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Miroslava, singura
comună din judeţ

participantă la Târgul
de Turism al României

În perioada 22 - 25 februarie s-a desfășurat în București, la
Romexpo, ediția de primăvară a Târgului de Turism al României
2018. Miroslava este singura comună din județul Iași care a
participat la acest eveniment

Continuare în pagina 3

În luna ianuarie 2018 au început lucrările
de modernizare şi reabilitare pentru cele două
corpuri de clădire din cadrul „Grupului Şcolar
Agricol Mihail Kogălniceanu“, „Şcoala Mică“
şi „Şcoala Mare“. Durata preconizată pentru
finalizarea investițiilor este de aproximativ 24
luni. Proiectul este finanţat prin fonduri euro-
pene, respectiv Programul Naţional de Dez -
voltare Rurală (PNDR), sub-măsura 7.2 „In -
ves tiţii în crearea şi modernizarea infras-
tructurii de bază la scară mică“.

Obiectul contractului îl reprezintă acor da -
rea finanțării nerambursabile pentru Proiectul
„Modernizare şi reabilitare corpuri de clădi-
re „Şcoala Mică“ şi „Şcoala Mare“ din ca -
drul „Grupului Şcolar Agricol Mihail Kogăl -
niceanu“, Sat Miroslava, Comuna Miro -
slava, Judeţul Iaşi“. Valoarea totală a proiec-
tului este de 2,7 milioane lei, din care 2,2
milioane lei reprezintă valoarea eligibilă.

Proiectul are ca obiectiv general reabilita-
rea termică a celor două corpuri de clădire şi a
instalaţiilor aferente acestora (respectiv a
instalaţiilor de incălzire, sanitare şi electrice),
în vederea reducerii consumului de energie
termică şi obţinerea unei eficiențe energetice
superioare, prin înlocuirea în totalitate a siste-
melor existente, învechite, aferente părţilor de
construcţii, arhitectură şi instalaţii, cu sisteme
noi, performante.

În această perioadă, atât la „Şcoala Mică“
cât și la „Şcoala Mare“, se montează înve -
litorile și se execută lucrări la termosistem. De

asemenea, au început lucrările la instalațiile
sanitare și electrice.

Dan Niţă: Școlile din 
Miroslava vor găzdui în viitor
un număr de 2000 de copii
„Sunt foarte multe lucruri bune care se vor

întâmpla în anul 2018 la Miroslava. Referitor
la aspectul educației desfășurate în comună,
în viitor, ne dorim să construim o școală în
curtea Liceului Agricol unde dorim să adu-
năm toți copiii din comună din clasele V-VIII,
iar cei din clasele I-IV vor continua să învete
în școlile deja existente în satele lor.
Urmărim, în permanență, să adunăm toți
copiii din comună din stadiul gimnazial într-o
singură locație, în curtea liceului agricol, ast-
fel încât copiii care doresc să finalizeze liceul
o pot face chiar în Miroslava. Scopul acestui
demers este competiția în școală pentru a
crește calitatea învăţământului pe plan local.
Concomitent cu reparațiile sau construcțiile
pe care le facem la Miroslava, vom moderniza
și şcolile vechi pentru că în momentul în care
populația, conform speranțelor noastre, va
crește, să avem deja condițiile create și pentru
creșterea numărului de copii școlari. Școlile
pe care le modernizăm concomitent cu reabi-
litările de la cele două corpuri de clădiri din
incinta Liceului Agricol, sunt școala de la
Ciurbești, vechea școală de la Proselnici,

grădinița de la Horpaz, școala de la Valea
Adâncă, grădinița și școala de la Uricani pe
care o modernizăm pentru a putea școlariza
un număr de aproximativ 100 de copii. Dorim
să construim cât de curând, sper că vara
aceasta, o gradiniță în satul Valea Adancă,

lângă Hotelul Capitol. Școlile din comuna
Miroslava vor găzdui în viitor cel puțin un
număr de 2000 de copii. Lucrările vor fi fina-
lizate până la începutul anului școlar 2018-
2019.“, a declarat Dan NIȚĂ, primarul co -
munei Miroslava, județul Iași. (M.V.)

Bani europeni pentru modernizarea și reabilitarea
Grupului Școlar Agricol „Mihail Kogălniceanu“

PUBLICAŢIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Vasile Bulbașa, viceprimarul
comunei Miroslava într-un interviu
acordat publicației locale: „Este
adevărat că am o experienţă de peste
20 de ani de activitate în
administraţia publică locală, în

funcţia de viceprimar. O perioadă
mare de timp în care m-am
confruntat cu fel de fel de probleme,
dar pe care le înveţi cu timpul, din
mers. Despre mine pot spune că sunt
un om normal, cu un comportament

decent în familie, la serviciu şi în
societate. Nu îmi place să promit
dacă nu sunt sigur că pot face.“ 

Citiți integral interviul 
în pagina 5

Viceprimarul Vasile Bulbașa: Nu îmi place 
să promit dacă nu sunt sigur că pot face

Jurnalistul Grigore
Cartianu 

și-a promovat
cărţile la Miroslava

Primăria Comunei Miroslava a găzduit luni, 
26 februarie, în sala mare de ședințe, un eveniment de
prezentare a cărților jurnalistului Grigore Cartianu, aflat
într-un turneu național de promovare. 

Continuare în pagina 3
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Reunit în ședinţă de lucru
extraordinară,  în ziua de 
12 februarie 2018, ora 09:00,
în sala de şedinţe a
Primăriei comunei
Miroslava, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat
și aprobat următoarele
normative locale:

� Hotărârea nr. 37 privind
aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018 al
Unității Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași.

� Hotărârea nr. 38 privind
aprobarea susţinerii financiare a
Asociatiei Sportive pentru
Educație, Tineret, Cultură și
Sport„Știința Miroslava“  în anul
calendaristic 2018.

� Hotărârea nr. 39 privind
actualizarea Actului Constitutiv al
Societății „MIROSLAVA
INDUSTRIAL PARC“ Societate
cu Răspundere Limitată, ca urmare
a demisiei domnului Dragan
Bogdan Eugen din funcția de
Administrator al societății.

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. 41 privind
acordarea a 20 de burse de studiu
elevilor și/sau studenților
proveniți din familii defavorizate
din comuna Miroslava, județul
Iași, în anul școlar și universitar
2018-2019

� Hotărârea nr. 42 privind
reglementarea acordării ajutoarelor
de urgență și ajutoarelor de
înmormântare la nivelul  Unității
Administrativ-Teritorială Comuna
Miroslava,  județul Iași  în anul
2018

� Hotărârea nr. 43 privind
propunerea calificativului la
evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru
secretarul Comunei Miroslava,
județul Iași  pentru anul 2017

� Hotărârea nr. 44 privind
modificarea și completarea

Programului anual estimativ al
achizițiilor publice pentru anul
2018, Anexă nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.264/21.12.2017

� Hotărârea nr. 45 pentru
modificarea și completarea H.C.L.
Miroslava nr.4/30.01.2018

� Hotărârea nr. 46 privind
rezilierea de drept contractului de
concesiune nr.9359/17.04.2015
încheiat între Comuna Miroslava şi
domnul Adonicioae Constantin

� Hotărârea nr. 47 privind
modificarea şi completarea
Nomenclatorului stradal al
comunei Miroslava, județul Iași

� Hotărârea nr. 48 pentru
aprobarea Planului de acțiune al
Serviciului Public de Asistență
Socială al Comunei Miroslava,
județul Iași pentru anul 2018
privind serviciile sociale 

� Hotărârea nr. 49 privind
aprobarea tarifelor orare și a
manoperei orare folosite în
devizele de lucrări în anul 2018,
pentru utilajele aflate în
administrarea S.C. SERVICII
PUBLICE MIROSLAVA
S.R.L.,comuna Miroslava, județul
Iași

� Hotărârea nr. 50 privind
concesionarea  prin licitație
publică deschisă a Cabinetului

nr.2-Dispensar Medical Uman din
sat Miroslava, comuna Miroslava,
județul Iași în suprafață de 36,82
m.p., aparținând domeniului public
al comunei, cvartal 13, parcela
cc587

� Hotărârea nr. 51 pentru
revocarea H.C.L. Miroslava
nr.221/26.10.2017 privind
aprobarea Regulamentului de
circulație a autovehiculelor cu
masa totală maximă mai mare de
3,5 tone în Comuna Miroslava,
județul Iași

� Hotărârea nr. 52 privind
stabilirea normativului  propriu de
cheltuieli privind consumul lunar
de carburanți pentru autoturismele
aflate în proprietate Unității
Admnistrativ-Teritorială Comuna
Miroslava, județul Iași în anul
2018, precum și desemnarea
persoanelor responsabile cu
întreținerea și utilizarea acestora

� Hotărârea nr. 53 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. 54 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. 55 privind
aprobarea dezmembrării numărului
cadastral 85182 din Inventarul
Domeniului Privat al comunei
Miroslava în suprafață de 14178
m.p. și însușirea de către Consiliul
Local a acestor  modificări și
completări în inventar

� Hotărârea nr. 56 privind
aprobarea Planului Urbanistic
Zonal pentru introducerea
terenului în suprafață de 10000
m.p. din extravilan în intravilan sat
Horpaz, comuna Miroslava,
județul Iași, situat în T62,
P2878/1/1, NC 80119 în vederea
construirii de locuințe individuale
P+E+M-beneficiar Comănescu
Ilinca Christiana

� Hotărârea nr. 57 privind
aprobarea documentației de
atribuire privind delegarea celor
două contracte de concesiune
privind activitățile de colectare și
transport a deșeurilor municipale
în județul Iași și operare a stațiilor
de transfer și a instalațiilor de
tratare a deșeurilor municipale  în
județul Iași

� Hotărârea nr. 58 privind
măsurile adoptate la nivelul
Comunei Miroslava pentru
persoanele care nu au încheiat
și/sau refuză încheierea de
contracte individuale cu operatorul
de salubrizare acreditat pe
teritoriul comunei Miroslava

� Hotărârea nr. 59 privind
aprobarea unui schimb de terenuri
între Comuna Miroslava  și S.C.
FRANCOMI S.R.L. și însușirea de
către Consiliul Local a raporturilor
de evaluare

� Hotărârea nr. 60 privind
aprobarea  Regulamentului de
pășunat, concesionării pajiștilor,
aprobarea valorii redevenței din
contractele de concesionare a
pajiștilor și a modalității de plată, a
încărcăturii la hectar de pajiști și a
perioadei de pășunat

� Hotărârea nr. 61 privind
modificarea și completarea art.5
alin.(2) din conținutul Procedurii
de acordare a eșalonării și/sau
amânării la plata obligațiilor
fiscale și a obligațiilor bugetare
prevăzute la art.184 alin.(5) din
Legea nr.207/2015, datorate
bugetului local de către persoane
fizice și juridice, Anexă nr.1 la
H.C.L. Miroslava
nr.190/28.09.2017.

Informaţia de Miro slava

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava

ADMINISTRAŢIE

În ultima perioadă, lucrătorii Poliției Locale
Miroslava au desfășurat activități în toate
domeniile de activitate prin diversificarea
metodelor de lucru. 

Astfel, la data de 13.02.2018, urmare a ex -
ploatării unei informații, a fost depistat numitul
Mazilu Vasilică Dorel, în vârstă de 16 ani, din
satul Cornești, Comuna Miroslava, județul Iași,
în timp ce ardea cablu telefonic sustras de pe
rețeaua Telekom, de pe traseul Balciu-Cornești.
În urma cercetărilor, la domiciliul acestuia a
fost găsită cantitatea de 260 kg cupru. Do -
cumentele întocmite au fost înaintate Postului

de Poliție Miroslava pentru conti nuarea cer -
cetărilor pentru furt calificat.

În noaptea de 07/08.03.2018, patrula de ser-
viciu din cadrul Poliției Locale Miroslava a sur-
prins în flagrant pe numiții Ernilă Vasile și
Ernilă Daniel, ambii domiciliați în satul Balciu,
Comuna Miro slava care transportau cu căruța
un număr de 5 stupi sustrași de la un apicultor
din satul Găureni. Și în acest caz cercetările au
fost declinate către Postul de Poliție Miroslava
pentru furt calificat.

Deasemenea, au fost aplicate un număr de
31 sancțiuni contravenționale pe linie de

circulație, o sancțiune contravențională pe linie
de protecția mediului și o sancțiune con -
travențională la Legea 61/91 aplicată numitului
Matei Cătălin din sat Cornești, pentru tulbu-
rarea liniștii și ordinii pu blice, în valoare totală
de 16.300 lei. Lucrătorii Poliției Locale vor
intensifica în continuare acțiunile pe raza
comunei, pentru menți nerea unui climat de
ordine și siguranță publică, contând și pe spri-
jinul civiv al cetățenilor.

Șef Serviciu Poliție Locală,
MILEA Bogdan

Poliţia Locală în acţiune!
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În perioada 12-16
martie Adăpostul de
câini Miroslava a
primit vizita
reprezentanților unor
ONG-uri care
militează pentru
protecția animalelor
din Germania. 

Asociația RODIN-
Romanian Dogs in
Need a ajutat
adăpostul din
Miroslava prin con-
struirea a trei refugii
din lemn pentru câinii
aflați în țarcurile exte-
rioare, aceștia având
acum posibilitatea să
se adăpostească de
vremea rea sau să stea
la umbră în zilele
toride de vară.
Membrii Asociației
RODIN au purtat de
asemenea o discuție
cu reprezentanții
administrației publice
locale în vederea
derulării mai multor
parteneriate ce vor
avea ca scop
îmbunătățirea
condițiilor de cazare a
câinilor în Adăpostul
Miroslava.

În paralel, Jutta
Zein, reprezentanta
Asociației Lucky
Paws Go Home a
făcut mai multe
fotografii câinilor din
adăpost, urmând ca
aceștia să fie
promovați pentru
adopție în Germania
sau în alte state din
Europa.

Reprezentanții
celor două asociații
sunt așteptați să revină
la finalul lunii aprilie,
când doresc să
desfășoare o campanie

de sterilizare gratuită
a câinilor din comuna
Miroslava. Cetățenii
care vor să se înscrie
în acest program și
doresc să beneficieze
de sterilizarea gratuită
a câinelui pot suna la
numărul de telefon
0746.396.051,
Georgeana Olaru,
coordonatorul
Adăpostului de Câini
Miroslava urmând să
întocmească o listă și
să comunice data
exactă a campaniei.
(Georgiana OLARU)

Informaţia de Miro slava EVENIMENTE

Continuare din pagina 1

Ajuns la cea de-a 39-a ediție, Târgul
de Turism al României rămâne locul
ideal de prezentare a celor mai
interesante oferte și atracții turistice,
atât din România, cât și din străinătate,
incluzând: turismul cultural, rural sau
de business, turismul de tratament,
destinațiile exotice, croazierele și
turismul de aventură. 

Târgul de Turism, ediția de
primăvară 2018 a beneficiat de o
campanie atent orientată pentru
atragerea de vizitatori specialiști și
pentru crearea unui cadru de
relaționare între firmele expozante și
clienții sau potențialii clienți.

Organizarea Târgului de Turism s-a
desfășurat pe două sectoare: Pavilionul
B1, dedicat promovării zonelor
turistice din România prin intermediul
Ministerului Turismului,
Administrațiilor Publice Locale,
Asociațiilor de Turism și Oficiilor de
Turism, și Pavilionul B2, dedicat
agențiilor de turism, tour-operatorilor,
participărilor internaționale, serviciilor
turistice. Târgul de Turism al României

contribuie la consolidarea industriei
turismului din țara noastră prin
promovarea zonelor de atracție
turistică și a serviciilor din
Romania.  Pe perioada celor patru zile
de participare, reprezentanții comunei
Miroslava au adus în atenția
vizitatorilor și au promovat obiectivele
turistice locale, precum Palatul Sturdza
situat în curtea Liceului Agricol Mihail
Kogalniceanu, bisericile monument
istoric construite în epoca medievală
precum Vorovești, Valea Adâncă și
Cornești sau Rezervația floristică
Valea lui David.

„Centrul de Informare Turistică
din Miroslava are ca obiectiv
principal promovarea turistică a
comunei și atragerea vizitatorilor
străini pentru a descoperi frumusețile
și tradițiile specifice satului românesc
moldav de care nu duce lipsă nici
unul dintre cele 13 sate componente
ale comunei, iar participarea la
târgurile naționale de turism ne oferă
posibilitatea să ne atingem acest
obiectiv.“ a declarat Mihaela Vechiu,
consilier la Centrul de Informare
Turistică din Miroslava. (M.V.)

Miroslava, singura comună din judeţ 
participantă la Târgul de Turism al României

Jurnalistul Grigore Cartianu 
și-a promovat cărţile la Miroslava

La Miroslava, reputatul
jurnalist le-a vorbit celor prezenți
despre greutățile meseriei sale,
despre partea frumoasă a acestei
meserii, precum și despre cărțile
pe care le-a scris de-a lungul
vremii, el fiind autorul unor lucrări
meticulos documentate despre
evenimentele din Decembrie
1989: „Sfârşitul Ceauşeştilor“,
„Crimele Revoluţiei“, „Teroriştii
printre noi“ şi „Cartea Revoluţiei“,
care cuprinde cele 3 volume
anterioare plus o serie de anexe.

De asemenea, a prezentat cartea
„Miracolul din noiembrie“, scrisă
împreună cu Laurențiu Ciocăzanu.
La eveniment a participat și
primarul comunei, Dan Niță, care
a precizat că evenimentul este unul
binevenit pentru comunitate, atât
prin noutatea informațiilor aduse
cât și prin însăși prezența autorului
în mijlocul cetățenilor comunei
Miroslava.   

Grigore Cartianu are 48 de ani
și s-a născut la Brădiceni, com.
Pestișani, Gorj, fiind unul dintre

ziariștii de notorietate din
România. A condus redacțiile unor
ziare importante precum Adevărul
și a semnat mii de editoriale,
interviuri și anchete gazetărești. În
prezent, Grigore Cărtianu este
Senior Editor al cotidianului
România liberă și realizator al
emisiunii zilnice Cronica de
noapte, de la Nașul TV.

La finalul prezentării autorul a
oferit o sesiune de autografe și a
socializat cu cei prezenți la
eveniment. (M.V.)

Refugii noi din lemn 
pentru câinii de la 

Adăpostul din Miroslava
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Persoanele fizice
autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile
familiale și societățile
comerciale ce desfășoară
activități comerciale, de
prestări servicii,
alimentație publică,
activități recreative și
distractive, au obligația
depunerii documentațiilor
în vederea obținerii
Acordului de funcționare
sau a  Autorizației de
funcționare înainte de a
începe activitatea.

Toti agentii economici de pe
raza Comunei Miroslava să aibă
în vedere faptul că termenul de
vizare pentru anul 2018 expiră
în data de 31 martie . Operatorii
economici vor depune, până la
data respectivă, cerere însoțită de
dovada plății taxei anuale și
Acordul/Autorizația de
funcționare în original. 

Menționăm câteva sancțiuni
stabilite prin „Regulamentul de
desfășurare a activităților de
comercializare a produselor și
serviciilor de piață pe teritoriul
Comunei Miroslava“, aprobat
prin HCL 182/2017: 

� Desfășurarea de activități
comerciale fără a deține
Autorizație de funcționare/Acord
de funcționare, nevizarea
Autorizației de
funcționare/Acordului de
funcționare în termenul stabilit,
comercializarea de produse și/sau
prestări servicii fără a deține
Autorizație de funcționare pentru
desfășurarea de activități

temporare pe domeniul public, se
sancționează cu suspendarea
activității comerciale până la data
intrării în legalitate și cu amendă
de la 1000 lei la 1500 lei pentru
persoanele fizice și de la 1500 la
2500 lei pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi
familiale și societăți comerciale;

� Împiedicarea sau
obstrucționarea sub orice formă,
de către comerciant sau de
oricare altă persoană, a organelor
de control abilitate ale Primăriei
Comunei Miroslava în
exercitarea atribuțiilor lor privind
controlul respectării prevederilor
prezentei hotărâri constituie
contravenție și se sancționează cu
amendă de la 1500 lei la 2500 lei.

� Poliţia Locală va efectua în
permanenţă controale în teren,
pentru a identifica nereguli în
ceea ce privește desfășurarea
activităților comerciale şi va
aplica sancţiunile prevazute în
HCL 182/2017 acolo unde
agenţii economici nu respectă
„Regulamentul de desfășurare a
activităților de comercializare a
produselor și serviciilor de piață
pe teritoriul Comunei
Miroslava“.

Pe site-ul
www.primariamiroslava.ro  , la
secțiunea „Verificare agenți
economici“ sunt disponibile
toate informațiile necesare . 

Poliţist Local,
Compartiment Verificare

Agenţi Economici
Adriana CARDAŞ

Având în vedere faptul că în
perioada imediat următoare va în -
cepe campania de primăvară, vă
aducem la cunoștință două aspecte
de care este bine sa țineți seama și
anume:

� este interzis arderea
resturilor vegetale de orice fel 

� este interzis depozitarea
resturilor vegetale pe domeniul
public .

Încălcarea acestor norme sunt
sancționate, conform HCL 223/2017,
cu amendă de la 200 la 1000 lei pen-
tru arderea resturilor vegetale și cu
amendă de la 100 la 500 lei pentru
depozitarea resturilor vegetale pe
domeniul public.

Deasemenea, tot în această peri -
oadă încep și lucrările în câmp, iar
mulți dintre cei care conduc și
manevrează utilaje, ies de pe ogoare
direct pe asfalt, cu roțile încărcate de
pământ, lăsând în urma lor adevărate

brazde. Pentru ca astfel de situații să
nu se mai repete și în această pri -
măvara, rugăm pe toți cei care
prestează astfel de activități, să
curețe roțile utilajelor înainte de ieși
pe un drum asfaltat. 

Aceeași recomandare o avem și
pentru șoferii camioanelor care intră
și ies din zonele de șantier și care,
din nepăsare sau din neștiință,
încalcă normele HCL 236/2017 cu
privire la mizeria lăsată pe carosabil.

Chiar zilele trecute, agenții Poli -
ției Locale au surprins un cetățean,
pe strada Cornești din sat Valea
Adâncă, care a ieși cu căruța de pe
câmp direct pe stradă, fără a curăța
roțile, lăsând în urma sa urme groase
de pământ. Persoana în cauză a fost
întoarsă din drum de agenții prezenți
la fața locului și a fost pusă să curețe
asfaltul imediat. Pentru că a reacțio -
nat prompt și a înțeles faptul că a
greșit, acesta a fost sancționat doar

cu avertisment. Conform HCL
236/2017, Anexa 1, Pct.8, astfel de
fapte sunt sancționate cu amendă de
la 100 la 500 lei.

Polițist Local 
Compartiment Mediu

DORU Petrică

� Program
audienţe primar

Niţă Dan - 
Joi: între orele 
12.00 - 14.00 

� Program
audienţe secretar 
Ursanu Ancuţa -

Miercuri: între orele
09.00 - 12.00 

� 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

Date de la Starea Civilă:
În perioada 20 februarie – 20 martie la Oficiul de Stare Civilă
al comunei Miroslava au fost înregistrate următoatele:

� Nașteri: Mihăilă Darius Constantin, Constantin Darius Efrem,
Paraschivoi Mihai, Munteanu Maria Gabriela;

� Căsătorii: Gogu Ștefan și Moruzi Irina Nicoleta, Casian Alexandru
Mihai și Bucșă  Mariana, Radu Romică și Nistor Mădălina Elena,
Paraschivoi Eduard și Iancu Ecaterina, Constantin Vlad Gabriel și
Mureșan Amalia, Marangoci Andrei și Niță Otilia Easmina, Mutea
Sergiu Gabriel și Bucșă Bianca Giorgiana; 

� Decese: Pelin Anica (80 ani, Balciu), Burada Maria 
(99 ani, Vorovești), Cocea Costică (60 ani, Cornești), Onu Gheorghe
(92 ani, Valea Adâncă), Molocea Constantin (74 ani, Miroslava),
Ciobanu Elena (96 ani, Vorovești).

Termenul de vizare
Acorduri/Autorizaţii

de funcţionare
expiră la 31 martie!

Să respectăm normele cu
privire la poluare și curăţenie

indiferent de anotimp!

Program audienţe

ANUNŢURI
� TIPOGRAFIE  în Miroslava angajează :
- economist/contabil
- operator serigraf (imprimări manuale)
- operator calculator
- șofer aprovizionare
Relații la telefon: 0740 108.880

� Angajez bonă pentru copil în vârstă de 6 ani în
Miroslava. Condiții avantajoase. Relații la telefon:
0743.310.078

� Caut bonă din zona Miroslava pentru un băiat de
2 ani. Locuim la 800m de magazinul „La Doi Pași“.
Relații la telefon: 0755.588.914

ANUNŢ
Serviciul Taxe și impozite

Miroslava informează persoanele
fizice și juridice că a început
distribuirea Deciziilor de
impunere ce conțin cuantumul
impozitelor și taxelor locale
datorate în anul 2018. Anul acesta
au fost tipărite aproximativ 5000
decizii pentru pesoane fizice și
540 pentru persoane juridice.
Deciziile de impunere sunt emise
în baza declarațiilor fiscale depuse
de contribuabili (pe cei care nu au
depuse declarațiile fiscale ii rugăm
să se prezinte la Ghișeul nr.1
pentru a depune formularul
„Declarație fiscală“). Decizia de
impunere reprezintă și înștiințarea
de plată, în conformitate cu Art.95,

alin.6 din Legea 207/2015.
Documentele se comunică
cetățenilor la domiciliul fiscal. În
cazul în care acest lucru nu este
posibil, cetățenii vor găsi plicurile
în cutiile poștale, procedura legală
de comunicare a acestora
realizându-se prin publicitate, prin
afișarea unui anunț la sediul
Primăriei și pe pagina
www.primariamiroslava.ro .
Anunțul se menține afișat cel puțin
60 de zile de la data publicării și
se consideră comunicat în termen
de 15 zile de la data afișării.
Recomandăm contribuabililor să
nu ia în considerare deciziile de
impunere dacă, la data primirii,
sumele ce fac obiectul acestora au
fost achitate.

Șef Serviciu
Fin.Contabilitate,
Simona GOGAN

ANUNŢ PUBLIC
Comuna Miroslava, judeţul Iași, organizează licitaţie publică

deschisă în data de 27.03.2018 pentru:
� concesionare  dispensar uman Miroslava - cabinet în suprafață de

11.92 mp și suprafață de 24.90 mp ( folosință comună) aparținând
domeniului public al comunei Miroslava, situat în cv 13, parcela cc
587- ora 12.00

� concesionare  pășune comunală de către crescătorii de animale –
ora 10.00

Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.03.2018, ora 16.00.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din

cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi . Costul Caietului de
sarcini este de 50 lei.   

Sef birou Investitii- Achizitii publice,
Elena BURCUŢĂ
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„Un om normal, cu un
comportament decent în familie, la
serviciu şi în societate. Nu îmi
place să promit dacă nu sunt sigur
că pot face.“

R: Plecând de la cuvintele lui Crean gă:
„Nu ştiu alţii cum sunt dar eu….“ Cum aţi
continua dumneavoastră, domnule vice -
primar Vasile Bulbaşa?

V.B.: Eu nu pot să fiu ca marele Creangă,
el a fost unic, dar pot continua aşa: un om
normal, cu un comportament decent în fami-
lie, la serviciu şi în societate în general. Nu-
mi place să promit că fac ceva dacă nu sunt
asigurat că pot să-mi ţin promisiunea.

R: Spuneţi-mi mai multe despre dum -
nea voastră, domnule viceprimar, despre
activitatea dumneavoastră în administraţie,
de exemplu – contează mult, ştiut fiind că
aveţi o experienţă de foarte mulţi ani.

V.B.: Este adevărat, am o experienţă de
peste 20 de ani de activitate în administraţia
publică locală, în funcţia de viceprimar. O
perioadă mare de timp în care m-am confrun-
tat cu fel de fel de probleme, dar pe care le
înveţi cu timpul, din mers. 

R: Vă provoc la un exerciţiu de ima -
ginaţie şi vă întreb: - dacă am putea da tim-
pul înapoi, ce aţi repeta şi pe ce cărări nu
aţi mai păşi?

V.B.: Dacă luăm în calcul trecutul com-
parativ cu prezentul, da, inevitabil am făcut
şi greşeli în activitatea mea, dar din greşeli se
învaţă şi ajutat de cei din jur am reuşit de
fiecare dată să ies la liman şi să fac treburile
cât mai bine.

R: Încerc să relaxez puţin discuţia dom -
nule viceprimar şi vă rog să-mi vorbiţi des -
pre copilăria dumneavoastră putând astfel
să-l cunoaştem pe Vasile Bulbaşa, omul de
la începuturi.

V.B: Despre copilărie… Am avut copi -
lăria unui fiu de ţăran. Cu toate că tatăl meu,
Dumnezeu să-l odihnească, a fost factor poş -
tal, însă trăind la ţară, în Voroveşti, mi-am
petrecut copilăria în sat, unde am făcut şi
primele patru clase primare. Am plecat mai
departe la şcoală la Voineşti, unde am termi-
nat cele şapte clase obligatorii, aşa cum era
sistemul de învăţământ de la acea vreme,
după care am venit aici, la Miroslava, unde
am absolvit cu bine cursurile Liceului
Agricol. Am plecat în viaţă după terminarea
şcolii de tehnicieni veterinari fiind repartizat
în diverse locuri, unde mi-am făcut meseria. 

R: Se leagă oarecum discuţia cu în -
trebarea pe care intenţionez să v-o adresez,
fiind nativ al acestor meleaguri. Miroslava
este comuna portal la municipiul Iaşi, o zo -
nă neutră între Moldova şi Iaşi. Consideraţi
că este de bun augur acest lucru sau crează
probleme comunei?

V.B.: Şi da şi nu. Este benefică legătura
facilă a cetăţenilor comunei noastre cu oraşul
Iaşi. Ţăranii noştri îşi pot desface produsele
pe pieţele ieşene, iar copii din comună pot
merge mai uşor la liceele şi facultăţile din
Iaşi, având şansa la o bună educaţie. Apro -
pierea de municipiul Iaşi înseamnă foarte
mult pentru toţi cetăţenii comunei Miroslava,
dar trebuie să luăm în calcul şi influenţa
negativă asupra tinerilor noştri care tind să
copie năravurile şmecheraşilor de oraş.

R: Cum vedeţi evolutia comunei Miro -
slava şi mă refer aici mai mult la perioada

din care vă desfăşuraţi dumneavoastră
activitatea în domeniul administraţiei pu -
blice locale, ţinând cont şi de faptul că aţi
traversat mai multe legislaturi?

V.B: În anul 1975, când am intrat eu în
munca de administraţie, în comună erau în
jur de 5000 de locuitori cu aproximativ 1200
- 1300 de gospodarii, iar în anii 1989-1990
comuna avea o populaţie de 6000 - 6500 de
locuitori. Raportat la situaţia de astăzi, când
avem statistic o populatie de 19.000 de
locuitori, dar faptic aproximativ 25.000, vor -
bim clar despre o evoluţie importantă, mai
ales în ultimii zece ani. Nu putem trece cu
vederea realizările, evoluţia din ultima
decadă care aşează comuna noastră pe
poziţia de cea mai mare şi dezvoltată comună
din judeţul Iaşi, raportându-ne şi la perioada
de dinainte de revoluţie, când activitatea era
preponderant agricolă şi totul era axat pe cele
doua CAP-uri şi un IAS. 

R: Domnule viceprimar, care an a fost
borna de demarcaţie pentru comuna Miro -
slava, când a început industrializarea
comunei prin venirea primilor investitori în
zonă?

V.B. In principiu vorbim despre anul
2008. De atunci a început dezvoltarea pu -
ternică a comunei şi o afluenţă de în tre -
prinzători particulari care acum sunt societăţi
economice bine consolidate, cu realizări şi
care aduc venituri substanţiale la bugetul
local al comunei Miroslava.

R: Dezvoltarea economică și urbanistică
galopantă din ultimul deceniu, prin
tendința de aglomerare ascunde erori?

V.B. Da, mare greșeală s-a făcut atunci
cand a început retrocedarea terenurilor la
cetățeni  și de vânzare masivă  a terenurilor,
de oarece s-a făcut o schemă de repartizare
haotică  pentru cetățeni  după  revoluție și
care astăzi  ne face nouă  mari greutăți. Dacă
luăm de exemplu Valea Adâncă,  unde avem
străzi de trei metri sau mai mici. Ce poți să-i
mai faci? Omul se apără și spune că așa a
cumparat și își ține hatul lui din acte. Dra -
matic este faptul că  ei, cetăţenii, nu înțeleg
faptul că nu-i vrea nimeni să-i ia din
pământul cumpărat dar nici nu putem să-i
modernizăm drumul, să  ducem utilitățile ne -
cesare unui trai decent, deoarece legea nu ne
dă voie să facem investiții pe un drum privat
sau acolo unde nu se respectă normele urban-
istice.

R: Există remedii care să se poată face
din mers?

V.B. Da, ceea ce construim acum, ceea ce
se parcelază acum - deci ce se cumpără  - se
face cu respectarea strictă a legislaţiei urban-
istice și au fost impuse căi de circulație de la
8-15m, în functie de zonă și de aici înainte
cred că mergem spre mai bine, spre normali-
tate.

R: Aveți la nivel local normative prin
care încercați să stopați abuzurile?

V.B. Da, avem hotărâri ale consiliului
local în acest sens, care sunt publicate în
presa locală,  pe site-ul primariei sau sunt
prezentate și de către primarul comunei în
emisiuni de televiziune,  astfel încât cetățenii
să fie foarte bine informați  despre tot ceea ce
dorim să facem,  ce este bine să facem și ce
hotărâri se iau cu scopul dezvoltării cât mai
armonioase a comunei, dar și pentru solu -
ționarea problemelor vechi. Cetățenii noștri
nu pot spune ca nu sunt informați. 

R: Există o preocupare constantă la
nivelul U.A.T. Miroslava, din partea prima -
rului comunei, cu sprijinul dumneavoastră
și  a consiliului local, pentru crearea de o -
por tunități, atât pentru cetățenii comunei
cât și pentru posibilii investitori care doresc
să vină să-și dezvolte afacerile la Miro slava?

V.B. Da, categoric, există această preo -
cupare permanentă, dovadă certă este Parcul
Industrial, care este pe punctul de a fi ocupat
100%, ceea ce este un lucru foarte bun. În
ceea ce priveste infrastructura parcului, avem
probleme cu racordul la reţeaua de elec -
tricitate.  Sunt necesare două puncte de trans-
formare pentru a putea asigura alimentarea
întregului parc, iar asta înseamnă o investiție
de aproximativ 400.000 lei, deoarece inves -
titorii nu au ce face fără energie electrică în
parc. Cei care au inceput deja să  vină s-au
împrumutat de la societățile  vecine să-și
poa tă desfășura activitatea. Noi sperăm ca în
maxim patru, cinci ani, parcul să  aducă ven-
ituri substanțiale la bugetul local. Până la
urmă,  din asta trăiește se dezvoltă o comu -
nă,  o administrație publică locală în genere.

R: Care este gândirea de perspectivă față
de  găsirea sau crearea de noi spații,  tere -
nuri, ținând cont de faptul că la Primaria
Miroslava primiți zilnic cereri pentru
diverse activități?

V.B.: Avem probleme în ceea ce privește
locurile de casă pe care le cer tinerii. În -
cercăm să vedem ce se poate face cu terenul
Liceului Agricol care, după soluția noastră,
ar putea să îl concesioneze cetățenilor, astfel
putând câștiga mai mult decât cultivând
porumb sau floarea soarelui. Ar fi o sursă
consistentă de venituri pentru liceu. Legat de
Parcul Industrial care în scurt timp devine
insuficient,  intenționăm să mai facem un
incubator de afaceri care va mai suplimenta
zona Uricani cu aproximativ 10 de ha.

R: Domnule viceprimar,  este cunoscut
faptul că politicul este prezent în consiliile
locale sau județene. Cum se materializează
la Miroslava?

V.B.: Nici la Miroslava nu facem excep -
ție. Este respectată opinia și exprimarea
votului tuturor consilierilor locali indiferent
de culoarea politică și pot spune că avem o
coabitare decentă în  demersul nostru de a
rezolva cât  mai bine și cât mai multe pro -
bleme ale comunei. Politica se face mai mult
la alegeri, în  rest, trebuie să  facem politica
cetățenilor care ne-au ales și  care și-au pus
speranțe mari în noi.

R: Am ajuns la finalul interviului, dom-
nule viceprimar, deși nu am atins su biecte
importante din munca de adminis trație cum
ar fi asistența socială,  educație,  să nătate,
cultură,  sport, pe care le vom abor da într-
un alt interviu. Ce ați mai dori să
transmiteți cetățenilor comunei Miro slava? 

V.B.: Cetățenii comunei noastre aş vrea să
înțeleagă și să fie siguri că noi suntem perma-
nent preocupați să rezolvăm toate doleanțele
și solicitările, dar în masura în care avem și
baza materială necesară. Mulți ne spun că sun-
tem cea mai mare și mai bo gată comună și că
nu facem suficient, că vor mai mult, mai bine.
Acesta este și obiectivul nostru principal,  sa
derulăm proiecte care să le schim be viața în
bine. În măsura în care vom reuși, vom face
extinderea canalizarii apelor uzate și în satele
componente ale comunei, în care acum nu
există.  Oamenii trebuie să în țeleagă că nu
facem după bunul plac, ci după  cât ne ține
punga și cât permite legea. Chiar dacă suntem
cea mai bogată comună avem și cele mai
multe probleme. Administrația pu blică
implică multe eforturi dar și satisfacții. 

Mona POPOVICI

Informaţia de Miro slava INTERVIU

Vasile Bulbașa, viceprimar: Nu îmi place 
să promit dacă nu sunt sigur că pot face
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Mărţişorul - micul obiect-
bijuterie prins într-un şnur alb-roşu -
este un simbol al reînnoirii, al
renaşterii naturii odată cu venirea
primăverii, dar şi al speranţei, fiind
dăruit celor dragi pentru a le aduce
noroc şi belşug. Fiind un obicei unic,
oferirea unui mărțișor devine măsura
bunătății, prieteniei și altruis mului
de care oamenii, mici și mari, sunt
capabili.

Târgul de mărțișoare este o
tradiție în Mi roslava.  Este un
pretext de a expune și oferi prietenie
și frumusețe, prin  obiecte simple,
nepretențioase. A fost animaţie mare
în holul școlii unde miercuri, 7
martie 2018, a debutat o expoziţie cu
vânzare de mărţisoare, în cadrul
programului educativ internațional

intitulat Viața la pozitiv, la care
Școala Gimnazială „Colonel C.
Langa“ este înscrisă pentru al treilea
an consecutiv (coordonator prof.
Oana Carmen Dumitriu).

În perioada 7-8 martie, elevii au
oferit mărțișoare și felicitări
handmade Grupului pozitiviștilor
din școală,  pe care aceștia le-au
vândut cu scopul de a obține bani cu
care să ajute o adolescentă ce suferă
de o boală necruțătoare. A fost prima
activitatea a proiectului Viața la
pozitiv și a misiunii Fabrica de
fapte bune.  

Sub îndrumarea prof. Adnana
Grigore și prof. Marius Pavel, copiii
au confecţionat produse pe care le-au
oferit apoi spre spre vânzare.
Conștienți de finalitatea propusă, ei

înșiși au cumpărat unele din creațiile
colegilor lor. Părinţii copiilor de la
grădinița Mi roslava au fost alături de
elevii școlii în atingerea scopului lor
nobil, motiv pentru care au
achiziționat numeroase mărțișoare,
prefe ratele fiind cele cu motive
tradiționale și cele făcute prin
tehnica origami. Aceştia au ştiut să
aprecieze efortul depus şi au
cumpărat și cele mai reuşite obiecte,
dar și pe cele mai puțin șlefuite.

Un moment semnificativ al
târgului a fost miercuri, în intervalul
orar 10-12, când pe holul din fața
ghișeelor din primăria Miro slava
elevii au vândut membrilor
comunității mărțișoare. Adresăm
mulțumiri funcționa ri lor din
primărie care au contribuit semni -

ficativ prin achiziții și donații la
atingerea scopului propus.  Prin
activitatea lor elevii școlii noastre au
reușit să adune suma de 950 lei care
a fost depusa in contul adolescentei
Andreea Rodiana Fumu, pentru a
susține tratamentul de care are
nevoie. Copiii au învățat astfel
importanța lucrului făcut din suflet, a
respectării tradiției, a altruismului,
dar și curajul antreprenoriatului.

Misiunea Fabrica de fapte bune
continuă cu activitățile planificate în

săptămâna 26-30 martie 2018 când
la Școala Gimnazială „Colonel C.
Langa“ se va desfășura săptă mâna
activităților extrașcoare Școala
Altfel. Tot atunci se va finaliza o altă
misiune din cadrul programului
Viața la pozitiv, intitulată Cartea
de bucate a bunicii - un inventar al
bucatelor tradiționale din zona
Moldovei - produs pe care îl vom
oferi și comunității noastre.
(Consilier educativ, 
prof. Carmen Oana DUMITRIU)

Elevii de la Liceul
Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“
Miroslava creează aplicații
educaționale, prin intermediul
unui proiect Erasmus+. 

Astfel, în perioada 18-24
februarie 2018, a avut loc în
Polonia (Radomsko) prima
mobilitate, în cadrul
proiectului finanțat de Uniunea
Europeană, prin programul
Erasmus+, cu titlul „Mobile
applications to ease learning
for students“. Liceul
Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ a fost
reprezentat de un grup format
din 6 persoane: 4 elevi (Ana-
Maria Apostol, Andra Maria
Andriucă, Andrei Bahrim,
Vlad-Ionuț Cazacu) și 2
profesori (prof. Ovidiu
Avarvarei, coordonator de
proiect, și prof. Ana-Maria
Dumitrescu, membru în echipa
de implementare).

Proiectul este coordonat de
Liceul Tehnologic Agricol
„Mihail Kogălniceanu“ și are
ca parteneri instituții din
Polonia, Turcia și Grecia.
Scopul proiectului este
dezvoltarea de aplicații utile
învățării pentru telefoanele
care utilizează sistemul de
operare Android. Elevii au
participat la mai multe
work-shop-uri în cadrul
cărora s-au familiarizat cu
programul App Inventor 2 și
au reușit dezvoltarea unor
aplicații pe care le-au rulat,
în final, pe telefonul
personal.

Următoarea activitate în
cadrul proiectului va fi
găzduită de Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ în perioada
13-19 mai 2018, la care vor
participa reprezentanți din
partea tuturor țărilor partenere.

„Considerăm că
interacțiunea elevilor cu
spațiul internațional

favorizează învățarea și
dezvoltă personalitatea
acestora, conturând caractere
complexe, centrate nu doar pe
acumulare de informații, ci și
pe dezvoltare de abilități
practice, cu efecte pe termen
mediu și lung“, au declarat
reprezentanții proiectului, prof.
Ana Maria Dumitrescu și prof.
Oana Mihaela Simionovici. 

„FABRICA DE FAPTE BUNE“

Târg de mărţișoare la 
Școala Gimnazială „Colonel

C. Langa“, Miroslava

Elevii de la Liceul din Miroslava au
creat aplicaţii educaţionale în Polonia – Câteva recomandări pentru

enoriașii din parohii –

In conformitate cu statutul pentru
organizarea și funcționarea B.O.R. în
capitolul II, art. 39 ni se arată că: părțile
componente și organele locale ale B.O.R.
sunt: Parohia, Protopopia, Mănăstirea,
Eparhia și Mitropolia. În cazul nostru art.
41-42 - parohia este comunitatea bise -
ricească a credincioșilor.

Membrii parohiei - enoriașii au
obligația de a susține, întări și răspândi
credința B.O., de a cerceta Sfânta
Biserică, a participa la sfintele slujbe, de a
se împărtăși cu Sfintele Taine, a împlini
faptele milei creștine, a întreține și a ajuta
Biserica și pe slujitorii ei.

Enoriașii unei parohii – în majoritate
sunt familiști, cei căsătoriți au obligația de
a da naștere de copii, să-i crească și să-i
educe. Soții au obligații reciproce – de a
se ajuta unul pe altul – de a munci și
întreține familia. Avem de-a face cu famil-
ia creștină care trăiește în parohie alături
de ceilalți enoriași.

În calitatea aceasta, de enoriași ai unei
parohii, au și obligații față de Biserica
parohială și față de preotul paroh care le
botează copiii, îi mărturisește, îi împăr -
tășește, îi cunună și le sfințește și bine -
cuvîntează casele, locuințele lor. Fiind
oameni cu familii, ei întâmpină multe
greutăți și necazuri și omenește vorbind,
fac păcate, cu voie sau fără voie, de tot
felul. Enoriașii, în aceste situații de
păcătuire, nu pot rămâne indiferenți. Ei
știu că pot scăpa de păcate – greșeli, prin
taina Pocăinței ce se administrează de
preotul paroh. În calitatea sa de preot
paroh, și ca împuternicit al chiriarhului, el
este conducătorul sufletesc al credin -
cioșilor din parohie. În misiunea sa, preo-
tul are întreită chemare: De a-i învăța pe

oameni prin predica Sfintei Evan ghelie,
de a-i sfinți prin harul Sfintelor Taine și de
a-i conduce pe calea mântuirii.

Printre Sfintele Taine pe care creștinii
le primesc mai des sunt: Spovedania și
Sfânta Împărtășanie. Ne vom opri așadar,
asupra tainei Pocăinței și voi face câteva
precizări referitoare la creștinii care
doresc să se mărturisească, deci să
primească taina Pocăinței. Mai întâi, tre-
buie să știm că taina Pocăinței este Sfânta
Taină prin care credinciosul primește
dezlegarea și iertarea lor de la Dumnezeu.

Mântuitorul Iisus Hristos a transmis
Apostolilor și prin ei ierarhilor și preoților
puterea aceasta de a lega și dezlega, de a
ierta păcatele și de a le ține. Deci, taina
Pocăinței este instituită de Mântuitorul
Iisus Hristos când a rostit cuvintele:
„Amin grăiesc vouă: oricâte veți lega pe
pământ, vor fi legate și în cer și oricâte
veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și
în cer“ (Matei 16-18).

E bine să lămurim credincioșii că orice
duhovnic este în slujba lui Dumnezeu și a
oamenilor. Nu trebuie să înlocuim pe
Dumnezeu cu duhovnicul. Dumnezeu este
cel care iartă păcatele, vede inima și sufle-
tul omului. Este o mare îndrăzneală a unui
duhovnic care ar pretinde a cunoaște
foarte bine pe oameni. El cunoaște atât cât
i se spune.

În încheiere, repetăm că e mai bine ca
enoriașii unei parohii să se spovedească
preotului paroh. El este duhovnicul tutur-
or creștinilor din parohie pe care îi
mărturisește, îi împărtășește, îi cunună, le
sfințește locuința și observă viața lor de la
naștere până la mormânt.

Pr. Dr. Ic. Stavr. jurist 
Mihail Adeodatus Ungureanu

(paroh Miroslava II)

Taina Pocăinţei sau Spovedania
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Pentru început este necesar să subliniem
faptul că, spre deosebire de multe alte comune
din România, Miroslava beneficiază de un
număr important de monografii grupate în trei
categorii. O primă categorie este reprezentată
de monografiile satelor componente ale co -
munei, numind aici lucrările „Satul Ciurbești -
monografie“, autor Constantin Todi, editura
Terra, 2006 și „Uricani Iași, file de crono -
logie“ vol. 1 și 2, autor Mihai Constantinescu,
editura Polirom Iași. O a doua categorie ar fi
reprezentată de către monografiile unor
instituții importante din comună, precum ar fi
cazul Liceului Tehnologic Agricol din Mi -
roslava, și aici avem o monografie scoasă de
inginerul Valeriu Slusaru „Scurt istoric mono-
grafic al Școlii de Agricultură“, Iași 1970 cu
referiri și asupra satului Miroslava. O altă
lucrare de referință este „Un veac și jumătate
de învățământ agricol la Miroslava 1831-
1981“, editată de un colectiv de autori în anul
1981. A treia categorie este reprezentată de
monografiile sintetice cum este cazul
ultimelor două inițiate de actualul primar al
comunei, domnul colonel în rezervă Dan Niță
și realizate de către scriitorul și omul de presă
Ștefan Susai în anii 2013-2015.   

Dezvoltarea învăţământului în
prima jumătate a secolului al

XIX-lea în Moldova
La începutul secolului al XIX-lea învă ță -

mântul în Moldova se afla într-o fază in -
cipientă, practic lumea satelor era o lume a
analfabeților și doar câteva persoane la nivel
de sat erau știutoare de carte, în special preotul
și dascălul bisericesc sau alte două-trei per-
soane care desfășurau activități economice,
care aveau ferme sau gospodării mari și care

erau astfel interesate să cunoască buchea căr -
ții, să citească și să socotească.

Schimbările majore aduse în Europa de
Revoluția Franceză au percutat și asupra spa -
țiului românesc. În primul rând orașul a fost
sensibil la aceste influențe iar una dintre aces-
tea a fost reprezentată de deschiderea spre
școală. Au apărut școli particulare care asigu-
rau o pregătire primară, în primă fază
pregătind tinerii pentru diferite activități eco-
nomice sau administrative. În Iași, de exem -
plu, învățământul secundar a cunoscut un
impuls puternic începând cu deceniul al treilea
al sec XIX-lea. În general boierii, negustorii,
persoanele cu stare materială bună au înțeles
că este necesar să își pregătească copiii pentru
a putea ocupa atât funcții în administrația
principatului cât și în armată, iar în acest con-
text vom întâlni în Iași pensioane nou
înființate, franțuzești, dar mai ales grecești. O
expresie a acestui sistem de învățământ vom
întâlni în Miroslava în cadrul „Institutului de
Educație pentru Fiii de Nobili“, institut care
practic în momentul respectiv era înlocuitor al
facultății economice, agronomice sau hai să
spunem al universității. 

Un rol deosebit în propășirea învăță -
mântului în lumea Principatului Moldovei îl
are marele om de cultură care a fost Gheorghe
Asachi. Acesta a stimulat și interesul pentru
pregătirea generală la nivelul unor comunități
rurale interesate dar mai ales s-a preocupat de
asigurarea unor cadre cu pregătire medie pen-
tru administrație în primul rând. Astfel în
1813 înființează la Iași un curs special de
ingineri hotarnici, iar unul dintre absolvenții
acestui curs va fi și Vasile Beldiman, cel care
în 1831 era proprietarul Palatului de la
Miroslava și care apoi va fi nu numai colabo-
rator permanent a lui Gheorghe Asachi, ci și
unul dintre cei mai importanți susținători ai
reformei învățământului din Moldova.

Modernizarea învățământului în spațiul
românesc, respectiv în Moldova, va fi fost
realizată la un nivel mult mai înalt dupa ce
domnitorul  Alexandru Ioan Cuza va fi semnat
în 25 noiembrie 1864 Legea Instrucțiunii
Publice cu nr. 1159.

Pe actualul teritoriu al comunei Miroslava
prima școală primară înființată și susținută în
totalitate de către comunitate a fost cea din
satul Găureni, realizată în 1859 și care avea o
clasă cu 32 de elevi.

În 1865 se înființează Școala Primară din
Vorovești. Primul învățător al acestei școli a
fost Ion Urmă în vârstă de 23 de ani, atestat la
clasă din 20 martie 1869, iar prima clasă de
elevi avea un număr de 22 de școlari. Deși
școala era întreținută de comună, ea nu avea
spațiu propriu, funcționând într-o clădire
închiriată în mijlocul satului. Aici învățau și
copiii din Uricani, din Brătuleni și din Dârjeni
unde încă nu erau înființate școli, așa cum
rezultă dintr-un raport înaintat revizorului
școlar de același învățător menționat, la
sfârșitul anului 1869-1870. Catalogul general
al elevilor din comuna Vorovești cuprindea în
clasa întâi un număr de 16 elevi iar în clasa a
doua cinci elevi.

În 1882 învățător la școala din Vorovești
era Constantin Grigoriu, fiu al satului, care
rămâne aici până la sfârșitul vieții, fiind de alt-
fel îngropat în cimitirul bisericii Vorovești.
Într-un proces verbal de inspecție din 16 no -
iembrie 1882 se consemnează de către ins -
pectorul școlar Constantin Chiriță următoa -
rele: numărul total elevi care frecventau
școala era de 34, dintre care 30 băieți și 4 fete,
cu următoarea distribuire: în clasa întâi 14
băieți și 4 fete, clasa a doua 5 băieți, a treia 7
băieţi, clasa a patra 4 băieţi. În anul 1906 s-a
construit o clădire proprie pentru şcoală,
clădire care mai există şi astăzi.  

În 1879 se înființează și funcționează Școa -
la Primară din Cornești într-o clădire începută
de către boierul Dimitrie Anghel, tatăl poetu-
lui omonim. În Miroslava se deschide școala
primară abia în 1904 în casa donată cu acest
scop de către colonelul Constantin Langa.

Începutul învățământului agronomic la
Miroslava este datat la 24 septembrie 1831,
când revista „Albina românească“ publică un
anunț în care face cunoscută aprobarea Epi -
tropiei Învățăturilor Naționale de a fi deschis
în județul Iași, la Miroslava, „Institutul de
Educație de la Miroslava“ la 25 octombrie

1831. În septembrie 1831 este tipărit și difuzat
un prospect bilingv (română și franceză) în
care sunt prezentate condițiile de studiu de la
Miroslava. La 25 noiembrie 1831 aceeași
revis tă „Albina Românească“ informează citi-
torii despre deschiderea cursurilor de la
Institutul de la Miroslava. După 1989, Liceul
de la Miroslava a devenit Grupul Școlar
Agricol „Mihail Kogălniceanu“, iar astăzi este
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogăl -
niceanu“.

Institutul de Educație de la Miroslava este
strâns legat de viața și activitatea cărturarului și
omului politic a cărui nume îl poartă: Mihail
Kogălniceanu. Meritul așezământului educa țio -
nal constă în faptul că aici s-au format re mar -
cabile personalități ale poporului român. De
asemenea are un rol incontestabil în răspândirea
în Moldova a ceea ce se numea la vremea
respectivă „spiritul epocii“. Institutul a ființat în
clădirile aflate în proprietatea lui Vasile
Beldiman și are meritul de a fi printre primele
așezăminte școlare de nivel mediu în care s-au
predat noțiuni de agricultură rațională, men -
ținându-și mai apoi specificul timp de un secol
și jumătate. (Prof. Dumitru BUNEA)

Informaţia de Miro slava

Începuturile și evoluţia generală a
învăţământului în satele comunei Miroslava

ISTORIE

Catalogul general al elevilor din comuna Vorovești, Plasa Stavnicu
Districtul Iași semestrul al doilea, anul școlar 1869-1870:

Clasa I
Nr. Numele și prenumele Data nașterii Locul nașterii Absențe

1 Bejenariu Gheorghe 1859, martie, 18 Uricani 86
2 Borș Ionu 1862, dec.12 Dârjani 95
3 Ciubotariu Alexandru 1859, aprilie, 14 Vorovești 49
4 Cojocariu Petru 1859, sept. 10 Vorovești 86
5 Culicenco Dimitrie 1863, iunie, 2 Iași 8
6 Ciubotariu Ion 1860, dec. 18 Vorovești 34
7 Doroftei Grigori 1860, sept. 16 Uricani 70
8 Horaicu Constantin 1852, oct. 24 Uricani 87
9 Merticu Petru 1859, mai, 17 Uricani 68
10 Nani Ionu 1858, nov. 20 Uricani 87
11 Nițe Constantin 1869, martie 15 Dârjani 114
12 Popovici Ionu 1859, iunie, 9 Dârjani 53
13 Stănilă Ionu 1861, iulie, 4 Brătuleni 57
14 Scorțariu Ghiorgi 1858, febr. 15 Brătuleni 30
15 Ungureanu Ghiorghi 1859, martie 17 Vorovești 59
16 Vasiliu Ghiorghi 1857, dec. 13 Vorovești 112

Clasa a II-a
Nr. Numele și prenumele Data nașterii Locul nașterii Absențe

1 Dumitrașcu Vasile 1859, aug. 14 Vorovești 30
2 Maneta Ionu 1859, iunie, 26 Iași 73
3 Popovici Neculai 1859, mai, 18 Uricani 61
4 Rusu Ghiorgi 1857, iulie, 29 Vorovești 34
5 Tabacariu Iona 1858, sept. 15 Vorovești 35



Sâmbătă 17 martie Ştiinţa
Miroslava a întâlnit pe terenul de la
Uricani, echipa Metaloglobus
Bucureşti, una dintre
contracandidatele la evitarea
retrogradării, formaţie care nu bătuse
pe nimeni în ultimele şapte etape din
campionat. Deşi au avut meciul în
mână, ieşenii nu au reuşit decât o
remiză cu Metaloglobus, scor 1-1 (1-
0), în cadrul etapei a 24-a a Ligii 2,
şi au rămas pe loc retrogradabil după
acest semieşec. Echipa lui Adrian
Kerezsy a deschis scorul rapid, a
ratat câteva ocazii mari, dar s-a văzut
egalată în repriza secundă la prima
ocazie importantă a oaspeţilor.

Prima repriză,
controlată în totalitate

de Miroslava
Meciul a început perfect pentru

Ştiinţa, care a reuşit să deschidă
scorul încă din minutul 4, prin
Alexandru Marin. Căruţă a şutat din
careu, iar masivul atacant al Ştiinţei
a deviat uşor balonul în poartă, din
câţiva metri, suficient cât să-l
surprindă pe portarul Geantă. În
minutul 20, Ciprian Milea l-a găsit la
post pe portarul oaspeţilor, acesta din
urmă scoţând de sub transversală
mingea şutată de la marginea
careului de căpitanul gazdelor. Prima
repriză s-a încheiat cu o nouă mare
ratare a Ştiinţei, Viorică nimerind
bara, cu un un şut puternic de la
marginea careului.

Bucureştenii au egalat
la prima ocazie

Repriza secundă a debutat cu alte
două bune oportunităţi ale gazdelor,

ratate de Marin (46) şi Căruţă (53),
dar cei care au înscris au fost
oaspeţii, contrar cursului jocului.
Abia intrat în teren, Bilciurescu a
restabilit egalitatea, în minutul 59,
fructificând din cinci metri o
centrare perfectă din partea dreaptă a
lui Voican.

Oaspeţii au prins curaj după golul
egalizator, au ieşit la joc, au
îndrăznit mai mult şi au fost foarte
aproape să întoarcă rezultatul în
două rânduri. Mai întâi prin Roşu
(67), al cărui şut de la 20 de metri a
fost respins cu greu de Turiţă, apoi
prin Voican (70), care a trimis puţin
peste poartă, cu capul, după un
corner bine executat de Roşu.

Gazdele puteau obţine totuşi cele
trei puncte în ultimul minut, dar
Buhăcianu, scăpat singur cu portarul
Geantă, a şutat slab şi i-a permis
goalkeeper-ului oaspeţilor să
respingă.

Ştiinţa ratează victoria şi implicit
şansa de a trece dincolo de linia
retrogradării, după un meci pe care l-
a controlat în cea mai mare parte, dar
pe care nu a ştiut să-l gestioneze în
repriza secundă. Terenul foarte prost
şi-a pus şi el amprenta pe jocul
ambelor formaţii, în special pe cel al
gazdelor, nevoite să construiască mai
mult.

Echipa lui Kerezsy rămâne pe loc
retrogradabil (18) după acest
semieşec de pe teren propriu, cu 23

de puncte, dar la o singură lungime
de un loc salvator. 

Știința a obținut însă un punct
important în meciul cu Academica
Clinceni (în deplasare) unde în
ultimele 10 minute a jucat cu un om
mai puțin după eliminarea lui Crișan,
având în același timp o șansă
uluitoare de a înscrie golul victoriei
în minutele de prelungiri. Scorul
Final Academica Clinceni - Stiinta
Miroslava 0-0.

ŞTIINŢA MIROSLAVA -
METALOGLOBUS
BUCUREŞTI 1-1; Alexandru
Marin 4’ / Mihai Bilciurescu 59’

� Turiţă - Ambrosie, Moisi, Seb.
Bucur, Agrigoroaei - Milea
(cpt.)(Buhăcianu 61’) - Viorică, H.
Crişan, Căruţă, Nemţanu (Taciuc
55’) - Al. Marin (Ed. Sandu 78’);
Rezerve neutilizate: Târnovanu -
Ţapu, Asăvoaei, Izmană; Antrenor:
Adrian Kerezsy

� Rob. Geantă - Asanache,
Caramalău, Sava (cpt.), Negotei - Şt.
Niculae (Potecea 83’), Ispir
(Răileanu 18’) - Ant. Popa, Vl. Vlad
(Bilciurescu 51’), I. Roşu - Voican
Rezerve neutilizate: Burci -
Ghenovici, Şt. Stângă, Dincă;
Antrenor: Alin Chiţa

� Stadion: Comunal (Miroslava
- Iaşi); Arbitru: Andrei Lucian Ţiţii
(Şura Mică); Arbitru: Bogdan Ioan
Dragoş şi Constantin Mihai
Cantemir (ambii din Făgăraş). 
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Vespazian Colban
a demisionat de la

conducerea
Ştiinţei Miroslava

Știinţa pierde două puncte acasă,
cu Metaloglobus și câștigă un punct
în deplasare cu Academica Clinceni

Divizionara secundă Ştiinţa
Miroslava schimbă din nou
preşedintele. După doar trei luni
de la instalare, Vespazian Colban
a demisionat din funcţie. Acesta
a avut o întâlnire cu membrii
Consiliului Director şi i-a
anunţat că vrea să părăsească
gruparea din Miroslava. În locul
lui Colban a fost numit
preşedinte interimar Alexandru
Vieru, un membru mai vechi în
Comitetul Director al clubului
ieşean.

„În urma demisiei domnului
Colban, am fost desemnat să

preiau interimatul la
conducerea clubului. Este
soluţia cea mai ieftină şi la
îndemână în momentul de faţă.
Cunosc problemele clubului,
pentru că sunt membru în
Comitetul Director de mai mult
timp. Nu ştiu cât voi sta în
această funcţie, o zi, o lună sau
până la sfârşitul sezonului, dar
voi face totul alături de colegii
mei pentru a ne îndeplini
obiectivul, menţinerea în Liga a
2-a“, a declarat preşedintele
interimar Alexandru Vieru.

Aventura lui Vespazian
Cordan ca preşedinte de club a
ţinut astfel doar trei luni. Fostul
atacant a mai activat până acum
ca antrenor al echipei FCM
Dorohoi.

După o înfrângere, 2-3 cu FC
Argeş, şi un egal, 1-1 cu
Metaloglobus, Ştiinţa Miroslava
a ajuns pe antepenultimul loc în
clasamentul Ligii 2, pe poziţie
retrogradabilă, 18. Clubul ieşean
are 23 de puncte, cu unul mai
puţin decât Pandurii şi
Metaloglos, primele echipe
aflate deasupra poziţiilor care
duc în Liga 3. Sâmbătă, Ştiinţa
joacă în deplasare, de la ora
11:00, la Academica Clinceni. 


