
Liturghia de a doua zi dimineaţa s-a ţinut, iarăși, cu biserica plină. Au fost prezenţi la
slujbă locuitori ai satului Miroslava, care s-au rugat și au cântat împreună cu preoţii psalmii
specifici acestui gen de manifestări. Spre final, toată lumea
s-a adunat la tradiţionala
agapă, care s-a ţinut în prăznicarul din imediata apropiere.

Scurt istoric
Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Miroslava a fost ridicată în jurul
anului 1811 și se află pe lista
monumentelor istorice din judeţul Iași. În anul 1850 a fost
reclădită de către arhiereul Filaret Beldiman. În martie,

1907, aici au fost depuse rămășiţele pământești ale principelui Alexandru Mavrocordat,
monumentul de marmură fiind
amplasat pe peretele sudic al
bisericii. De-a lungul timpului,
biserica a trecut prin mai multe
restaurări, ultimele lucrări de
înfrumuseţare și pictură fiind
realizate în perioada anilor
1990 de către pictorii Costin și
Zenaida Rachieru. Cheltuielile

au fost suportate de Adolf
Abramovici (din Frankfurt,
Main) la rugămintea părintelui
paroh Mihai Rusu, același inimos contribuabil (evreu) care a
contribuit esenţial la ridicarea
bisericii din Balciu. Biserica a
fost sfinţită la 7 septembrie
2000, de către IPS Daniel, mitropolit al Moldovei, actualmente Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.
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Director nou la Școala Gimnazială
„Col. Constantin Langa”
• Prof. Iosub Beatrice
a mai fost director
interimar la şcolile
gimnaziale din
Miroslava şi Corneş
Începând cu data de 1 septembrie 2017, directorul titular al Școlii Gimnaziale „Col.
Constantin Langa” din Miroslava este prof. Iosub Beatrice.
Postul a fost ocupat prin concurs organizat de Inspectoratul Școlar Judeţean Iași, în
luna august.
Profesoara Iosub Beatrice
este absolventă a Facultăţii de
Istorie a Universităţii „Al. I.

Cuza” din Iași, promoţia 1998.
Noua directoare de la Școala
Gimnazială „Col. Constantin
Langa” nu este chiar nouă
pentru elevii și părinţii din localitate, având în vedere că a
mai ocupat această funcţie administrativă, cu titlu interimar, atât la Școala din
Miroslava, cât și la Școala
Gimnazială „Dimitrie Anghel”
din Cornești.
Profesoara Iosub Beatrice
mai deţine un master în „Studii Europene” și o specializare
în Geografie, obţinută la Universitatea din București, are o
experienţă de 24 ani la catedră
și gradul didactic I.

Elevii, cot la cot cu
profesorii, la curăţenie
Motivaţi de
dorinţa de a-și
face orele în săli
de clasă amenajate pe gustul lor,
elevi și profesori
ai Școlii „Dimitrie
Anghel” din Cornești s-au pus pe
treabă încă din
luna august, participând cot la cot
cu personalul Primăriei Miroslava
la lucrările de curăţenie. A fost
mult de muncă și
nu s-a omis nimic, fiind recondiţionată inclusiv statuia poetului, din curtea școlii. „Am apreciat mult
acest gest din partea elevilor pentru că au sacrificat
aproape trei săptămâni din vacanţa lor pentru a
munci alături de noi” povestește prof. Florica Zanvettor, directoarea școlii. Pentru efortul depus în beneficiul școlii și spiritul de echipă de care au dat dovadă,
îi amintim așadar pe elevii: Ștefan Iluţoaiei, Ioana Iluţoaiei, Laura Gherasim, Machedon Melisa, Andriescu
Diana, Rusu Georgiana și Diaconu Magda.
Chiar dacă resursele materiale sunt limitate, personalul didactic din Școala Cornești și-a propus ca, în
timp, să schimbe mobilierul, să refacă laboratorul de
informatică (ale cărui calculatoare, uzate moral, sunt
inutilizabile) și să înlocuiască anticele retroproiectoare cu televizoare care să fie conectate la câte un laptop. „Dacă vrem să captăm atenţia elevilor, trebuie să
fim în pas cu tehnologia, iar ce vrem noi să facem reprezintă doar un strict necesar. Nu avem resurse materiale suficiente, așa că așteptăm donaţii de
echipamente IT, funcţionale”, a declarat prof. Nicoleta
Potorac, consilier educativ al școlii.

Pod educaţional Cornești Cantillana (Spania)
Ridicarea nivelului de performanţă e o preocupare
constantă a Școlii „Dimitrie Anghel” din Cornești, iar
un factor important în realizarea acestui deziderat îl
constituie parteneriatele și schimburile de experienţă
cu alte unităţi școlare din ţară și chiar din străinătate.
Ultimul acord de înfrăţire a fost semnat pe 18 septembrie 2017 între Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Cornești și Ceip Nuestra Senora de la
Soledad, din localitatea Cantillana (Sevilla – Spania)
și are ca obiect colaborarea reciprocă în domeniul
educaţiei, prin elaborarea și aplicarea de proiecte internaţionale. Merită să mai amintim că acest acord de
înfrăţire a fost posibil datorită Anei Maria Răcoare –
reprezentanta și semnatara școlii spaniole pe acordul
de înfrăţire – fiică a fostei directoare a școlii din Cornești, prof. Marilena Răcoare.
Alte parteneriate în lucru mai sunt între Școala
„Dimitrie Anghel” din Cornești cu Școala Rozavlea
(Maramureș), cu Palatul Copiilor din Târgu Mureș și
cu o școală din judeţul Timiș.
De asemenea, un rol important în ridicarea nivelului de performanţă al școlii din Cornești îl are și programul „Copil ca tine sunt și eu”, iniţiat de prof. Nelu
Focșa. Între timp, acest program a căpătat o extindere
regională, la el participând deja unităţi școlare din judeţele Iași, Vaslui, Vrancea, Neamţ și Bistriţa.

„Prioritatea mea în această
calitate de director al școlii vor
fi, evident, elevii! Îmi propun
ca împreună cu colegii și sprijinul nemijlocit al doamnei
profesor Vlăduţ Daniela să obţinem performanţă și să
ducem la capăt proiecte interesante pentru școală. Suntem
conștienţi de greutăţile care
ne stau în faţă și am încredere
că le vom depăși. Mai contez
și pe sprijinul autorităţilor locale, cărora profit de ocazie
pentru a le mulţumi că au fost
permanent alături de noi. De
asemenea, doresc să le spun
părinţilor că suntem permanent deschiși la sugestiile lor

și-i rugăm să ne contacteze direct atunci când au o problemă de semnalat!”, a
declarat prof. Iosub Beatrice.

Şcoală nouă la
Miroslava
Cea mai mare provocare
pentru conducerea școlii din
Miroslava o constituie renunţarea la învăţământul în două
schimburi. Deocamdată, acest
lucru este imposibil, Școala
Gimnazială „Col. Constantin
Langa” nedispunând de spaţiul necesar. Vestea bună,
însă, este aceea că pe lista cu
investiţii a Primăriei Miro-

PROVOCARE GREU DE DEPĂȘIT

slava figurează și construcţia
unei școli noi, pentru care Ministerul Dezvoltării a alocat
deja suma de 8.107.137 lei. Cu
alte cuvinte, dacă nu vor apărea contestaţii la licitaţii, sau

alte incidente neprevăzute cae
să ducă la întârzierea lucrărilor de construcţie, în maxim
doi-trei ani elevii din Miroslava vor studia în săli noi de
clasă.

Debut de an școlar la Școala

Ore de Informatică
„Dimitrie Anghel” din Cornești
pe calculatoare…
Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel”
din Cornești debutează în acest nou an școantice?
lar, 2017 – 2018, cu un efectiv de 278 elevi,
Din dorinţa firească de a ţine pasul cu cerinţele
vremii, Ministerul Educaţiei a introdus în curricula școlară pentru ciclul gimnazial încă două noi
discipline: „Informatică și TIC” (Tehnologie Informaţiei și Comunicaţiilor – n.r.) și Educaţie Socială. Iniţiativă bună, dar greu de realizat, cel
puţin în ce privește cursurile de informatică. „Oricât ne-am strădui, chiar ne e imposibil să ţinem
acele cursuri de informatică pe calculatoarele din
școală. Laboratorul de informatică din școala
noastră dispune de 26 unităţi, care sunt uzate atât
moral cât și fizic. Practic, sunt inutilizabile”, precizează prof. Beatrice Iosub, directoarea Școlii
Gimnaziale „Col. Constantin Langa” din Miroslava.
Având în vedere că începând din acest an, la
examenul de Evaluare Naţională, în afară de română și matematică va mai fi și o evaluare a competenţelor digitale, problema e una chiar foarte
serioasă. Practic, s-a impus o disciplină fără a se
asigura în prealabil și baza tehnico-materială pentru implementarea ei. Soluţia de moment a elevilor rămâne calculatorul de acasă – doar cei care
au această posibilitate – restul rămânând să acceseze computerele vechi de la școală, altminteri inutilizabile…
Cursurile de Informatică și TIC au fost introduse la clasele a V-a începând din acest an și vor
evolua progresiv de la un an la altul astfel încât:
anul viitor vor face Informatică și TIC elevii claselor a V-a și a VI-a și tot așa în anii următori. Ciclul
complet, care să includă elevi de la toate clasele VVIII va fi peste patru ani, când promoţia de acum
va susţine examenul de Evaluare Naţională.

din care 198 sunt la unitatea principală, repartizaţi în patru clase de gimnaziu (câte o
clasă de a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a),
șapte clase de învăţământ primar și trei
grupe de grădiniţă.
La subunitatea din Proselnici (56 copii)
se desfășoară doar învăţământ primar clasele (I – IV) și mai este o grupă de grădiniţă.
La niciuna dintre aceste unităţi de învăţământ nu se desfășoară învăţământ simultan, ceea ce este bine.

Foşti elevi, acum studenţi
Chiar dacă din punct de vedere al numărului de elevi Școala „Dimitrie Anghel” din
Cornești este mult mai mică în comparaţie
cu cea din Miroslava, performanţele acestei
unităţi de învăţământ sunt bune, foști elevi
ai acesteia plecând mai apoi la licee de prestigiu din Iași, urmând mai apoi diverse facultăţi, cum e cazul Laurei Ciubotaru (acum
studentă în anul II la medicină), al Alexandrei Gherasim (studentă la Geografie Turism), al lui Panţîru Gabriel (student la
Informatică), Mădălina Dudu (studentă la
Psihologie), sau Gabriela Cârţan (care tocmai și-a luat masterul în agronomie). Cu
toţii au fost elevi foarte buni, iar o parte dintre ei au primit și acea bursă de sprijin acordată de Consiliul Local Miroslava.
Șefa promoţiei de anul trecut a Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești
este Mădălina Păduraru, care a obţinut
media generală 9,64. Felicitări!

Primenire de cadre la Școala
Gimnazială „Col. Constantin Langa”
Pentru Școala Gimnazială „Col. Constantin
Langa” din Miroslava, anul școlar 2017 –
2018 aduce cu sine o binevenită completare
de personal cu mai multe cadre didactice, în
urma unor concursuri de ocupare a locurilor
vacante, organizate de Inspectoratul Școlar
Judeţean, pe următoarele discipline:
• Educaţie fizică – prof. Grigore Ioan Duca;
• Educaţie fizică – prof. Antoce Andrei;
• Educaţie fizică – Laura Enea (înv. primar);
• Muzică – Ionuţ Rusu;
• Învăţător – Ana Maria Trăistaru (clasa
pregătitoare, Miroslava);
• Învăţător – Elena Popa (clasa I, Miroslava);
• Învăţător – Ecaterina Mirlescu (clasa I,
Valea Adâncă);
• Educator – Lorena Scorţaru Todireanu
(Miroslava);
• Educator – Laura Todiriţă (Valea
Adâncă).
În total, la Școala Gimnazială „Col. Constantin Langa” din Miroslava au fost înscriși
812 elevi, care au fost distribuiţi astfel:
• Învăţământ gimnazial Miroslava (clasele
V – VIII) – 150 elevi;

• Învăţământ Primar Miroslava (clasele 0
– IV) – 254 elevi;
• Învăţământ Primar Vorovești (clasele 0
– IV) – 92 elevi;
• Învăţământ gimnazial Uricani (clasele V
– VIII) – 74 elevi;
• Grădiniţă Miroslava – 135 copii;
• Grădiniţă Horpaz – 22 copii;
• Grădiniţă Valea Adâncă – 39 copii;
• Grădiniţă Vorovești – 17 copii;
• Grădiniţă Uricani – 28 copii.

Mici modificări şi completări în
structura educaţională
Toate sălile de clasă aflate în administrarea
Școlii Gimnaziale „Col Constantin Langa” au
fost renovate și recondiţionate cu ajutorul autorităţilor locale, astfel încât elevii să aibă
parte de cele mai bune condiţii de studiu.
Creșterea demografică a comunei Miroslava
se regăsește mai ales în numărul mare de
copii înscriși la grădiniţă, care au fost repartizaţi în nu mai puţin de 7 grupe (2 grupa mare,
2 grupa mijlocie, 2 grupa mică și o grupă cu
program prelungit). Pentru copiii înscriși la

Absolvenţii din Corneşti
preferă colegiile tehnice
La examenul de Evaluare Naţională s-au
înscris 11 elevi, iar dintre aceștia au promovat examenul 9. Cei mai mulţi dintre ei au
plecat la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, restul înscriindu-se
la licee cu profil tehnic precum Colegiul
Tehnic „Ion Holban” din Iași sau Colegiul
Tehnic „Dimitrie Leonida” din Iași.
Există și două cazuri de abandon școlar,
respectiv două fete din Proselnici care provin din familii dezorganizate. Cu toate eforturile personalului didactic de a le aduce la
școală, nu s-a putut face nimic cu ele pentru
că părinţii nu au manifestat nici cel mai mic
interes.
grupa mare, în Miroslava a fost necesară crearea un spaţiu nou. La subunitatea din Valea
Adâncă a mai fost creată o grupă de grădiniţă
și, la solicitarea părinţilor din zonă, aici vor
activa două clase (una de clasa I și una de
clasa a II-a).
Școala din Vorovești, fiind nouă, va prelua
elevii de clase primare din localităţile Uricani
și Brătuleni, respectiv 5 clase (o clasă pregătitoare și câte o clasă de I, II, II și a IV-a).
Ca și în anii precedenţi, transportul elevilor se va face cu microbuze școlare, date în comodat către Primăria Miroslava.

Elevi care ne fac cinste!
Elevii școlii din Miroslava care au obţinut
cele mai bune note la examenul de Evaluare
Naţională sunt:
• Mihalache Alexandra Maria, din Miroslava – media generală 9,65 (nota 10 la matematică!);
• Albișteanu Andrada Ștefana – media generală 9,35.
Ambele fete s-au înscris la Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” din Iași. Felicitări!
Chiar dacă au fost și corijenţi (9 la număr
– n.r.), toţi cei 38 de elevi ai Școlii „Col. Constantin Langa” care s-au înscris la examenul
de Evaluare Naţională au trecut mai departe
și s-au înscris la licee sau școli profesionale.
De toţi, trebuiau să fie 40, dar 2 au absentat.
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LICEUL AGRICOL „MIHAIL KOGĂLNICEANU”

O clasă mai puţin, mai multe calificări
Nehotărârea unor elevi de
a opta pentru școala de lângă
casă, sau dorinţa multora de a
face cursuri la oraș au făcut ca
în acest an Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” să pornească la drum cu doar o clasă
de liceu și două clase de școală
profesională. Datorită numărului mic de înscriși, clasa de
liceu cu specialitatea „industrie alimentară” a fost desfiinţată.
„După
expirarea
termenului de înscrieri am
mai avut solicitări de transfer
din partea unor elevi, una venind chiar din partea Inspectoratului pentru un caz special
cu o fetiţă care avea nevoie de
un loc la cămin. Din păcate,
însă, Regulamentul de înscriere în unităţile de învăţământ preuniversitar nu
permite acest lucru. Anul viitor, dacă vor exista solicitări,
vom reînfiinţa acea clasă la
loc”, declarat prof. Constantin
Timu, directorul școlii.
Așadar, în anul școlar 2017

– 2018, Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu din Miroslava
începe cursurile cu un efectiv
de 365 elevi, mai puţin cu 51
faţă de anul trecut. Cei mai
mulţi dintre aceștia sunt din
zona Miroslava, dar mai sunt
elevi și din comunele Voinești
- Slobozia (49) și Horlești –
Bogdănești (31) care sunt
aduși aici cu microbuzul școlar.

Interes crescut
pentru o clasă de
seral
O noutate de interes pentru această unitate de învăţământ
preuniversitar
o
constituie numărul mare de
cereri pentru înfiinţarea unei
clase de seral. „Există o preocupare din partea mai multor
persoane din zonă care doresc
să-și termine studiile liceale la
noi. Am primit deja 19 solicitări iar acest lucru ne îndreptăţește
să
contactăm

Inspectoratul Școlar. Dacă
vom primi aprobarea, cursurile serale ar putea să înceapă
din luna februarie a anului viitor”, a mai spus prof. Timu.

Specializări noi
În clasa a IX-a, va fi o singură clasă de liceu (36 elevi),
cu specializarea „tehnician veterinar”. La școala profesională
situaţia
s-a
mai
diversificat. Existând disponibilitate din partea Selgros de a
prelua elevi în practică pentru
a-i califica pe meseria „preparator produse din carne și
pește”, 15 elevi – adică jumătate dintr-o clasă de profesională – vor urma aceste cursuri
practice. Cealaltă jumătate de
clasă (tot 15 elevi) va urma
cursuri de specializare în meseria de brutar-patiser. Practic, va fi o clasă profesională
mixtă, în care cursurile teoretice se vor face la comun, iar
orele de practică separat, fiecare pe calificarea lui.

A doua clasă de profesională (19 elevi) are, de asemenea, o specializare foarte
căutată pe piaţa muncii: „mecanic agricol”. „După cum
știţi, liceul nostru a iniţiat dialoguri în vederea unor parteneriate cu mai multe firme
private care își desfășoară activitatea în agricultură. Vremea clasicului tractor pe care
să-l repare mecanicul cu cheia
franceză a trecut demult.
Acum vorbim de mașini cu comandă numerică, ghidate prin
GPS, iar proprietarii caută
personal calificat pentru ele și
sunt dispuși să plătească salarii foarte frumoase”, explică
prof. Constantin Timu.

Burse pentru elevii
de la profesională
Condiţiile de învăţământ la
Liceul agricol din Miroslava
sunt dintre cele mai bune, iar
de anul viitor vor fi mult superioare când va fi dat în folo-

Ecologizare
și… orientare
turistică

Centrele de Zi și-au reluat
activitatea

Îmbinând plăcutul cu utilul și
dacă vremea va fi prielnică, duminică, 5 octombrie, elevii Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” vor
participa la un concurs de orientare
turistică – pe jos și pe bicicletă – prin
Pădurea Uricani. Acţiunea se derulează în parteneriat cu Palatul Copiilor din Iași, iar la ea sunt invitaţi să
participe toţi doritorii.
Partea utilă în această ecuaţie e
aceea că înainte de distracţie, participanţii la acţiune vor contribui la
ecologizarea zonei – așa cum de altfel
s-a tot făcut și în anii precedenţi –
adunând gunoaiele aruncate pe domeniul public de diferiţii turiști de
ocazie, certaţi cu bunul simţ. Sacii
menajeri vor fi puși la dispoziţia ecologiștilor de către autoritatea locală.

Cele două Centre de Zi din Cornești și-au
început activitatea în acest debut de an școlar
2017 – 2018, cu toate locurile ocupate: 20 la
Centrul de Zi (elevi în clasele I – VIII) și 30 la
Centrul de Îngrijire (elevi în clasele I – IV).
Programul, foarte apreciat de autorităţile
locale pentru rezultatele sale, are șanse de a fi
extins într-un viitor nu foarte îndepărtate și în
celelalte localităţi din comună, în funcţie de
fondurile de care Primăria Miroslava va dispune.
Noutatea din acest an este aceea că 11 copii
de la Centrul de Îngrijire și 5 de la Centrul de
Zi au fost nevoiţi să părăsească Centrul din
cauza unor suprapuneri de orar cu programul
de la școală. „Centrele de Zi sunt gândite să fie
utilizate în afara orarului de la școală. Nu se
putea ca un elev să fie în același timp și la Centru și la orele de curs. Locurile eliberate de acei
copii au fost preluate de alţii, care îndeplineau
condiţiile impuse de program”, explică Ioana

sinţă corpul de clădire care
acum se află în reparaţii capitale. Un avantaj major al Liceului
Agricol
„Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava
este acela că toţi elevii de la
școala profesională primesc o
bursă lunară de 200 lei doar
pentru că s-au înscris. Firește,
această bursă poate fi anulată
dacă elevul acumulează mai
mult de 20 de absenţe nemotivate. În ce privește elevii de
la liceu, aceștia pot primi o

Popescu, directoarea Centrelor.
Prin acest program social, copii proveniţi
din familii cu o situaţie materială precară, din
localităţile Cornești, Proselnici, Dancaș și
Ciurbești, beneficiază de condiţii optime pentru a învăţa: sală de studiu, o masă caldă, loc
de odihnă, material didactic și personal calificat care să-i mediteze, psiholog și chiar medic
de familie.

Casa Roset a fost readusă la viaţă
• Parteneriat acv între elevii
Colegiului Naţional „Emil
Racoviţă” şi ai Şcolii
Gimnaziale „col. Constann
Langa” din Miroslava pentru
promovarea Casei Roset –
locul unde a fost ales
Alexandru Ioan Cuza în
scaunul de domnitor al
Moldovei (fapt care a dus
ulterior la înfăptuirea „micii
uniri” de la 1859 şi unde
acum sunt adăposte mai
multe muzee de importanţă
naţională
Se anunţă o perioadă plină de
evenimente școlare și extrașcolare, în această toamnă la Școala
Gimnazială Col. Constantin
Langa. Preambulul a fost făcut de
parteneriatul propus de Colegiul
Naţional Emil Racoviţă care a
dus la o activitate frumosă, dar
atipică în școala noastră.
Mari iubitori ai clădirilor de
patrimoniu, nu doar pentru valoarea lor arhitecturală, cât mai
ales pentru valoarea lor culturală, un grup de 24 de liceeni și-

au propus să reamintescă publicului larg de Muzeul de Istorie
Naturală de la Iași, închis acum
aproape doi ani, dar care nu a intrat încă în renovare din lipsă de
interes și de fonduri. Aceștia au
pornit proiectul ROSET-IS care a
devenit unul din proiectele Euroșcoală 2017, numele complet al
acestuia fiind Casa Roset – simbol de istorie și spiritualitate ieșeană.
În școala noastră promotorii
au fost două liceene de clasa a
XI-a, extrem de bine pregătite:
Rotaru Cezara Mălina și Zagnat

Maria Vlada, alături de prof. Vlăduţ Daniela, directorul adjunct al
școlii. Acestea au considerat că le
pot arăta elevilor noștri frumuseţile neștiute ale minunatei case
Roset care timp de mai bine de
două secole a găzduit Societatea
Medicilor și Naturaliștilor Ieșeni,
dar și celebrul Muzeu de Istorie
Naturală.
Peste 120 de elevi de gimnaziu au fost invitaţi, vineri, 23 septembrie, pe parcursul a trei ore,
la o prezentare a Casei Roset,
clădire înscrisă în lista celor de
patrimoniu. Acesteia i s-a adău-

gat un concurs dinamic care s-a
dovedit, prin premiile oferite, o
motivaţie incredibilă pentru
copii. De asemenea, elevii au fost
antrenaţi să găsească soluţii prin
care să se promoveze imaginea
muzeului, în speranţa că se poate
găsi persoana și instituţia care să
ajute la renovarea acestui edificiu. Mai mult, ei și-au dat seama
că există și în localitatea lor o astfel de clădire de patrimoniu, clădirea Liceului Agricol „M.
Kogălniceanu”, pe care au obligaţia cetăţenească să o promoveze.
Lecţia s-a dovedit extrem de valoroasă: doar implicându-te poţi
ajuta comunitatea să-și păstreze
și să-și promoveze valorile materiale și culturale.
Lista activităţlor educative în
care vor fi implicaţi copii în
acestă toamnă cuprinde câteva
evenimente celebrate și la nivel
naţional sau internaţional: Ziua
Europeană A Limbilor, Ziua Internaţională a Educaţiei, Ziua
Naţională a României.
Consilier educativ, prof.
Dumitriu Carmen Oana

bursă socială, criteriul de selecţie fiind venitul/membru
de familie. Bursa este de 180
lei/lună și încă se mai pot depune dosare pentru acordare
acesteia până la data de 1 octombrie.
Liceul din Miroslava mai
dispune de cazare la cămin,
pusă la dispoziţia interniștilor
pentru suma modică de 0,50
lei/zi și de cantină, care asigură trei mese pe zi contra
sumei de 14 lei/zi.

Practică la… Agralim

În perioada 21 – 24 septembrie, cât timp s-a desfășurat Târgul Agralim de la Leţcani, elevii Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava au fost
prezenţi cu un stand propriu, nu doar în calitate de
participanţi la eveniment, ci și ca parteneri.
Parteneriatul cu firma organizatoare AB Plus a
constat în asigurarea PR-ului la eveniment, elevii unităţii de învăţământ miroslăvene fiind cei care au prezentat publicului standurile diferitelor firme
participante cu utilaje, produse și alte obiective de interes.
„Multe dintre firmele participante la expoziţie
aveau nevoie de personal care să facă mici demonstraţii cu animale sau utilaje. În acest sens, am pus la
dispoziţie două grupe de elevi de la clasa a X-a, secţia
«tehnician veterinar», care au fost chiar încântaţi săși facă practica în acest mod”, povestește prof. Constantin Timu, directorul liceului.
Elevii Liceului din Miroslava, prezenţi la Agralim,
au fost coordonaţi de prof. Casiana Petrescu și Violeta
Mărîi.

Conducere nouă la
ferma didactică
Începând din acest an, Ferma Didactică de la Miroslava are o nouă conducere, în persoana dr. Ion Săculţanu, medic veterinar. A fost îndeplinită astfel și la
Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava,
condiţia impusă de Regulamentul de Organizare și
Funcţionare a Fermelor didactice care prevede ca
acestea să fie administrate de personal cu studii de
specialitate.
În prezent, ferma didactică de la Miroslava dispune de două compartimente: unul agricol și unul
zootehnic. Din punct de vedere agricol, anul 2017 a
fost unul foarte bun, ferma didactică de la Miroslava
obţinând o producţie peste medie la floarea soarelui.
În ce privește baza zootehnică, ferma didactică a
obţinut autorizaţiile de funcţionare și se pregătește să
asigure puiet pentru oricine este interesat să cumpere.
„Avem un nucleu foarte căutat de porci rasa Mangaliţa
(trei scrofiţe și un vier n.r.). și suntem foarte căutaţi
pentru purcei. Vrem să dezvoltăm acest nucleu și să
mai aducem un vier de mistreţ”, a declarat prof. Constantin Timu, directorul liceului.
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DACĂ E SÂMBĂTĂ, E FOTBAL

Mi-ro-sla-va! Mi-ro-sla-va!
În ultimele luni, la Miroslava s-a lucrat intens, contra-cronometru, pentru ca
formaţia locală - Știinţa să
poată susţine jocurile de pe
teren propriu, din liga a doua
de fotbal, pe stadion propriu.
Și, la mijlocul lunii septembrie, după șapte etape de la
debutul competiţiei, s-a
reușit ceea ce, la un moment
dat, părea imposibil. Comisia
de licenţiere a Federaţiei Române de Fotbal și-a dat acordul pentru organizarea de
partide de fotbal de divizie secundă pe stadionul comunal
din Uricani.
Zi de sărbătoare la Miroslava, ca de fiecare dată când
evoluează Știinţa. Mai ales
când primește vizita liderului
ligii a doua - AFC Hermannstadt, din Sibiu.
La 11 fără cinci minute,
fotbaliștii intră pe teren,
aliniaţi în spatele celor patru
arbitri, între care două femei.
Partida debutează cu o ratare
a oaspeţilor, însă gazdele
reușesc să intre destul de bine
în joc. Antrenorii Cristi Un-

gureanu (Știinţa) și Alexandru Pelici (Hermannstadt),
își pun la bătaie răbdarea,
cunoștinţele în materie și
inspiraţia. Ambii își pierd,
însă, destul de repede, doza
de răbdare. Pelici e mereu la
marginea terenului și insistă
ca jucătorii săi „să facă marginile”. Arbitrul de rezervă îi
atrage atenţia, în repetate
rânduri,
că
poate
fi
sancţionat. Dar sibianul refuză dialogul. Mașinăria de
pase a sibienilor se mută imediat pe partea stângă a atacului.
Fundașii Știinţei, în special cel de pe partea dreaptă,
au din ce în ce mai mult de
lucru. Presiunea o resimte
până și crainicul arenei, care
îndeamnă spectatorii să-și încurajeze favoriţii. El însuși dă
tonul: Mi-ro-sla-va! Mi-rosla-va! Zece secunde de furie
în tribune, apoi... revine calmul. Se aud doar indicaţiile
celor doi antrenori. Ungureanu îndeamnă la calm: „Nu
ne grăbește nimeni!” Pelici e
mai coleric. Are ce are cu

mijlocașul Lupu, pe care-l
ceartă necontenit. „Lupule,
dă mingea în bandă, nu mai
intra pe stângul!”, „Lupule,
închide pe retragere!” Lupu
dă afirmativ din cap, deși este
evident că nu a auzit mare
lucru. Iar nemulţumirea lui
Pelici faţă de evoluţia lui
Lupu e atât de mare încât,
încă din primul sfert de oră,
insinuează că ar intra chiar pe
teren, pentru a-l pune la
punct. Apucă să pună un picior pe gazon, dar arbitrul de
rezervă îl avertiează din nou.
A treia oară. „Veţi fi trimis în
tribune!”, i se adresează el.
Pelici e tot mai nervos: „Lasămă să-mi fac meseria, domnule! Ce tot mă ameninţi!?”
Iar arbitrul pare să înţeleagă.
Și-l lasă în pace...
De cealaltă parte, Cristi
Ungureanu stă mereu în picioare. E greu să-și dorească
cineva să fie în pielea lui.
”Bravo, Izmană! Bine, mă,
Găină!”, își încurejează el, tot
mai insistent, jucătorii. Iar
aceștia par destul de
concentraţi. Dintr-o dată,
însă, tot optimismul se
prăbușește la Miroslava, atât
pe bancă, cât și în tribune. Sibianul Sabin Lupu, certat
mereu de antrenorul său,
scapă pe contraatac, alunecă
elegant printre fundașii gazdă
și împinge mingea în plasă.
Era minutul 18. Cristi Ungureanu dă de pământ cu o sticlă de apă. Pelici se bucură ca
un copil. Însă, bucuria sa
avea să dureze fix șapte minute. Atât i-a trebuit atacantului Știinţei, Alexandru
Marin, să se înalţe în careu
peste
toată
defensiva
oaspeţilor și să reia în plasă,
cu capul, un balon venit de pe

Următoarele meciuri din tur ale CS Ştiinţei Miroslava
• Etapa 10: 30 septembrie, ora 18:00: Șina Miroslava – CS Afumai (Stadionul Uricani);
• Etapa 11: 7 octombrie, ora 18:00: Dunărea Călărași – Șina Miroslava (Stadionul Municipal Călărași);
• Etapa 12: 14 octombrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Olimpia Satu Mare (Stadionul Uricani);
• Etapa 13: 21 octombrie, ora 18:00: UTA Arad – Șina Miroslava (Stadionul Motorul Arad);
• Etapa 14: 28 octombrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Pandurii Târgu Jiu (Stadionul Uricani);
• Etapa 15: 4 noiembrie, ora 18:00: ASU Poli Timișoara – Șina Miroslava (Stadionul „Dan Pălnișanu” Timișoara);
• Etapa 16: 8 noiembrie, ora 18:00: CS Metalul Reșia – Șina Miroslava (Stadionul Voina Snagov, jud. Ilfov);
• Etapa 17: 11 noiembrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Foresta Suceava (Stadionul Uricani);
• Etapa 18: 18 noiembrie, ora 18:00: Luceafărul Oradea – Șina Miroslava (Stadionul „Iuliu Bodola” Oradea);
• Etapa 19: 25 noiembrie, ora 18:00: Șina Miroslava – Ripensia Timișoara (Stadionul Uricani).

partea stângă, trimis de
Maxim. Tribunele se aprind
din nou. Mi-ro-sla-va! Mi-rosla-va! Apuc să număr până
la zece și liniștea se reinstalează brusc. Ca la un meci de
tenis de câmp. Însă vocile
celor doi tehnicieni nu se
sting. Devin tot mai agresive.
Timpul se scurge mai lent
când ai un punct în cont, tocmai în confruntarea cu liderul. Dar asta nu e decât o
iluzie... La ultima fază a primei părţi, apărarea Știinţei
clachează din nou. De data
aceasta decisiv, pentru că sibianul Bogdan Rusu reușește
să-l învingă pe portarul-căpitan Avram, cu un șut plasat,
din interiorul careului. Antrenorul Pelici zburdă din nou!
Oaspeţii se îmbrăţișează mai
bine de două minute... Cristi
Ungureanu, însă, pare de piatră. Iar arbitrul Cătălin Marian Pană nu-i prelungește
starea de transă. Fluieră
rapid finalul primei părţi!
Cinsprezece minute de
odihnă și jucătorii ies de la
cabine. Hermannstadt domină. O face cu autoritate.
Pelici îl scoate pe Lupu și se
mai calmează, pe margine.
Intră Herghelegiu, fostul jucător al Politehnicii, al Craiovei și al Botoșaniului. Rusu,
Dâlbea și Crișan ratează ocazii mari. Golul plutește, din
nou, în aer. Și-l marchează

la băieţi.
• La seniori, locul I la general a
fost adjudecat de Popescu Puiu,

ȘTIIN A MIROSLAVA ‐ AFC HERMANNSTADT 1‐3 (1‐2)
Alexandru Marin 25' / Sabin Lupu 18', Bogdan Rusu 45', 80' ‐ penalty
ȘTIIN A ‐‐ R. Avram (cpt.) ‐ Tăcuanu, Andr. Chindriș, H. Crișan, G.
Maxim ‐ Săvoaia, Asăvoaei (Seb. Bucur 63'), Izmană ‐ Viorică (Agrigoroaei
75'), Căinari (Taciuc 50'), Al. Marin. Rezerve: intea ‐ Mateciuc, Sasu, Cer‐
neuanu. Antrenor: Crisan Ungureanu.
HERMANNSTADT ‐‐ Căbuz ‐ D. Tătar, R. Crișan, I. Stoica, Pamﬁle (Mih.
Stancu 83') ‐ Dâlbea (cpt.), Boboc ‐ S. Lupu (Hergheligiu 62'), P. Petrescu
‐ C. Neagu (I. Popa 75'), B. Rusu. Rezerve: H. Moldovan ‐ Ct. Pîrvulescu, L.
Dumitriu, D. Roman. Antrenor: Alexandru Pelici.
Arbitri: Cătălin Marian Pană (Bucureș) – la centru, Alexandra Theo‐
dora Apostu (Bacău) și Mihaela epușă (Bucureș) – la margini.

O comisie a Federaiei Române de Fotbal a omologat, miercuri, 12 septembrie, terenul de la Uricani pentru
Liga a doua, după ce a efectuat o ulmă inspecie la baza sporvă. Chiar dacă din multe puncte de vedere nu
se poate face o comparaie între baza sporvă de aici și stadioanele altor echipe de Liga a 2‐a (cu resurse
materiale inﬁnit mai mari), autorităile locale s‐au mișcat repede și au sasfăcut preteniile minime cerute
de Federaie: gazon de calitate (au fost montate rulouri de gazon – n.r.), s‐au acoperit tribunele, au fost ame‐
najate bănci de așteptare pentru antrenori și rezerve, s‐au montat separeuri în tribune între băncile desnate
gazdelor și oaspeilor etc.
Așadar, Șina Miroslava va putea disputa meciurile de acasă pe terenul de la Uricani, după ce a susinut trei
meciuri „acasă” pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou.
Primul meci în eșalonul al doilea găzduit de terenul de la Uricani a avut loc sâmbătă, 16 septembrie, între
Șina și liderul Hermannstadt Sibiu.
“Este o bucurie imensă pentru noi, mai ales că am muncit în ulma perioadă pentru ca stadionul din Uricani
să poată ﬁ omologat. În primul rând, dorim să mulumim Primăriei și Consiliului Local Miroslava pentru tot
ajutorul oferit. De asemenea, suntem recunoscători conducerii CSM Politehnica Iași și Primăriei Municipiului
Iași pentru că am putut juca trei meciuri în Copou. A fost o perioadă grea, în care numai cei din interiorul clu‐
bului șu cât efort a fost depus. Suntem bucuroși că am revenit acasă. Mai avem multe de pus la punct, dar
le vom rezolva treptat și organizat. Sperăm ca revenirea acasă, pe propriul stadion, să aducă și revirimentul
echipei. Îmi doresc un stadion plin cu liderul Hermannstadt și un rezultat bun”, a declarat președintele Șinei
Miroslava, Daniel Acatrinei.

Patru maeștri la prima ediţie!
Maia Ciobanu

cunde, va primi, la Sibiu, vizita codașei Foresta Suceava.
Puţin înainte de ora 13, arbitrul Cătălin Pană fluieră finalul, în aplauzele apatice ale
celor circa o sută de spectatori care părăsesc arena
mulţumiţi de spectacolul la
care au fost martori. S-a jucat
intens, deschis, iar sibienii,
învingători meritorii, au avut
mai multă forţă în atac, în
special pe final.

Arena din Uricani – aptă pentru Liga a doua

CUPA COMUNEI MIROSLAVA LA ȘAH
Sâmbătă și duminică, 23-24
septembrie 2017, la Sala de Sport
din Miroslava s-a desfășurat
prima ediţie a concursului “Cupa
Comunei Miroslava” la șah, competiţie organizată de CS Știinţa
Miroslava, având ca parteneri:
Primăria Comunei Miroslava,
Asociaţia Judeţeană de Șah – Iași
și Academia Olimpică Română –
filiala Iași. În total, au fost 4 concursuri.
• La copii amatori, locul I la general a fost adjudecat de Alexandra Amăricuţei, cu punctaj maxim
(5 din 5), urmată fiind de Maia
Ciobanu – câștigătoare a locului I
la fete și de Antonie Puiu – locul I

același Bogdan Rusu, cu zece
minute înainte de final, dintrun penalti obţinut tot de el.
Din nou piramida bucuriei,
de data aceasta în jumătatea
Știinţei, fără rezervele de pe
bancă și fără antrenori. Pelici
e din ce în ce mai calm. La fel
și Cristian Ungureanu. Deja
se fac planuri pentru etapa
viitoare. Știinţa va juca la
Balotești, iar Hermannstadt,
lider neașteptat al diviziei se-

urmat de Nicolai Victor, care a obţinut locul I la masculin, iar la feminin prima s-a clasat Andreea
Enachi.
• La turneul de copii profesioniști, unde au participat și mulţi
campioni naţionali, câștigător a
fost Iulian Sabarez de la Politehnica Iași, iar la fete Maria Samson
de la CSM București.
• În clasamentul celor legitimaţi la Știinţa Miroslava la masculin primul a fost Andrei Donici
cu 5 puncte, iar la feminin Ioana
Andreiaș cu 4 puncte.
La turneul seniorilor trebuie remarcată valoarea jucătorilor: 4
maeștri, 2 candidaţi de maeștri și

pe fosta campioană europeană de
copii Ema Obadă.
După desfășurarea celor 8
runde, câștigător a fost Vlad
Zubcu de la Poli Iași, urmat fiind
de Călin Alexandru, de la Tinerii
Maeștri București și George Pavel
de la Sfinxul Iași.
La fete, prima clasată a fost
Ema Obada. În clasamentul părinţilor, la masculin, cele mai multe
puncte le-a adunat Ioan Samson,
iar la feminin Elena Bulgărescu,
din Miroslava.

Cupa Comunei Miroslava
atrage concurenţi din mai
multe judeţe
După două zile de șah de calitate, cu peste 120 jucători, legitimaţi la cluburi din cinci judeţe –
Iași, București,Vaslui, Galaţi și

Satu Mare – prof. Apostol Alin,
antrenor de șah la CS Știinţa Miroslava se declară foarte mulţumit
de interesul manifestat faţă de
acastă competiţie nouă, care promite ca pe viitor să fie una de importanţă naţională.
“Doresc să le mulţumesc foarte
mult pentru sprijinul acordat la
organizarea Cupei Comunei Miroslava conducerii CS Știinţa Miroslava și Primăriei Miroslava,
precum și sponsorilor: Salon NADINE, Farmacia Veterinară APIVET, Cofetăria MirroBello și
Depozit ţiglă metalică AUVENT
din Miroslava, Taxi SC Studis
Transpyt SRL, Depozit materiale
construcţii B&S Districonstruct
din Găureni, Viable SOFT și CMM
Market din Vorovești, precum și
Alin Mihăiţă Photography!”, a declarat prof. Alin Apostol.

