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Tiraj 7000 exemplare

Parcul Fotovoltaic din Miroslava, un exemplu
pozitiv pentru studiul energetic transnaţional
În perioada 30-31 ianuarie 2018,
Parcul Fotovoltaic din Miroslava a
constituit exemplu de bună practică
în cadrul proiectului transnațional
ENERSELVES.
În contextul proiectului de diseminare a
bunelor practici din domeniul energiei durabile și autonomiei energetice în clădiri, organizat de ADR Nord-Est, la Iași, Parcul Fotovoltaic din comuna Miroslava a fost reprezentat de șeful compartimentului energetic,
dl. Liviu Niță și directorul executiv al primăriei, Eduard Stoica. Aceștia au prezentat în
data de 30 ianuarie, în cadrul celei de a 5-a
Întâlniri Transnaționale din România, Parcul
Fotovoltaic din Miroslava, o investiție majoră
pentru binele comunității.
La evenimentul de diseminare a proiectului
privind tranziția către un fond de clădiri sustenabile, evaluarea tehnologiilor de producere a
energiei din surse regenerabile din regiunea noastră (Nord-Est), precum și exemple de proiecte și
investiții funcționale realizate în acest domeniu
cu integrarea tehnologiilor de producere a
energiei regenerabile, a participat și o delegație
europeană. Astfel 23 de reprezentanți - parteneri
de proiect și actori regionali relevanți deopotrivă
- din regiunile Extremadura (Spania), Sud-Est
(Suedia), Swietokrzyskie (Polonia), Malta (partener de nivel național), Lazio și Sardinia (Italia),
au venit în Regiunea Nord-Est, la Iași.

În cadrul vizitei de studiu din data de 31
ianuarie, membrii delegației europene au avut
posibilitatea de a vedea, la locul implementării, proiecte relevante de investiții finanțate
prin fonduri europene în domeniul tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile ale Universității Tehnice „Gh. Asachi“ din Iași, Primăriei Municipiului Roman și
Primăriei Comunei Miroslava. Cu această
ocazie au avut loc discuții privind pașii
următori și metodologia pentru elaborarea
Planurilor Regionale de Acțiune pentru
eficiența energetică în clădiri.
Alături de laboratorul dotat cu un modelul
fizic de sistem energetic prezentat în cadrul
Universității Tehnice „Gh. Asachi“ și care este
unicat în România prin aparatura, echipamentele și dotările de ultimă oră cu valoare de
peste 1 milion de Euro, Parcul Fotovoltaic din
comuna Miroslava a constituit un punct de
atracție al delegației europene. Au fost efectuate simulări ale modului în care panourile se
activează automat pentru captarea energiei
solare, au fost puse întrebări privind aspectele
tehnice și de performanță ale instalației solare
iar personalul tehnic a pus la dispoziția
partenerilor europeni informații utile la fața
locului, atât în parc cât și în zona tabloului de
control.
„Se estimează că până în anul 2040, cererea de energie va crește cu 60%, astfel încât
obiectivele de includere a energiilor regenerabile în consum nu mai sunt un deziderat, ci

o necesitate. Din punctul acesta de vedere,
Europa se mișcă cu o viteză pe care va trebui
să ne-o însușim, propunând ținte ambițioase
de reducere a emisiilor de CO2. De-a lungul
timpului, proiectele pe care Agenția le-a dezvoltat au avut rolul de a ne alinia
provocărilor societale la nivel european, de a

învăța din exemplele de succes ale partenerilor noștri și de a le transfera în Regiune.
Acesta este și cazul proiectului ENERSELVES și al acestor evenimente
transnaționale“ a declarat Vasile Asandei,
Director General ADR Nord-Est. (M.V.)

Expoziţie de mărţișoare la
Centrul de Informare Turistică

Cătălin Moroșan a
deschis o filială
„Scorpions“ la Miroslava
Luptătorul K1, Cătălin Moroșan, și-a deschis o filială
„Scorpions“ la Miroslava. Pasionații de arte marțiale și iubitorii
de kick box din comună se pot înscrie la cursurile sportive care
se desfășoară la Sala de Sport a Primăriei. Antrenamentele permanente le asigură Sebastian Ciobanu, luptător profesionist în
promoțiile K-1 și Superkombat.

Continuare în pagina 8

În perioada 1-10 martie la Centrul de Informare
Turistică din Miroslava va avea loc o expoziția de
mărțișoare hand made cu vânzare sub emblema
„Mărțișor în anul Centenarului“.
Mărțișoarele vor fi confecționate de elevi ai „Liceului
Agricol Mihail Kogălniceanu“, ai Școlii Gimnaziale
„Constantin Langa“ din Miroslava, ai Școlii Gimnaziale
din Cornești și Asociația Ciurbeștenii iar tematica de
creație este dedicată Centenarului Marii Unirii.
Coordonatori ai proiectului sunt Mihaela Vechiu,
consilier la Centrul de Informare Turistică și Păduraru
Violeta, profesor de istorie la Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava.
Programul de vizitare al expoziției va fi în zilele
lucrătoare din perioada 1 - 10 martie, orele 9 – 16.

Ce înseamnă Postul Mare şi de ce trebuie să postim?
Perioada de post nu înseamnă să fim
mai buni, mai iertători, mai sensibili la
strigătul necăjitului; mai buni, iertători,
milostivi trebuie să fim tot anul (de fapt
toată viaţa). Perioada de post trebuie să

fie pentru noi - mai ales în Postul Mare
- o mai intensă căutare a lui Hristos, o
mai intensă rugăciune şi stare de
umilinţă smerită, o atenţie mai
deosebită spre cele cereşti, pentru că

Hristos Se răstigneşte pentru păcatele
noastre. Acum, în această perioadă, se
intensifică rugăciunea ajutată de post.

Continuare în pagina 6
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Hotărâri ale Consiliului Local
Reunit în ședinţă de lucru
ordinară, în ziua de
30.01.2018, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat
și aprobat următoarele
normative locale:
 Hotărârea nr. 1 privind
alegerea președintelui de ședință
pentru trim.I, respectiv pentru lunile
ianuarie, februarie și martie 2018
 Hotărârea nr. 2 privind
însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a Inventarului Domeniului
Public al Comunei Miroslava,
județul Iași și a valorilor bunurilor
din inventar, pe baza listelor
rezultate în contabilitate, ca urmare a
inventarierii realizată la data de la 29
decembrie 2017.
 Hotărârea nr. 3 privind
însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a Inventarului Domeniului
Privat al Comunei Miroslava, județul
Iași și actualizarea valorilor
bunurilor din inventar, pe baza
listelor rezultate în contabilitate, ca
urmare a inventarierii realizată la
data de 29 decembrie 2017.
 Hotărârea nr. 4 privind
concesionarea terenului în suprafață
de 24 m.p., situat în intravilan sat
Miroslava, comuna Miroslava,
județul Iași, aparținând domeniului
privat al comunei, cvartal 14, număr
cadastral 79316 pentru amplasare
rulotă tip fast-food.
 Hotărârea nr. 5 privind
actualizarea Regulamentului
serviciului de salubrizare aferent
Sistemului de Management Integrat
al Deșeurilor în județul Iași.
 Hotărârea nr. 6 pentru
revocarea H.C.L. Miroslava
nr.207/26.10.2017 privind încheierea
unui Acord de parteneriat între
Comuna Miroslava și Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Iași, având ca
obiect darea în administrare cu titlu
gratuit a trei suprafețe de teren din
Domeniul Public al comunei, în
vederea construirii a 3 (trei) case de
tip familial.
 Hotărârea nr. 7 privind darea în
administrare cu titlu gratuit de către
Comuna Miroslava, județul Iași a trei
suprafețe de teren din Domeniul
Public al comunei Comuna Miroslava
către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecție a Copilului Iași în
vederea construirii a 3 (trei) case de
tip familial în comună.
 Hotărârea nr. 8 pentru
modificarea și completarea H.C.L.
Miroslava nr.98/30.07.2015 privind
măsurile adoptate la nivelul Comunei
Miroslava pentru persoanele care nu

au încheiat și/sau refuză încheierea
de contracte individuale cu
operatorul de salubrizare S.C.
DERMAT CONS S.R.L. acreditat pe
teritoriul comunei Miroslava.
 Hotărârea nr. 9 privind
acordarea sumei de 4000 lei către
Fundația Tradiții Sănătoase pentru
sprijin „Programul Traista cu
sănătate: educarea copiilor pentru un
stil de viață sănătos având la bază
tradițiile culturale locale“.
 Hotărârea nr. 10 privind
însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și
completărilor din Inventarul
Domeniului Public al Comunei
Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.2/30.01.2018.
 Hotărârea nr. 11 privind
însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și
completărilor din Inventarul
Domeniului Privat al Comunei
Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la
H.C.L. nr.3/30.01.2018
 Hotărârea nr. 12 privind
aprobarea Organigramei și a Statului
de funcții ale S.C. Servicii Publice
Miroslava S.R.L., pentru anul 2018
 Hotărârea nr. 13 privind
aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA
S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași
Hotărârea nr. 14 privind
aprobarea reorganizării în anul școlar
2018-2019 a rețelei scolare din
învățământul preunivesitar de stat de
pe raza Unitatii Administrativ
Teritoriale Miroslava, județul Iași
 Hotărârea nr. 15 privind
completarea Caietului de sarcini al
serviciului de alimentare cu apă și
canalizare conform proceselor
verbale de predare-preluare a
bunurilor de retur aferente
investițiilor realizate de către
Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași, în
cursul anilor 2015, 2016 și 2017.
 Hotărârea nr. 16 privind
aprobarea documentației tehnice
nr.88/2017 și a indicatorilor tehnico
–economici pentru obiectivul de
investiție: „ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICĂ
CONSUMATORI DIN INCINTA
S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL
PARC S.R.L, DIN SAT
BRĂTULENI, COMUNA
MIROSLAVA“.
 Hotărârea nr. 17 privind
aprobarea Proiectului tehnic și a
indicatorilor tehnico – economici ai
proiectului: „Modernizare strada Via
Mare-sat Uricani și strada Înv.
Cernescu Vasile-sat Proselnici,
comuna Miroslva, judeţul Iaşi“

 Hotărârea nr. 18 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și
a indicatorilor tehnico – economici
ai proiectului: „Modernizare drum
DC27 str. Principală pentru trafic
greu , sat. Brătuleni, com.Miroslava,
jud.Iaşi“.
 Hotărârea nr. 19 privind
aprobarea încheierii Acordului de
asociere între Comuna Miroslava,
județul Iași și Municipiul Iași în
vederea implementării obiectivului
de investiție :“Modernizare Șoseaua
Iași-Voinești“, tronson aflat pe raza
U.A.T. Iași și U.A.T. Comuna
Miroslava.
 Hotărârea nr. 20 pentru
completarea art.8 din H.C.L.
Miroslava nr.223/26.10.2017 privind
stabilirea unor măsuri şi sancţionarea
unor contravenţii pe raza
administrativ teritorială a Comunei
Miroslava, județul Iași în domeniul
protecției mediului.
 Hotărârea nr. 21 privind
achiziționarea de către Comuna
Miroslava, județul Iași, a unor
servicii de consultanță auxiliare
achizițiilor publice.
 Hotărârea nr. 22 privind
aprobarea Planului de acţiuni și lucrări
de interes local pentru anul 2018, ce
vor fi executate la nivelul Comunei
Miroslava, județul Iași de către
beneficiarii de ajutor social, conform
Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare.
 Hotărârea nr. 23 privind
aprobarea valorii totale a
cheltuielilor neeligibile rezultate în
urma finalizării procedurii de
achiziție lucrări din cadrul

Proiectului „Modernizare si
reabilitare corpuri de clădire „Școala
mica“ si „ Școala mare“ din cadrul
„Grupului Școlar Agricol Mihail
Kogălniceanu“, sat Miroslava,
comuna Miroslava, județul Iași“,din
cadrul contractului de finanţare nr.
C0720EN00011512400164/18.10.20
16.
 Hotărârea nr. 24 privind
aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a
Serviciului Public de Asistență
Socială înființat la nivelul Unității
Administrativ-Teritorială Comuna
Miroslava, județul Iași.
 Hotărârea nr. 25 privind
aprobarea înlocuirii furnizorului de
energie electrică și a achiziționării
directe a unor noi servicii de
furnizare a energiei electrice la
nivelul Comunei Miroslava, județul
Iași.
 Hotărârea nr. 26 pentru
modificarea și completarea H.C.L.
Miroslava nr.193/28.09.2017 în
sensul înlocuirii domnului consilier
local-Iftimie Gheorghiță în Consiliul
de Administraţie al Școlii
Gimnaziale „Colonel Constantin
Langa“-Miroslava.
 Hotărârea nr. 27 privind
stabilirea salariului de bază/lună
doamnei Porumboiu Otiliabibliotecar în cadrul
Compartimentului Cultură din
aparatul de specialitate al primarului
comunei Miroslava, județul Iași
începând cu data de 01 ianuarie
2018.
 Hotărârea nr. 28 privind
aprobarea Planului anual de ocupare
a funcțiilor publice din aparatul de

specialitate al primarului comunei
Miroslava pentru anul 2018.
 Hotărârea nr. 29 privind darea
în administrare de către Comuna
Miroslava către S.C. Servicii Publice
Miroslava S.R.L. a unor bunurimijloace fixe ce aparțin domeniului
public al comunei- cu destinația
„Padoc câini“ sat Balciu, comuna
Miroslava, județul Iași.
 Hotărârea nr. 30 privind
aprobarea contractării şi garantării
unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 10.000.000 lei.
 Hotărârea nr. 31 privind
aprobarea înființării incubatorului de
afaceri „MIROSLAVA START-UP“
 Hotărârea nr. 32 privind
aprobarea și însușirea de către
Consiliul Local Miroslava a
Amendamentului la Regulamentul
de acces în Parcul Industrial
„Miroslava Industrial Parc“ aprobat
prin H.C.L. nr.61/31.03.2016
 Hotărârea nr. 33 privind
scăderea din evidențele contabile ale
U.A.T. Comuna Miroslava, județul
Iași a creațelor fiscale ale
persoanelor fizice și juridice ale
căror debite au fost prescrise.
 Hotărârea nr. 34 privind
rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava,
județul Iași, în trim.IV 2017.
 Hotărârea nr. 35 pentru
modificarea și completarea
Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al
comunei Miroslava, județul IașiAnexa nr.1 la
H.C.L.nr.41/31.08.2016 , în sensul
majorării indemnizației de ședință a
consilierilor locali.

Poliţia Locală Miroslava a împărţit amenzi pentru parcări în locuri nepermise
În cursul lunii ianuarie și începutul lunii
februarie 2018 lucrătorii Poliției Locale
Miroslava au desfășurat activități în ceea ce
privește respectarea de către posesorii de
autovehicule a prevederilor HCL 236/2017
referitoare la parcarea acestora.
Inițial au fost desfășurate activități de popularizare a prevederilor HCL 236/2017 concretizate prin publicarea în ziarul local a aces-

tor norme și prin somarea posesorilor de
autovehicule să-și parcheze vehiculele în curte
și nu pe carosabil. În acest sens au fost afișate
atenționări pe parbrizul autovehiculelor parcate neregulamentar.
Întrucât ulterior acestor activități au fost
căderi de zăpadă iar activitatea utilajelor de
deszăpezire a fost îngreunată de autoturismele
parcate neregulamentar, lucrătorii Poliției

Locale Miroslava au recurs la sancțiuni
contravenționale aplicând un număr de 42 de
sancțiuni în valoare de 20.000 lei.
De asemenea au fost aplicate 2 sancțiuni
contravenționale în domeniul protecției mediului în valoare de 700 lei pentru incendierea unor
materiale plastice și pentru deversarea de ape
uzate din fosa septică pe domeniul public, precum și o sancțiune contravențională conform

legii 61/1991 în valoare de 400 lei. „Cu această
ocazie atenționăm încă o dată posesorii de
autovehicule și conducătorii acestora să evite
oprirea sau staționarea acestora în intersecții
sau la mai puțin de 25 de metri de acestea, pe
trotuare sau pe carosabil în zona de acțiune a
indicatoarelor sau marcajelor de restricție.“ a
transmis Bogdan Milea, Șeful Poliției Locale
Miroslava. (M.V.)
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Incubatorul de afaceri - motor de
dezvoltare economică în Miroslava
La sfârșitul lunii ianuarie a.c. în ședința
Consiliului Local Miroslava s-a aprobat, în
unanimitate, participarea Comunei Miroslava
ca fondator la finanțarea și realizarea proiectului de interes public „Incubator de afaceri MIROSLAVA START-UP“ în satul Uricani,
proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul
Programul Operațional Regional (POR) 20142020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții
2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice
a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri.
MIROSLAVA START-UP este un proiect
ambițios prin care se dorește susținerea antreprenorilor și a celor care doresc să pornească noi afaceri. Așadar, bugetul estimat pentru
realizarea acestui proiect este de aproximativ
2 milioane de euro, iar principalele domenii
care vor fi sprijinite vor fi cele care vor duce
la înfrumusețarea și dezvoltarea comunei, peisagistică, industrii creative, turism, servicii,
alimentație publică, construcții, industrie textilă, marketing și publicitate. Credem că acest
proiect va aduce un plus pentru dezvoltarea
comunei, și, este un gest pe care primăria
Comunei Miroslava îl face față de mediul de
afaceri, pentru tinerii întreprinzători care,
chiar dacă au o idee foarte bună, o idee care ar
putea să aducă profit, nu au posibilitatea să
găsească sprijin material și de consultanță
pentru a demara respectiva afacere.
Amplasamentul va fi în noua zonă industrială
a Comunei Miroslava unde se află și SC
MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
„Încă din anul 2017 am avut această idee
și m-am bucurat foarte mult să regăsesc în

Programul Operațional Regional 2014-2020
posibilități de finanțare. Chiar dacă vom
intra în competiție cu autorități publice locale – consilii județene, municipii, orașe și
comune, cât și cu firme private din toate
județele Regiunii Nord-Est, lucrăm cu mult
entuziasm la acest proiect și suntem
optimiști. Se va realiza o clădire nouă cu
spații de producție, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de
telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze,
apă, de canalizare, parcări şi servicii de
internet pe o suprafață de aproximativ 10000
mp în spate la SC ANTIBIOTICE SA. Ne
dorim incubarea unui minim de 20 de firme
și crearea a minim 30 de noi locuri de
muncă. Incubatorul de afaceri va asigura
pentru firme noi înființate un pachet integrat
de servicii, care va include în principal: servicii de pre-incubare – consultanță pentru
înființarea firmei, acordarea de asistență
tehnică, consultativă și administrativă, consultanță juridică și de contabilitate, cursuri
de formare antreprenorială și profesională,
asigurarea cheltuielilor de înființare, dar și
servicii post-incubare constând în asigurarea infrastructurii de utilități, a sistemelor
IT, promovarea la târguri și expoziții, precum și în mediul online, accesul la surse de
finanțare. Incubatorul de afaceri va asigura
pentru toate afacerile nou-înființate decontarea chiriei pentru sediul social și pentru
sediul de lucru - hală de producție, fabrică,
atelier. În cadrul acestui proiect intenționăm
să identificăm modalități de cooperare cu
actorii implicați în acțiuni de dezvoltare locală și regională (instituții, atât publice, cât și
private)“, a declarat Dan NIȚĂ - primarul

Comunei Miroslava. Conform Legii 102/2016
privind incubatoarele de afaceri, autoritatea
publică a administrației publice locale,
instituția sau consorțiul de instituții de
învățământ superior acreditate, institutele,

centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț sau persoana juridică de
drept privat pot avea calitatea de fondator pentru înființarea unui incubator de afaceri.

Număr impresionant de câini adoptaţi
din Adăpostul de la Miroslava în Germania
În perioada 16-19 ianuarie, Adăpostul
de câini Miroslava a primit vizita
reprezentanților unor asociații pentru
protecția animalelor din Germania, care
vor să se implice în activitatea adăpostului
și să întindă o mână de ajutor proiectelor
care se doresc a se implementa pe viitor.
Reprezentantele asociațiilor germane,
Jutta Zein și Antje Wiesefrau, au donat la
Adăpostul de câini din Miroslava mâncare,
cuști, vase pentru apă și mâncare, lese și
zgărzi pentru cățeii rezidenți și și-au petrecut câteva zile alături de aceștia pentru a
observa activitatea adăpostului și a depista
care sunt proiectele urgente ce trebuie
susținute. Pe parcursul vizitei au fost scoși
la plimbare mai mulți câini și s-au făcut
albume foto pentru 40 dintre aceștia, care
au și fost rezervați pentru adopție în
Germania.
În data de 1 februarie, 12 din cei 40 de
câini rezervați au plecat spre Germania,
urmând ca și ceilalți să fie pregătiți pentru
călătoria spre familiile adoptive în cel mai
scurt timp. Reprezentanții asociației au
rămas impresionați de numărul mare de

câini din comuna Miroslava și s-au purtat
discuții despre organizarea unor campanii
de sterilizări gratuite în localitate pentru a
veni în sprijinul cetățenilor. Scopul campaniilor de sterilizare este acela de reducere a populației canine prin controlul
gestațiilor și împiedicarea apariției unor
pui nedoriți.
S-au purtat discuții și cu privire la campanii de informare a populației vis-a-vis de
posibilitatea de a adopta câini din adăpost
și metode de creștere a ratei de adopție.
Conducerea unității a fost încântată de
vizita celor două reprezentante și de planurile conturate, sperând ca multe dintre
acestea să se concretizeze în perioada imediat următoare.
Jutta Zein și Antje Wiesefrau au transmis că își doresc să revină cât mai curând
posibil pentru continuarea activităților
începute și concretizarea planurilor întocmite.
Georgiana OLARU, administrator al
Adăpostului de câini din Miroslava
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Colectarea selectivă a
deșeurilor, o prioritate
pentru Primăria Miroslava
Măsuri de prevenire a
incendiilor pentru
perioada sezonului rece la
gospodăriile populaţiei
Iarna determină de obicei o
creştere a numărului incendiilor
produse de mijloacele de încălzire
defecte, improvizate sau
nesupravegheate. Statistica
incendiilor arată că, anual, circa
14% din incendiile care se produc
în România la gospodăriile
cetăţeneşti au loc din cauza
coşurilor de fum defecte sau
necurăţate, iar 6% ca urmare a
mijloacelor de încălzire defecte,
improvizate sau nesupravegheate.
Din păcate, majoritatea acestor
incendii se soldează adesea cu
tragedii.
Regulile elementare de
prevenire a incendiilor cauzate de
mijloacele de încălzire utilizate în
sezonul rece vizează exploatarea în
condiţii corespunzătoare şi fără
defecţiuni a mijloacelor de încălzire
centrale şi locale, în scopul evitării
producerii unor evenimente
nedorite. Pentru înlăturarea
pericolului de incendiu care poate
să apară la sobe, recomandăm
câteva măsuri specifice:
 verificarea cu grijă a sobelor,
canalelor şi coşurilor de evacuare a
fumului, pentru ca acestea să nu
prezinte fisuri care să permită
scânteilor să incendieze materialele
combustibile din apropiere;
 distanţa dintre faţa exterioară
a coşurilor şi elementele
combustibile ale acoperişului nu
trebuie să fie mai mică de 10 cm;
 montarea pe pardoseală, în
faţa uşii de alimentare cu
combustibil, a unei bucăţi de tablă
cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;
 nu se vor introduce în sobe
lemne cu lungimea mai mare decât
focarul, nu se va lăsa uşa de la
focar deschisă şi nu vor fi
supraîncălzite sobele;
 folosirea sobelor cu uşi
defecte este interzisă;

 nu este permis a se aprinde
focul cu benzină sau alte lichide
inflamabile, ori să se ardă lemne
lungi, care nu permit închiderea
uşii;
 focul în sobe nu trebuie lăsat
fără supraveghere sau în grija
copiilor;
 se va urmări ca sobele să nu
se încălzească peste măsură,
deoarece pot aprinde obiectele
combustibile din jur;
 nu vor fi lăsaţi
nesupravegheaţi copiii în încăperi
unde sunt în funcţiune mijloace de
încălzit;
O altă cauză frecventă de
incendii în acest sezon este
reprezentată de exploatarea
necorespunzătoare a aparatelor
electrice de încălzire şi a
instalaţiilor electrice, pentru
evitarea căroa trebuie luate
următoarele măsuri:
 nu vor fi utilizate instalaţii
electrice defecte, montate direct pe
materiale combustibile, cu
improvizaţii, cu legături electrice
neacoperite de material
electroizolant etc.;
 nu vor fi suprasolicitate
circuitele electrice prin racordarea
unor consumatori electrici care
depăşesc puterea nominală a
acestora;
 nu vor fi utilizate mijloace
electrice de încălzire locală
improvizate;
Respectând aceste sfaturi
privind ocrotirea propriilor
gospodării de acest duşman care
este INCENDIUL, puteţi trăi în
linişte, fără grija că viaţa şi
bunurile materiale agonisite vor fi
mistuite de flăcări.

Colectarea selectivă reprezintă
procesul de gestionare a
deșeurilor prin care materialele cu
potențial de reciclare (hârtie, carton,
sticlă, plastic și metal) sunt recuperate
și dirijate spre centrele de reciclare.
Primăria comunei Miroslava
dorește perfecționarea implementării
programului de colectare selectivă a
deșeurilor menajere în comună și în
acest sens a achiziționat trei
containere speciale pentru colectarea
separată a deșeurilor, care vor fi
amplasate inițial în faza experimentală
în centrele mai aglomerate de
colectare, adică în zona blocurilor.
„Pentru zonele unde aceste
containere de reciclare separată nu
sunt momentan amplasate, rugăm
populația sa depoziteze în saci
deșeurile reciclabile care vor fi

adunate de către angajații de S.C.
EDIL INDUSTRY SRL, în aceeași zi
în care se colectează și deșeurile
menajere. Informăm cetățenii că
s-au cumpărat pubele și containere
pentru gunoiul menajer iar
persoanele care au făcut contract cu
S.C. EDIL INDUSTRY SRL pentru
aceastea dar nu le-au primit sunt
așteptați labiroul operatorului de
salubrizare aflat la demisolul
primăriei pentru a le ridica.
Începând cu curățenia de primavară
a acestui an deșeurile vegetale vor fi
colectate contracost. Traseul
tractorului cu remorca și tocator
pentru colectarea deșeurilor vegetale
prin satele comunei va fi efectuat în
baza unui grafic ce va fi anunțat
public. Cetățenii vor fi rugați să
scoată deșeurile vegetale la limitra

Program audienţe

 Program audienţe
primar Niţă Dan Joi: între orele
12.00 - 14.00

 Program audienţe
secretar
Ursanu Ancuţa Miercuri: între orele
09.00 - 12.00

A transmis șef S.V.S.U.
Ioan PETRILĂ

Date de la Starea Civilă
În perioada 20 ianuarie – 20 februarie la Oficiul de Stare Civilă al
comunei Miroslava au fost înregistrate următoatele:
 Nașteri: Horaicu Timotei Daniel, Filimon Matei, Filimon Anastasia,
Nedelcu Ana Maria.
 Decese: Scântei Maria (80 ani, Proselnici); Gherasim Elena (88 ani,
Cornești); Nechifor Constantin (58 ani, Miroslava); Achițeni Ștefan (57 ani,
Botoșani); Munteanu Costel (49 ani, Vorovești); Macovei Elena (82 ani,
Horpaz); Hriscu Viorel (50 ani, Ștefan cel Mare); Petru Elena (83 ani, Movileni)
 Căsătorii: Plugaru Paul Răzvan și Koloveiits Anastasiia; Aprotosoaiei
Florin și Tătaru Ana Maria; Ajidancei Constantin și Cioran Ana Maria;
Tîmpescu Ionuț și Maxim Vasilica; Nicolaev Ion și Luca Irina.

proprietății, în interiorul acesteia și
nu pe spațiul public doar în zilele în
care va fi programată colectarea în
satul sau zona de domiciliu.“ a
transmis consilierul pe probleme de
mediu ing. Corina Darabană (foto).

 Program audienţe
viceprimar
Bulbaşa Vasile Vineri: între orele
09.00 - 12.00

 Program audienţe
consilieri locali - în
ultima joi din fiecare
lună între orele
08.00 - 12.00
 Program
Registratură Generală
şi Ghişeu Unic Luni Joi: între orele 07.30 16.00; Vineri: între orele
07.30 - 13.30
 Poliţia locală a
comunei Miroslava
serviciu apelabil 24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

ANUNŢURI
 Începând cu data de 1 martie 2018, Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituție
subordontă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR), va demara campania de depunere a
cererilor de plată pentru anul 2018. Campania de
primire a cererilor se va închei obligatoriu la data de
15 mai 2018.
 Pentru identificarea stupinelor conform ord. 251/2017,
apicultorii se pot prezenta la sediul OJZ Iași, aleea

Mihail Sadoveanu, nr 10 bis, loc. Iași (lângă Direcția
Sanitar-Veterinară) cu următoarele documente:
Adeverință primărie – prin care se confirm numărul de
stupi; Copie C.I./B.I.; Copie certificate de înregistrare
de la Registrul Comerțului (acolo unde este cazul)
 Căutăm bonă cu experiență care să ne ajute zilnic, în
timpul săptămânii, cu băiețelul nostru de 9 luni. Zona:
Valea Adâncă. Salariu motivant, direct proporțional cu
abilitățile și experiența. Telefon: 0751 804 135
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Oamenii
de lângă noi

Din această ediţie venim cu o rubrică nouă, care sperăm să vă facă plăcere să o citiţi
şi de pe urma căreia să rămâneţi măcar cu un răspuns la o întrebare care vă frământă
sau să primiţi o informaţie care să vă fie utilă în viaţa de zi cu zi. Articolele care vor fi
publicate aici au menirea de a scoate în evidenţă eforturile şi realizările oamenilor de
pe aceste meleaguri, indiferent de domeniul în care activează: administraţie, cultură,
religie, economie, sport, etc. Vă aşteptăm cu sugestii şi propuneri de „eroi“ ai acestei
rubrici, pe care dumneavoastră, cititorii noştri, îi cunoaşteţi şi consideraţi că ne fac
cinste şi pot fi modele demne de urmat în societate.

Eleganţă și maturitate
Deschidem seria interviurilor din
cadrul rubricii OAMENII DE LÂNGĂ
NOI cu o persoană discretă, care
este de o maturitate şi înţelepciune
apreciate de cei care-l cunosc.
Mulţi îl caută pentru sprijin, iar de
cele mai multe ori primesc chiar
mai mult decât un sfat. Este vorba
de domnul Nicolae Popescu,
consilier local şi om de afaceri din
comuna Miroslava. Născut în
dulcele târg al Ieşilor, sub un regim
totalitarist şi restrictiv,
interlocutorul meu, domnul Nicolae
Popescu, a trecut prin furcile
caudine ale vieţii urcând încet şi
sigur treptele împlinirii sociale şi
materiale. Miroslovean din anul
1992, consilier local la al patrulea
mandat, trăieşte în vâltoarea
administrativă a celei mai mari
comune din judeţul Iaşi, ca un
adevărat om de echipă.
„Mă consider un om
împlinit: am doi copii
realizaţi, cuminţi şi
respectuoşi pe care i-am
crescut cu dragoste pentru
semeni, pentru muncă si
care m-au facut bunic. Viaţa
trasează drumul pentru
fiecare, dar noi, părinţii,
încercăm să le fim sprijin şi
exemplu în această
anevoioasă, dar frumoasă
călătorie în timp“. O spune
cu mândrie şi demnitate
Nicolae Popescu, bărbatul
trecut de prima tinereţe,
aparent sever, dar roşind în
obraji ca un copil.
Reporter – Domnule Popescu, sunteţi de
26 de ani în această comună şi, categoric, la
acel moment Miroslava nu era atât de dezvoltată. Privind retrospectiv, cum vedeţi
dumneavoastră evoluţia socio-economică în
ansamblu?
Nicolae Popescu – Am parcurs „la pas“
comuna şi am cunoscut rând pe rând oamenii
locurilor. Ca în mai toate satele României
postdecembriste, comuna aceasta mare a traversat o perioadă de nepăsare în administraţie, de acalmie sau, mai clar spus, aveai
impresia că eşti în comuna în care nu se
întâmplă nimic, că nici frunza nu mişcă. Ştiţi
vorba aceea care spune că „omul sfinţeşte
locul“: am înţeles acest lucru mai bine după
schimbarea de la cârma comunei.
Rep. – Sunteţi elegant în exprimare,
domnule consilier, dar vă referiţi la reticenţa fostei conduceri faţă de „nou“, reţinerile
faţă de accesarea de proiecte, dar şi la concepţia conform căreia nu este bine să „te

împrumuţi“ la bănci, ca să nu îndatorezi
comuna.
N.P. – Da, la un astfel de blocaj mă refeream. Aceasta a fost nepăsarea supremă care
a înţepenit comuna mult timp.
Rep. - Cum vedeţi comuna după un
deceniu în care aţi fost implicat alături de
actualul primar?
N.P. – Este foarte dificil să descriu, să
explic preocuparea pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a reţelelor de apă şi canal,
dar şi de atragere a investitorilor deoarece ar
suna a laudă. Au fost multe dezbateri, întâlniri cu cetăţenii din comună organizate de
primar şi asta nu doar în campaniile electorale. Sunt un fel de „Sfat al poporului“, la care
am aflat atât nemulţumirile cât şi nevoile
comunităţilor, care puse cap la cap se regăsesc în planul de dezvoltare al comunei.
Rep. – Păstrez registrul discuţiei şi vă
întreb, domnule Popescu, care sunt proiectele prioritare ale comunei. Sau cum vedeţi
comuna în următorii 10 ani?
N.P. – Nu sunt meşter la cuvinte, dar pot
să vă spun că în ritmul de dezvoltare urbanistică, economică, dar şi socio-culturală,
comuna noastră va fi în topul comunelor cu
un indice de dezvoltare ridicat. În acest sens,
avem în derulare sau pregătire multe proiecte
care vizează tocmai sprijinirea firmelor şi a
populaţiei. Să fiu mai clar: drumuri cu asfalt
avem aproape în toată comuna, cu apă şi
canalizare în mai toate satele, dar încă mai
este nevoie de realizarea unor noi obiective,
deoarece nevoile sunt în pas cu extinderea
comunei. Avem o reţea şcolară de foarte
bună calitate (dovadă numărul mare de copii
care au plecat la licee de prestigiu din Iaşi, la
facultăţi şi care fac cinste comunei) şi vom
continua să sprijinim toate instituţiile de
învățământ, prin investiţii şi lucrări de
modernizare.
Rep. – Domnule consilier, credeţi că
industrializarea comunei Miroslava este de
bun augur pentru susţinerea proiectelor
numeroase pe care le implementează primarul comunei şi consiliul local?
N.P. – A fost o preocupare permanentă a
primarului și aparatului de specialitate, dar şi
a noastră, a consilierilor locali, să atragem
agenţi economici importanţi, cu cifră mare
de afaceri, astfel să se poată închega un buget
cum este cel actual. Cred că ştiţi că banii din
impozitele şi taxele de la populaţie reprezintă
o sumă infimă raportată la rulajul necesar
asigurării unei dezvoltări pe toate planurile.
Desigur, cel mai important pentru noi este
acum dezvoltarea utilităţilor şi deschiderea
activităţii Parcului Industrial Miroslava, primul de acest gen deschis în zona Moldovei.
A fost foarte greu până acum, dar se văd
rezultatele eforturilor depuse de noi toţi: primar, consilieri locali şi aparatul de specialitate al primarului. Suntem încrezători în viitorul acestui proiect şi ne-am apucat de treabă
deja la altul nou, adică extinderea acestuia.

Pregătim pentru investitori facilităţi care să
le asigure desfăşurarea activităţii cât mai
repede, astfel încât să meargă pe plus din
prima lună.
Rep. – Spun mulţi că este uşor la
Miroslava, că este comuna care are mulţi
bani, dvs ce credeți?
N.P. – Este adevărat într-un fel. Asta nu
înseamnă că ne dau banii afară din casă, cum
se spune. Este nevoie de fonduri consistente
deoarece sunt şi multe cerințe. Şi aici mă
refer inclusiv la susţinerea unităţilor de învăţământ, sociale, a culturii şi a sportului, dar şi
a bisericii ca instituţie. Avem în fiecare
şedinţă de consiliu local de analizat o multitudine de solicitări de la cetăţenii cu nevoi
stringente până la susţinerea cu burse de studiu pentru copii care excelează la învăţătură,
dar care nu au posibilităţi financiare în familie. Astfel combatem abandonul şcolar.
Rep. – Domnule Popescu, mi-aţi ridicat
mingea la fileu şi vă întreb: cum vedeţi
învăţământul de astăzi? Ce aţi schimba?
N.P. – Nu sunt un specialist, dar am învâţat pe parcursul anilor şi de pe poziţia de
părinte că schimbările dese de programă şi
program dăunează calităţii învământului.
Mai clar spus, copiii sunt zăpăciţi cu materii
multe şi vacanţe dese, iar părinţii depăşiţi de
situaţie. Îmi amintesc din vremea mea, când
am învăţat noi, că anul şcolar avea trei trimestre, trei vacanţe şi cartea era îmbinată cu
practica, începând din clasele primare şi terminând cu liceul şi facultatea. Astăzi se
spune mult şi se face puţin. Părinţii sunt
nevoiţi să facă pregătire cu copiii şi asta nu
pentru că profesorii nu ar fi buni, ci pentru că
programa este foarte încărcată.
Rep. – Domnule consilier, se mai păstrează particularităţile acestor meleaguri?
Mă refer şi la tradiţii şi obiceiuri, dar şi la

momentele importante din viaţa locuitorilor
din satele comunei Miroslava.
N.P. – Tradiţii avem, dar au fost „prăfuite“ de dezvoltarea construcţiilor în ritm alert,
care dincolo de confortul dezvoltării urbanistice şi a deschiderii către civilizaţie şi un trai
mai bun, au sufocat, oarecum, obiceiurile
locurilor. Există însă în fiecare sat acel
nucleu al culturii locale strâns închegate în
jurul şcolii şi al bisericii. Este foarte greu să
păstrezi cultura satului, să o faci să renască
printre vile şi autoturisme de lux. Avem
rezultate foarte frumoase ca urmare a implicării tuturor factorilor locali în proiecte zonale si naţionale. Amintesc aici câştigarea titlului de Sat cultural al României, pe care l-am
primit în ultimii doi ani, ce reflectă în mod
special tradiţiile locurilor şi activităţile desfăşurate de către toate instituţiile de învăţământ şi cultură de pe raza comunei noastre.
Rep. – Domnule Popescu, am ajuns la
finalul interviului. Ce aţi fi dorit să vă
întreb şi nu am facut-o?
N.P. – Nu am o întrebare anume.
Problemele sunt multe, direct proporționale
cu mărimea comunei, dar rezolvarea lor ne
aduce, după zbucium, şi satisfacţii. Sper că
vom mai avea ocazia să spun mai multe.
Poate până atunci vom avea şi alte împliniri,
cum ar fi de exemplu să circulăm în condiţii
civilizate pe sectorul de drum care leagă
Iaşul de Miroslava, pe şoseaua Iaşi – Voineşti, așa cum mai este cunoscută. Sunt în
derulare demersuri în acest sens şi cred că va
fi rezolvată modernizarea acestei artere rutiere, care acum provoacă prejudicii şi disconfort participanţilor la trafic, cât şi locuitorilor
riverani cu drumul. Aşa cum mai sper că vor
demara procedurile la amenajarea parcului
central pe tăpşanul de lângă primărie. Este o
necesitate atât pentru tinerii din zonă, cat şi
pentru vârstnicii care nu au spaţii de plimbare şi relaxare şi este atât de aşteptat de noi
toţi. (Mona POPOVICI)
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Ce înseamnă
Postul Mare şi de ce
trebuie să postim?
Ce înseamnă Postul Mare?

Continuare din pagina 1

Hristos şi lumea de azi
În noua ordine mondială care se raportează doar la mundan, Iisus Hristos este
Persoana care supără cel mai mult lumea
noastră umanistă şi materialistă. De ce se
întâmplă acest lucru? Ei bine, deoarece Lui,
deşi n-a avut servitori, n-a avut slujitori,
oameni care să-L îmbrace şi să-L hrănească,
I se spune „Stăpânul“. Deşi n-a avut diplomă
- nu se spune că a urmat vreo şcoală -, de
2000 de ani I se spune „Învăţătorul“. Deşi na avut niciun medicament în traistă sau vreo
altă alifie spectaculoasă, de 2000 de ani I se
spune „Vindecătorul“. Deşi n-a avut armată,
toţi se tem de El pentru că, fără război, a
câştigat lumea. În sfârşit, deşi n-a făcut nicio
crimă, lumea l-a răstignit, iară El, în pofida
tuturor duşmanilor Lui, trăieşte şi azi.
Toate acestea deranjează extrem pe
conducătorii lumii de azi, pe toţi oamenii cu
carte ai lumii acesteia, pe toţi oamenii care
cred că pot să-şi trăiască viaţa fără Dumnezeu. Lumea în care trăim azi este, poate,
mai prosperă din punct de vedere material şi
ştiinţific, dar îi lipseşte cu desăvârşire moralitatea. Odată cu iluminismul, morala creştină
a început să fie înlăturată, apărând în locul ei
o altă morală, una „autonomă, o etică
burgheză, confortabilă, în acelaşi timp
dogmatică şi flexibilă“. În locul moralei
creştine bazate pe Revelaţie au apărut astăzi
„dreptul natural“, „legea morală din om“,
„drepturile omului“ etc. care îl îndepărtează
pe om de Dumnezeu, pe om de natură şi
chiar pe om de om. Pierzând legătura cu
cerul, omul devine orb în cunoaştere, crezându-se autosuficient, dar în realitate este, de
fapt, un „autodistrugător“.

Triodul este o perioadă specială a anului
bisericesc care are 10 săptămâni (3 pregătitoare şi 7 de post efectiv) şi „accentuează
personal starea de jertfă a Bisericii ca Trup al
lui Hristos întrupat, răstignit, înviat şi înălţat
la ceruri. În această perioadă, Biserica conştientizează şi asumă fundamentul sacrificial
al mântuirii şi necesitatea pentru fiecare
creştin de a avea în interiorul său «starea de
jertfă a lui Hristos»“. Perioada de post nu
înseamnă să fim mai buni, mai iertători, mai
sensibili la strigătul necăjitului; mai buni,
iertători, milostivi ş.a. așa trebuie să fim tot
anul (de fapt toată viaţa). Perioada de post
trebuie să fie pentru noi - mai ales în Postul
Mare - o mai intensă căutare a lui Hristos, o
mai intensă rugăciune şi stare de umilinţă
smerită, o atenţie mai deosebită spre cele cereşti, pentru că Hristos Se răstigneşte pentru
păcatele noastre. Acum, în această perioadă,
se intensifică rugăciunea ajutată de post. Însă
intensitatea rugăciunii o dă credinţa, credinţa
că Hristos Se răstigneşte pentru tine, da pentru tine, cel ce citeşti aceste rânduri, iar tu
trebuie să participi la această suferinţă a lui
Hristos, deoarece El Se sacrifică aidoma unui
miel nevinovat pentru a ne mântui: „Cu
înfrânare să ne sârguim toţi a smeri trupul,
trecând dumnezeiasca măsură a postului
celui fără de prihană. Şi cu rugăciuni şi cu
lacrimi să căutăm pe Domnul, Cel ce ne
mântuieşte pe noi…“. Starea de smerenie în
această perioadă este redată sublim de
Canonul cel Mare al lui Andrei Criteanul,
care este şi o rugăciune, dar şi o meditaţie la
nimicnicia vieţii de aici în comparaţie cu
viaţa adevărată pregătită de Hristos în
Împărăţia Sa. Canonul cel Mare este, de fapt,
un dialog al omului cu propria conştiinţă,
prin care sufletul plânge deoarece nu a urmat

calea dreaptă a sfinţilor, ci pe cea stricăcioasă
care duce în iad: „Suflete al meu, suflete al
meu, scoală! Pentru de dormi? Sfârşitul se
apropie şi vrei să te tulburi. Deşteaptă-te dar,
ca să se milostivească spre tine Hristos
Dumnezeu, Cel ce pretutindeni este şi toate
le plineşte“.

Roadele Postului Mare
Aşadar, în această perioadă deosebită a anului, postul şi rugăciunea predispun sufletul
nostru spre o mai adâncă şi trainică legătură cu
Dumnezeu, sunt o împăcare a umanului cu
divinul, sunt o recunoaştere smerită a creaturii
faţă de Creator. Prin post şi rugăciune putem
sta în comuniune cu Hristos care Se răstigneşte
pentru noi, dar, în acelaşi timp, ne arată
adevărul în oceanul de minciuni cu care suntem asaltaţi şi înconjuraţi de majoritatea

informaţiilor care ne parvin din media. Aşazisa libertate de azi este, de fapt, o mare
încătuşare - preţuri mari, reclame, directive
europene, taxe ş.a., încât omul nu mai este
liber, ci doar un robot uman supus
conducătorilor lumii de azi. Numai Dumnezeu
ne poate salva şi ajuta să găsim calea cea
„strâmtă şi cu chinuri“ care duce la cer - alta nu
există - şi de aceea este necesar dialogul cu El,
iar perioada Postului Mare este calea cea mai
directă de comunicare cu Dumnezeu pentru că
este calea smereniei şi umilinţei sfinte care ne
uneşte cu El. Încercaţi şi vedeţi ce fel de roade
obţineţi prin post şi rugăciune. Chiar dacă nu
postiţi tot Postul Mare, încercaţi totuşi ca o
bună parte din el să-l postiţi. Negreşit veţi
gusta din roadele lui. Încercaţi şi veţi vedea!
Pr. ic. stav. dr. Mihail ADEODATUS
UNGUREANU Parohia Miroslava II

1 februarie - Ziua Internaţională a
Cititului Împreună la Biblioteca Miroslava
Am citit împreună, la Bibliotecă,
copii, adolescenți și adulți. Fiecare
participant a citit cu voce tare,
ceilalți au ascultat, au privit, și-au
imaginat și s-au implicat în fiecare
poveste sau povestire, în felul său.
Am avut plăcuta surpriză de a
asculta copii din clasele întâi și a IIa care citesc foarte bine și sunt
dezinvolți și fac parte din utilizatorii
bibliotecii- George-Cosmin Mazilu,
Cătălin Carp, Ionuț-Robert Parfenie.
De altfel toți participanții au citit
foarte expresiv. Astfel am marcat
Ziua Internațională a Cititului
Împreună (World Read Aloud Day).
La acest eveniment global, inițiat de
organizația LitWorld www.litword.org - participă
milioane de oameni din peste 100 de
țări.
Citiți împreună. Schimbați
lumea!

ZICI 2018 este un evenimentul
susținut la nivel național de grupul
Citim Împreună România.

Ce este „Citim
Împreună România“
Un grup format din autori de
cărți pentru copii, ilustratori,
editori, educatori, profesori,
bibliotecari, dar și părinți sau bunici
care au în comun nu doar dragostea
pentru cărți, ci și bucuria de a vedea
copii și adulți citind împreună.
Grupul „Citim Împreună România“
a fost lansat pentru a promova
beneficiile și frumusețea cititului
împreună în rândul copiilor și al
celor ce au grijă de ei. Pentru a citi,
a înțelege ce citesc, a-i ajuta să se
bucure de magia lecturii, trebuie să
creștem ,,cititori înrăiți“.

Pasiunea pentru citit se dezvoltă
în timp, cu atenție și dragoste, și
mai ales prin exemplu personal.
Este știut faptul că lectura îi ajută
pe copii să fie mai inteligenți, mai
sănătoși și mai bine pregătiți pentru
viață. A-i ajuta să devină cititori
avizi NU înseamnă a-i învăța să
citească, ci a-i ajuta să se bucure de
universul dintre file prin expunerea
lor la minunate cărți colorate. Iar
părinții sunt primii responsabili în
sădirea iubirii față de carte.
Învațăți copilul să citească!

,,Sfaturi „pentru
părinţi... bunici...
 mergeți împreună la
bibliotecă, participați la cluburi de
lectură, ateliere de lectură sau
lansări de carte;

 citiți povești înainte de
culcare, aflați dacă le place
povestea, discutați despre morala
ei;
 dați-le alternative de lectură,
sugerați-le mai multe titluri;
 stabiliți o listă de lecturi la
început de an, copiii urmând să-și
aleagă singuri ordinea cărților pe
care vor să le citească;
 oferiți-le cărți sub formă de
cadouri;
 citiți-le cu voce tare povești,
arătați-le imaginile și precizați ce
urmează pe baza ilustrațiilor;

 vizionați împreună un film
inspirat dintr-o carte;
Lipsa timpului este reală, dar la
fel de real este și faptul că cititul se
învață, că este o plăcere și nu doar un
lucru odinioară la modă, care azi nu
mai are loc în preocupările cotidiene.
Rolul cititului, rolul lecturii, e acela
de a ne arăta perspective în primul
rând. Înconjurați-vă de cărți.
Dezvoltă inteligența și creativitatea,
ca să numim numai două din virtuțile
oamenilor citiți.
Otilia PORUMBOIU - bibliotecar
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Miroslava de la origini până în prezent
Comuna Miroslava este una dintre
cele mai mari așezări rurale atât din
județul Iași, cât și din România.
Miroslava este o comună de mari
dimensiuni atât din punct de vedere
demografic, având 13 sate în
componență, cât și ca suprafață,
întinderea ei fiind mare, de aproape
83 mii de hectare.
Populația comunei Miroslava în momentul
actual este de aproape 18 mii de persoane,
care trăiesc în peste 7.500 de gospodării. Ca
suprafață de teren agricol identificăm 6500 de
hectare dintre care în intravilan peste 3000 ha,
teren arabil peste 4800 ha, pășuni peste 900
ha, fânețe aproape 300 ha, vii peste 100 ha și
livezi circa 300 ha.
Cele 13 localități care fac parte din comuna
Miroslava sunt: Balciu, Brătuleni, Uricani,
Cornești, Ciurbești, Proselnici, Miroslava,
Găureni, Valea Ursului, Valea Adâncă, Horpaz, Dancaș și Vorovești.
Aș sublinia faptul că Miroslava are 31 de
situri arheologice confirmate și cred că puține
localități din țară se pot lăuda cu asemenea
repere istorice, respectivele spații fiind confirmate de specialiști ca fiind legate de trecutul istoric al comunităților respective la un
asemenea nivel. De exemplu pe teritoriul
comunei, sub actuala întreprindere de producere a medicamentelor, Antibiotice, a fost
găsită cu ani în urmă, la 10 metri sub pământ,
o urmă materială specifică paleoliticului inferior care confirmă locuirea acelei suprafețe
încă din cele mai vechi timpuri.
Însă nu doar acolo au fost găsite asemenea
urme arheologice. În alte sate ale comunei au
fost gasite artefacte similare cu cele descoperite în zona Botoșanilor, reprezentând
unelte din Paleoliticul Inferior, respectiv
așchii de silex ce au aparținut unor vânători
stabiliți cândva pe malul stâng al râului
Bahlui. Pe malul drept al Bahluiului, pe locul
satului Uricani de astăzi, unde terenul a fost
împădurit, au fost găsite asemenea unelte, dar
și arme, folosite de această populație străveche și care sunt prezente în Muzeul de
Istorie a Moldovei de la Iași. Alte dovezi ale
locuirii oamenilor în diferite perioade în acest
spațiu găsim nu doar pe teritoriul dealului
Uricani, ci și pe alte amplasamente. De exemplu pe teritoriul satului Miroslava a fost
descoperit un idol feminin din lut ars și pictat,
care se găsește în expoziția specială deschisă
la Palatul Culturii din Iași și dedicată culturii
Cucuteni. De asemenea, așa numitul „Vas de
la Uricani pe postament“ poate fi admirat la
Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași.
Din epoca fierului au fost găsite arme și
unelte meșteșugărești nu doar la Uricani ci și
pe teritoriul altor spații locuite ce țin de satele
comunei Miroslava.
Aș dori să menționez existența unui cimitir
din Epoca Bronzului aflat în stânga drumului
ocolitor al Iașului ce trece între Miroslava și
Valea Ursului, cimitir descoperit chiar cu
ocazia lucrărilor de realizare a centurii ocolitoare a Iașului pe pământul ce aparține
Liceului Tehnologic Agricol de la Miroslava.
Acesta a fost conservat sub coordonarea arheologilor din Iași și s-a făcut un proiect de
realizare în viitor a unui muzeu în aer liber.
Tot în Miroslava, pe drumul ce leagă
vechea primărie de Valea Adâncă, pe partea
dreaptă, se găsesc urmele unei așezări din
perioada Cucuteni, așezare flancată practic de
două ape laterale și probabil de o palisadă

înspre actualul oraș Iași. În zona respectivă
locuitorii găsesc frecvent ceramică de tip
Cucuteni. Am avut ocazia de a vedea acolo
grămăjoare de astfel de ceramică scoase în vie
la arătura de primăvară. Aș avea solicitarea
pentru cetățenii care găsesc asemenea urme
ale istoriei și civilizației antice să le strângă cu
grijă, să anunțe fie Muzeul de Istorie din Iași,
fie să apeleze direct la primaria locală. E o
obligație morală pentru noi și menționez că,
deși nu există posibilitatea de a găsi tezaure
din metale prețioase, aceste obiecte ce țin de
inventarul obiectelor gospodăriilor din vremuri străvechi sunt extrem de importante pentru cultura națională. Personal cred că în
viitor, în urma unor cercetări sistematice, Miroslava va deveni cunoscută ca un centru al
culturii de tip Cucuteni, comparabil cu vestitul
Cucuteni care a dat numele acestei culturi.
Alte urme arheologice de remarcat ar fi, de
pildă, cele găsite pe dealul nucului lângă satul
Valea Adâncă. Aici au fost descoperite topoare
de silex din Neoliticul târziu. În sudul satului
Brătuleni s-au descoperit, tot din finalul Epocii
Neolitice și perioada de trecere la Epoca
Bronzului, chiar urmele unor așezări de locuințe,
precum și resturi de ceramică. Urme din Epoca
Fierului, chiar din prima perioadă a acesteia, au
fost găsite la Cornești, Găureni, Proselnici și
Uricani. Pe teritoriul satului Ciurbești au fost
confirmate și urme ale comunităților dacice. Din
perioada migrațiilor au fost găsite urme la
Cornești, Uricani și Valea Ursului.
Atestarea documentară pentru satele din
comuna Miroslava începe relativ timpuriu,
respectiv înainte de jumătatea sec. al XV-lea,
cum este cazul satului Vorovești unde prima
atestare o avem din anul 1446, Brătulenii din
1456, Uricani - 1456, Proselnici - 1490, Ciurbeștii din 1503, Miroslava - 1571, Găureni 1583, Cornești - 1613, Horpaz - 1646, Valea
Adâncă - 1772, Dancaș - 1820, iar satul Valea
Ursului este cel mai tânăr atestat din 1864.
În zona localităților ce compun Miroslava,
în perioada medievală găsim prezenți ca proprietari de moșii boieri importanți precum și
proprietari de rangul doi și trei în postură de
cumpărători. Un proprietar binecunoscut a
fost și mănăstirea Galata, care a avut vii pe
teritoriul actual al satului Miroslava.
Proprietarii s-au schimbat prin vânzare dea lungul vremii, iar printre cei care au exercitat calitatea de proprietar, începând cu boierul
Miroslav de la care vine și numele satului și
acum al comunei, întâlnim familiile Balș,

Beldiman, familia prințului Mavrocordat și
familia prințului Sturdza. Alți proprietari de
menționat ar fi colonelul Langa, care a dat și
denumirea străzii principale și a școlii gimnaziale din Miroslava, și familia Anghel la
Cornești care s-a făcut remarcată prin activități culturale și administrative.
Denumirea Miroslava, cea pe care o poartă
comuna, vine de la numele propriu Miroslav,
numele unei familii boierești întâlnite atât în
Moldova cât și în Țara Românească și care este
atestat în cazul Moldovei, pentru prima dată în
timpul lui Ștefan cel Mare, într-un uric din anul
1493. Numele satului Miroslava apare în 1579
cu ocazia întocmirii unor documente de proprietate pentru recunoașterea statutului de proprietar al nepoților boierului Miroslav.
Documente mai târzii, din perioada lui Petru
Vodă Șchiopu întâlnim la 18 decembrie 1589,
iar ulterior în timpul voievodului Vasile Lupu
în anul 1640, când tot prin documente de vânzare, de data aceasta între Mitropolia Moldovei
și Episcopia de Roman, se fac menționări
legate de via cu prisacă de la Miroslava.

În cazul denumirii localității Miroslava trebuie menționat faptul că ea a fost cunoscută
într-o dublă variantă. O parte a purtat numele
de „Miroslava Gălății“, cea unde se găsește
astăzi cartierul Galata al orașului Iași, iar
cealalată, cunoscută sub numele de „Miroslava lui Beldiman“, este pe locul unde
găsim astăzi centrul comunei și satul cu
același nume. Populația Miroslavei a fost
formată inițial din birnici și servitori ai
conacelor boierești, la care s-a adăugat și
numărul de preoți și diaconi ce deserveau bisericile din satele respective. O situație similară găsim în toate satele din componența
comunei, fiind vorba de o populație nu prea
numeroasă dar care, după anul 1800, începe să
crească numeric, cunoscând un salt semnificativ după Primul Război Mondial. În
zilele noastre numărul mare de locuitori aflat
într-o continuă creștere datorită dezvoltării
economice și construcțiilor continue de locuințe noi, particularizează comuna Miroslava
între celelalte comune ale județului Iași.
Prof. Dumitru BUNEA
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Cupa „Unirea Principatelor
Române“ - ediţia a III-a tenis de masă
Cătălin Moroșan
a deschis o filială
„Scorpions“
la Miroslava
Continuare din pagina 1
Cătălin Moroșan va susține
antrenamentele din pregătirile
competițiilor sportive la nivel
național și internațional.
„Pentru noi este o plăcere
deosebită să deschidem o filială
Scorpions la Miroslava.
Mulțumim domnului primar
Dan Niță care ne-a susținut din
toate punctele de vedere. După
cum vedeți, suntem încă la
început însă avem o grupa de
copii destul de frumoasă și
sperăm ca aceștia să facă
performanță, să câștige medalii
de aur pentru comuna
Miroslava și pentru
comunitatea în care trăiesc.“ a
declarat sportivul Cătălin
Moroșan.
Întrebat de ce a ales comuna
Miroslava pentru a deschide
această filială și nu altă
localitate, luptătorul K1 a
răspuns: „Sincer să fiu,
principalul motiv a fost
deschiderea din partea
autorităților locale pentru a
sprijini sportul de performanță,
un alt motiv ar fi acela că baza
de selecție este foarte mare aici,
în Miroslava, unde sunt
aproape 20 de mii de locuitori,
ceea ce este un lucru
extraordinar și ne cresc șansele
de a găsi suficient material
genetic pentru a face
performanță atât pentru
comună cât și pentru județul
Iași, la nivel național și, de ce
nu, internațional.“ Referitor la
Sala de Sport din Miroslava,

luptătorul K1 se declară foarte
mulțumit de dotări, dimensiune
și accesibilitate: „Sala de Sport
din Miroslava este foarte bine
dotată. Aici se desfășoară foarte
multe activități sportive, avem
handbal, baschet, fotbal de sală
iar din câte știu eu domnul
primar dorește să o extindă cu
un spațiu corespunzător pentru
arte marțiale. E clar că există
disponibilitate și atunci când
într-adevăr se vrea ceva, se
poate face dacă există atât
voință politică, cât și implicarea
oamenilor din comunitate.“
„Antrenamentele au început
în luna decembrie a anului
trecut. O parte dintre copii sunt
foarte interesați și vin
permanent. Cu timpul vrem să
ne impunem și să facem o
echipă puternică la Miroslava
pentru a concura la nivel
național și internațional,
precum cei de la Scorpions Iași.
Am remarcat tinere talente care
promit și așteptăm să crească în
valoare pentru a-i putea
promova la concursuri.
Încurajez sportul atât în
Miroslava cât și în toate mediile
rurale și îmi doresc ca toți copiii
talentați să aibă parte de acces
și promovare către sportul de
performanță.“ a declarat
Sebastian Ciobanu.
Programul antrenamentelor
de kick box este: marți și joi în
intervalul orar 17-18 și sâmbătă
de la ora 8.30 la 10. Numărul de
telefon pentru detalii
suplimentare este 0756.332.556.
(M.V.)
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Asociaţia pentru cultură, educaţie, tineret și sport
Știinţa Miroslava, în colaborare cu Primăria Miroslava, a
organizat la Sala Polivalentă din Miroslava, sâmbătă 27
ianuarie 2018, concursul de tenis de masă „Cupa Unirea
Principatelor Române“ - ediţia a III-a. Au participat peste
45 de concurenţi din comuna Miroslava, cu vârstele
cuprinse între 5 - 60 ani, amatori băieţi și fete.
Concursul la copii a fost câștigat de către Robert Lupu
din Cornești, care a fost urmat în clasament de Teodora
Zvorișteanu și Ioana Andreiaș, ambele din Miroslava.
În clasamentul adulţilor a triumfat Ciprian Lupu din
Cornești, în fața lui Nicolae Sorocoput din Republica
Moldova, elev la Liceul „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava, profesor Dan Rotariu, iar pe locul al III-lea s-a
clasat Alin Apostol din Vorovești.
Premianţii au fost răsplătiţi cu frumoase premii în
bani, medalii și drapele, toţi concurenţii primind diplome
de participare din partea Clubului Știinţa Miroslava
(președinte Colban Vespazian) și din partea Primăriei
Miroslava (dna Elena Burcuță). A avut loc și o tombolă în
cadrul căreia s-au oferit abonamente din partea sponsorilor Gio Smart Fit-fitness și aerobic, Baschet Club
Stomart, Clubul Sportiv „Manh Su Tu-Qwankido“ și Fiziomir-fizioterapie!

„În final, după 3 ore de tenis de masă de calitate,
putem confirma faptul că întrecerea sportivă Cupa
„Unirea Principatelor Române“ a fost un bun prilej de
a stimula mișcarea fizică, prietenia și spiritul național
românesc al competitorilor.“ a declarat Alin Apostol,
organizatorul competiției. (M.V.)

Știinţa, victorii pe linie în pregătirea de iarnă
Echipa antrenată de Adrian
Kerezsy și Liviu Petrache se
prezintă perfect în această perioadă,
reușind să se impună în toate amicalele jucate până acum. După 12-2
împotriva celor de la LPS Iași, prin
golurile marcate de Viorică și Crișan
(câte 3 goluri), Corban și
Agrigoroaei (câte 2 goluri), Sandu și
Marin, băieții noștri au plecat în
cantonament la Târlungeni, unde au
obținut 3 victorii din tot atâtea meciuri.
În prima partidă am învins AFC
Hărman cu 1-0, grație golului marcat de Sandu în minutul 20. Cel deal doilea joc a avut o încărcătură
specială întrucât Știința a întâlnit
fosta contracandidată la promovarea
în Liga a II-a, AFK Csikszereda
Miercurea Ciuc, formație pe care am
învins-o în ultima etapă a sezonului
trecut chiar pe terenul din județul
Harghita, ceea ce ne-a permis să
accedem în liga superioară. Meciul a
fost unul echilibrat, însă, așa cum
declara și antrenorul Kerezsy,
experiența noastră și-a spus cuvântul, scorul de pe tabelă consemnând
victoria Miroslavei cu 1-0 după un
gol marcat de Țapu cu zece minute
înainte de fluierul final. În ultimul
meci din cantonament am învins
Precizia Săcele cu scorul de 7-1,
golurile noastre fiind marcate de
Marin (3 goluri), Moisi, Buhăcianu,
Țapu și Căruță.
La o săptămână după revenirea
acasă, Știința s-a deplasat la Roman
pentru un joc amical împotriva
echipei locale, partidă câștigată categoric de formația noastră cu 5-1,
grație golurilor marcate de Taciuc (2
goluri), Țapu, Cărăruș și Buhacianu,

ca mai apoi să întâlnim echipa
Aerostar Bacău pe Stadionul
Miroslava, scorul final fiind 5-0 în
favoarea noastră, marcatori fiind
Marin (2 goluri), Milea, Buhăcianu
și Țapu.
Miercuri, 14 februarie, trupa din
Uricani va juca un amical împotriva
Forestei la Suceava, iar trei zile mai
târziu întâlnim CSM Roman pe
Stadionul Miroslava.
„Mă bucur mult că marcăm
multe goluri, sunt foarte importante
pentru moralul jucătorilor, le dau
încredere pentru meciurile oficiale.
Mă bucur, de asemenea, că toţi
atacanţii din lot dau goluri. Este un

semn bun, este foarte important şi
pentru ei, şi pentru echipă. Este
bine că toţi sunt în formă, au
încredere, am de unde să aleg. Am
concurenţă pe posturi, iar acest
lucru este benefic“, a declarat
antrenorul Adrian Kerezsy.
Sâmbătă, 24 februarie de la ora
11:00, toată suflarea miroslăveană
este așteptată la Stadionul Uricani
pentru a susține formația noastră
împotriva echipei la care a evoluat
odinioară regretatul Nicolae Dobrin,
FC Argeș.
Cu toții alături de Știința!
A consemnat Codrin BOBU

