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Ambasadorul SUA a
vizitat pentru a doua
oară Liceul Agricol

Ambasadorul SUA,
Hans Klemm a fost
prezent la deschiderea
centrului de primire şi
distribuire a produselor
de la fermieri Roade si
Merinde de la Iași
deschis de către
Centrul de Mediere și
Securitate
Comunitara din Iaşi cu
finanţare oferită
de Romanian-
American Foundation
la sfârșitul lunii martie.
Cu această ocazie, ambasadorul a fost prezent pentru a doua oară
și la Liceul „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava. 

Continuare în pagina 3

Comuna Miroslava se află într-un continuu
proces de dezvoltare și tot mai mulți
investitori aleg să își pornească noi afaceri
aici. De la operatori economici la dezvoltatori
imobiliari vin la Miroslava și contribuie la
progresul social-economic al comunei prin
creșterea veniturilor la bugetul local plătind
aici taxe și impozite. Pe lângă investițiile
private, Primăria Comunei Miroslava are
proiecte aprobate pentru construirea de
obiective social-educative pe raza comunei
precum școli, creșe, grădinițe, drumuri de
interes local pentru care a primit finanțare
prin fonduri nerambursabile și care sunt
menite să crească calitatea vieții cetățenilor. 

Multe dintre aceste proiecte pot fi însă
blocate de o situație absurdă: operatorul de
distribuție a energiei electrică concesionar pe
raza comunei Miroslava, SC Delgaz Grid SA,
refuză să asigure racordarea la energie
electrică pentru tot mai multe construcții noi
și amână soluționarea cererilor până la data
de 31 decembrie 2019. Compania deține
monopolul zonal al distribuției de energie
electrică în regiunea Moldovei, unde
operează o rețea de distribuție de peste
80.000 de kilometri.

Ca urmare a acestei situații, Primăria
Comunei Miroslava a făcut o serie de
demersuri pentru a rezolva problema ce
afectează întreaga comunitate. Amintim aici
faptul că, Primăria Comunei Miroslava a
transmis o cerere în luna martie 2018
Autorităţii Națională de Reglementare a
Energiei (ANRE) prin care îi solicită să ia
măsurile necesare, în conformitate cu
legislația în vigoare, pentru ca operatorul SC
Delgaz Grid SA să asigure condițiile tehnice
necesare pentru racordarea la rețeaua de

energie electrică a investiţiilor de pe raza
comunei Miroslava.  

În răspunsul ANRE de la începutul lunii
aprilie 2018, se concluzionează că „aspectele
semnalate sunt cauzate de creșterea sarcinii
electrice în rețeaua de distribuție a energiei
electrice de medie tensiune din zona limitrofă
municipiului Iași pe fondul dezvoltării
urbanistice accelerate a acestei zone. În acest
context, rețelele electrice de medie tensiune
existente care alimentează zonele rurale se
află în situația de a nu mai corespunde
normelor pentru care au fost proiectate
inițial, cu alte cuvinte rețeaua electrică pe
care o folosește furnizorul de energie
electrica Delgaz Grid pentru distribuția din
zona comunei Miroslava este depășită din
punct de vedere tehnic și se impune
schimbarea sau îmbunătățirea acesteia.“ 

Aceeași adresă de răspuns ANRE
informează Primăria Comunei Miroslava că
în cursul anilor 2016-2017 a fost realizat un
studiu de fezabilitate destinat creșterii
capacității de distribuție a energiei electrice,
iar reprezentanții Delgaz Grid au stabilit ca
lucrările aferente se vor realiza etapizat, 4
dintre etape urmând a se realiza în cursul
anului 2018 cu termen de realizare estimat la
începutul lunilor octombrie și respectiv
noiembrie, iar alte două etape având ca
termen de realizare luna iunie a anului 2020
și anul 2021. 

Cu alte cuvinte, dezvoltarea comunei
Miroslava poate fi blocată câțiva ani de
ritmul în care firma de distribuție a energiei
electrice, SC Delgaz Grid SA a înţeles să
gestioneze stadiul lucrărilor specifice menite
să crescă capacitatea de distribuție a energiei
pe raza comunei.

Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava: vom face

demersuri către Guvernul
României şi Administraţia

Prezidenţială!
Primarul comunei Miroslava, Dan NIŢĂ a

declarat că: „Tragem un semnal de alarmă,
vom face demersuri către Guvernul
României şi Administraţia Prezidenţială să
aducem la cunoştinţă problemele cu care ne
confruntăm noi, cei din administraţia
publică locală, şi, cred că sunt şi în
asentimentul colegilor mei din comunele
alăturate aflate în Zona Metropolitană Iaşi.

Facem eforturi foarte mari să depunem
proiecte cu finanţare nerambursabilă,
obţinem finanţare, şi, mai apoi, aceste
investiţii pot fi blocate de indolenţa celor de
la SC DELGAZ GRID SA. Este necesar ca
operatorul de distribuție a energiei electrice,
care face parte din grupul E.ON, să asigure
condiţiile tehnice necesare pentru a racorda
la reţeaua de energie electrică obiectivele de
investiţii promovate atât de cetăţeni,
companii, cât şi de UAT Comuna Miroslava,
trebuie să ţină cont de ritmul dezvoltării
urbanistice, trebuie să previzioneze creşterea
investiţiilor în zonă şi să îşi actualizeze
strategia de dezvoltare în concordanță cu
realităţile din teren“.

Primăria comunei Miroslava a
participat vineri 30 martie la finala
competiției „Sate Culturale ale
României - 2018“, ediția a V-a unde
a ocupat lcul doi. Evenimentul a fost
organizat de Asociația „Cele mai

frumoase sate din România“ în
parteneriat cu CJ Bacău și s-a
desfășurat la Muzeul de Științele
Naturii „Ion Borcea“ din Bacău.

Continuare în pagina 3

Monopolul energetic al S.C. Delgaz Grid S.A.
blochează dezvoltarea comunei Miroslava

PUBLICAŢIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Hram la Parohia 
„Sfântul Gheorghe“ Vorovești
Și anul acesta, ca în fiecare an,

preotul paroh al bisericii din Vorovești,
Daniel Graur, cel care păstorește de
aproape două decenii sufletele
comunității voroveștene, s-a ocupat de
organizarea cum se cuvine a cinstirii

sfântului ocrotitor al lăcașului de cult
Sântul Mare Mucenic Gheorghe în data
de 23 aprilie. 

Continuare în pagina 7

Miroslava, locul doi în
competiţia 

„Sate Culturale ale României“
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Reunit în ședinţă de lucru
ordinară, în ziua de,  în ziua de
30 martie 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. 63 privind
alegerea președintelui de
ședință pentru trimestrul al
II-lea , respectiv pentru lunile
aprilie, mai și iunie 2018;

� Hotărârea nr. 64 pentru
îndreptarea erorilor materiale
strecurate în conținutul H.C.L.
Miroslava nr.59/28.02.2018
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. 65 privind
aprobarea Actului Adiţional
nr.24 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009 încheiat
între Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi -
A.R.S.A.C.I.S. și S.C.
APAVITAL S.A.;  

� Hotărârea nr. 66 privind
aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale
la nivelul Serviciului Public de
Asistență Socială  pentru anul
2018-2023  din cadrul Unității
Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași;

� Hotărârea nr. 67 privind
aprobarea Planului de Ordine și
Siguranță Publică a Comunei
Miroslava, județul Iași  pentru
anul 2018;

� Hotărârea nr. 68 privind
încheierea unui parteneriat între
Unitatea Administrativ-
Teritorială  Comuna Miroslava,
județul Iași și ATELIERUL LUI
GEPPETTO SRL-D în vederea
implementării proiectului
cultural History Village Tour,
proiect care se va depune spre
finanțare la Administrația
Fondului Cultural Național;

� Hotărârea nr. 69 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. 70 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. 71 privind
încetarea de drept a contractului
de concesiune
nr.23382/14.09.2015  încheiat
între Comuna Miroslava şi
doamna Căliu Mihaela; 

� Hotărârea nr. 72 privind
încetarea de drept a contractului
de concesiune nr.
33066/17.12.2015  încheiat
între Comuna Miroslava şi
doamna Apostol Andreea;

� Hotărârea nr. 73 privind
aprobarea unor finanțări
nerambursabile parohiilor :
„Adormirea Maicii Dormnului“
sat Uricani, „Sf. Nicolae“ sat
Valea Adîncă și Ciurbești din
comuna Miroslava, județul Iași ;

� Hotărârea nr. 74 privind
necesitatea înființării și
elaborării studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de
investiție: „PARC
INDUSTRIAL 2
MIROSLAVA“;

� Hotărârea nr. 75 privind
avizarea Planului Urbanistic
Zonal pentru  schimbarea
regulamentului din L1a în A1 în
vederea construirii hală
depozitare materiale nepoluante
pe terenul situat în intravilan
comuna Miroslava, sat  Valea
Ursului, județul Iași, T33, P1A,
NC 83255, cu acces DJ 2047-
strada Principală-beneficiar
S.C. CRIO-2 S.R.L. prin
Ambrozie Maricica;

� Hotărârea nr. 76 privind
avizarea Planului Urbanistic
Zonal pentru   modificarea
Regulamentului Local de

Urbanism din L1a în A1 -zonă
de activități productive
compusă din industrie și
servicii, în vederea construirii
hală depozitare materiale
nepoluante pe terenul situat în
intravilan comuna Miroslava,
sat   Găureni, județul Iași, T32,
P1A, NC 81413, cu acces  din
strada Zorilor-beneficiar S.C.
CRIO-2 S.R.L. prin Ambrozie
Ioan;

� Hotărârea nr. 77 privind
concesionarea terenului în
suprafață de 10000 m.p., situat
în extravilan  comuna
Miroslava, județul Iași,
aparținând domeniului privat al
comunei, Tarla 62, parcela
2870/4;

� Hotărârea nr. 78 privind
respingerea plângerii prealabile
formulată de către  domnul
Căliman Ioan prin Cabinet de
avocat Bulgaru Laura;

� Hotărârea nr. 79 privind
aprobarea contractării de către

Comuna Miroslava a serviciilor
de furnizare a hranei pentru
câinii aflați în cadrul Padocului
de câini   din sat Balciu,
comuna Miroslava, județul Iași,
precum și  suportarea
cheltuielilor aferente
contractului de furnizare din
bugetul local al comunei;

� Hotărârea nr. 80 pentru
însuşirea raportului elaborat de
către primarul comunei privind
starea economică, socială şi de
mediu a comunei  Miroslava pe
anul 2017, activitatea
administraţiei publice locale în
anul 2017, precum şi
obiectivele propuse pentru anul
2018;

� Hotărârea nr. 81 privind
încetarea de drept a contractului
de concesiune
nr.23656/28.07.2017 încheiat
între Comuna Miroslava şi
doamna  Șoroagă Adriana;

�Hotărârea nr. 82 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 anului 2017;

� Hotărârea nr. 83 privind
însușirea de către Consiliul
Local Miroslava a raportului de
evaluare  privind terenul și
construcțiile aferente
identificate de către comuna
Miroslava în T9 în vederea
înființării: „Centru de Îngrijire
pentru Persoane Vârstnice“ și
stabilirea prețului  de
cumpărare;

� Hotărârea nr. 84 privind
acordarea unui ajutor financiar
ocazional, în cuantum de 5000
lei   domnului Ajidaucei Mihai
din sat Cornești, str. Câmpiei
nr.8, comuna Miroslava, județul
Iași, pentru  reconstruire spațiu
de locuit.

Informaţia de Miro slava

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna martie

ADMINISTRAŢIE

În ultima perioadă, lucrătorii Poliției Locale
Miroslava, au desfășurat diverse activități
concretizate în efectuarea de patrulări pe raza
localităților comunei pentru înmânarea
declarațiilor de impunere, privind sumele
datorate bugetului local de către cetățeni,
precum și activități de patrulare pentru
prevenirea și descoperirea faptelor antisociale
și de tulburare a ordinii și liniștii publice .

Deasemenea, în această perioadă, s-a
acționat și în zona bisericilor, pentru prevenirea
oricăror fapte ce se puteau produce în timpul
sărbătorilor de Paște precum și în ziua de
13.04.2018, cu ocazia sărbătorii Izvorul
Tămăduirii , când s-a acționat în zona
cimitirelor.

Urmare a activităților desfășurate, au fost
aplicate un număr de 11 sancțiuni

contravenționale conform HCL 236/2017 art.3
pct.2 și 2 sancțiuni la HCL 223/2017 art.8 alin.,
în valoare totală de 3700 lei , precum și un
număr de 6 avertismente pentru incendierea de
resturi vegetale .

Cu privire la incendierea resturilor vegetale,
atenționăm cetățenii asupra riscurilor la care se
supun, atât în ceea ce privește producerea unor
incendii neprevăzute cât și asupra faptului că,
pot fi sancționați cu amenzi conform HCL
223/2017 .

În continuare lucrătorii Poliției Locale vor
intensifica acțiunile pe raza comunei pentru
menținerea unui climat de ordine și siguranță
publică.

Polițist Local,
Ag.Căliman Ioan

Poliţia Locală la datorie pe străzile comunei
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În finala competiției au ajuns 18
comune din toată țara: Miroslava
(Iași), Țibănești (Iași), Ruginoasa
(Iași), Sadu (Sibiu), Vorona
(Botoșani), Drăguș (Brașov),
Vălișoara (Hunedoara), Corbi
(Argeș), Bobohalma (Mureș),
Țânțăreni (Gorj), Pădureni (Vaslui),
Piscu (Ilfov), Recea (Maramureș),
Dofteana (Bacău), Gălăutaș
(Harghita), Moroeni (Dâmbovița),
Țara Hangului (Neamț), Prejmer
(Brașov). După cele 18 prezentări
video ale comunelor finaliste, juriul
a decis câștigătorii în ordinea
următoare: Sadu (Sibiu) - locul I,
Miroslava (Iași) - locul II și Corbi
(Argeș) - locul II.

Pentru a obține titlul de „Sat
Cultural al României“, localitatea
participantă trebuia să obțină
minim 70 de puncte din 100
posibile. Criteriile de jurizare ale
competiției au constat în: calitatea,
numărul și diversitatea
evenimentelor culturale - 40
puncte, viziunea comunei,
prezentarea proiectelor de
dezvoltare - 20 puncte, parteneriate
locale (presă, ONG-uri, UAT-uri,
CJ etc.) - 10 puncte, experiența
candidatului - 10 puncte, impactul
evenimentelor asupra publicului -
10 puncte, parteneriat sau înfrățire
cu o localitate din R. Moldova sau
altă localitate din Europa - 10
puncte.

Comuna Miroslava a participat
pentru al treilea an consecutiv la
acest eveniment, obținând la ediția
din acest an cel mai bun rezultat. 

„Toate evenimentele cultural-
turistice ale anului 2018
organizate împreună cu instituțiile
partenere primăriei Miroslava

sunt reunite sub denumirea
„Miroslava 50 - România 100“,
anul centenar 2018 al României
Mari coincide cu anul în care
Consiliul Local și Primăria
comunei Miroslava vor împlini 50
de ani de la înființare, ocazie cu
care, în luna septembrie vor fi
programate o serie de evenimente
omagiale precum lansarea
volumului „O zi din viața a 50 de
locuitori ai comunei Miroslava“
precum și o întâlnire cu toți
primarii care au păstorit de-a
lungul timpului destinele
cetățenilor comunei.“ a declarat
Mihaela Vechiu (foto), consilier la
Centrul de Informare Turistică
Miroslava.

Informaţia de Miro slava EVENIMENTE
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Prezent pentru a doua oară și la Liceul „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava Ambasadorul SUA,
Hans Klemm a fost întâmpinat de către primarul
comunei, domnul Dan Niță, și directorul liceului,
domnul Constantin Timu.

Prezent pentru a doua oară la Liceul „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava, Excelența sa, Hans
Klemm, ambasadorul SUA în România, a gustat
dulceaţa de morcov, unul dintre produsele şi
serviciile prezentate de elevii liceului la competiţia
ideilor de afaceri Innovation Day. Excelența sa nu
doar le-a degustat și apreciat produsele și munca,
dar i-a și asigurat, atât pe elevi, cât și pe profesorii
acestora, că activitatea și rezultatele lor pot fi date
drept exemplu altor licee din țară. 

„Ceea ce am văzut aici poate fi într-adevăr
considerat un exemplu. Romanian-American
Foundation lucrează cu mai multe licee agricole,
însă ceea ce se realizează aici, la liceul din
Miroslava, împreună cu Junior Achievement, este
extraordinar.“ - Hans Klemm, ambasadorul SUA la
București.

„Ne onorează vizita domnului ambasador Hans
Klemm la Liceul din Miroslava și ne bucură
interesul pe care îl manifestă pentru această
ramură educațională, agricultura. Primăria
comunei are o colaborare rodnică cu această
unitate de învățământ și suntem oricând deschiși
pentru noi proiecte menite să aducă plus valoare
calității învățământului pe plan local. Felicit
inițiativa elevilor și inovația de care au dat dovadă
în această competiție de idei de afaceri Innovation
Day“ a declarat primarul comunei, Dan Niță.  

Ambasadorul SUA a vizitat pentru
a doua oară Liceul Agricol

Parteneriate strategice pentru 
liceul „M. Kogălniceanu“din Miroslava

Fundația World Vision
Romania și Liceul „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava, cu
sprijinul Primăriei Comunei
Miroslava, au organizat la
sfârșitul lunii martie în sala mare
de ședințe a primăriei, o masă
rotundă în jurul căreia s-au
întrunit actori importanți din
domeniul agricol în cadrul
programului naţional „Liceele
agricole - Hub-uri locale pentru
dezvoltarea fermelor mici şi
mijlocii“

Dezbaterea a avut ca scop
promovarea parteneriatelor
strategice dintre liceele cu profil
agricol și fermele agricole sau
agenţii economici astfel încât
elevii să participe la stagii de
practică relevante, care să permită
să acumuleze experiența necesară

pentru a putea deveni profesioniști
în domeniu.

Firme importante din domeniul
agricol (Kosarom - Avi-Top Iași,
Asociaţia Naţională a fermierilor
piscicoli, Ferma Zootehnică de la
Gorban, Agricola 96 Țigănași,
GAL-UL Stejarii argintii din
Miroslava, Primarul Comunei
Todireşti, reprezentanți ai
USAMV IASI ș.a.,) împreună cu
reprezentanţii liceului au dezbătut
problemele cu care se confruntă
liceele agricole și au stabilit
acțiuni concrete care ar putea veni
în sprijinul acestora pentru a
atrage și pentru a forma tineri care
își doresc să devină fermieri.

În urma participării la
dezbatere, fermierii şi-au exprimat
angajamentul de a primi elevi în
practică. Andreea Guriţă,
reprezentant World Vision, a

subliniat că aceste stagii de
practică sunt importante nu numai
pentru dobândirea cunoştiinţelor
de specialitate, dar şi pentru că
tinerii pot interacţiona cu fermieri
care au demonstrat că se pot
construi afaceri de succes în
agricultură, în România.

La dezbatere a participat şi 
dl Primar al Comunei Miroslava,
Dan Niţă care a subliniat că va
acorda tot sprijinul liceului din
Miroslava pentru a se ridica la
valoarea pe care o merită în
rândul liceelor cu tradiţie în
învăţământul agricol din
România.

„TREBUIE SĂ ÎNTINDEM
O MÂNĂ DE AJUTOR
LICEELOR AGRICOLE!“ a
fost concluzia fermierilor prezenți
la eveniment. (M.V.)

Miroslava, locul doi în
competiţia 

„Sate Culturale ale
României“
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ATENŢIE LA ARDERILE
NECONTROLATE!

Statistica incendiilor din
ultimii ani arată că în perioada
februarie-iulie, în România, se
înregistrează cel mai mare număr
de arderi necontrolate ca urmare
a acţiunilor de igienizare a
terenurilor de vegetaţia uscată,
prin folosirea focului deschis. În
unele cazuri, cetăţenii ard
miriştile, resturile menajere ori
vegetaţia uscată în condiţii de
vânt ori amplasând grămezile ce
urmează a fi distruse prin ardere
în apropierea şurilor,
adăposturilor de animale sau
furajelor, ceea ce conduce la
propagarea rapidă a focului la
gospodării şi anexele acestora,
înregistrându-se pagube mari.

Utilizarea focului deschis
pentru arderea miriştilor,
vegetaţiei uscate şi resturilor
vegetale este prevăzută în
Normele generale de apărare
împotriva incendiilor şi în
Ordinul comun al ministrului
internelor şi reformei
administrative şi al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 576/605/2008, publicat în
Monitorul Oficial nr.661 din
22.09.2008. 

Persoanele fizice şi juridice
care desfăşoară activităţi de
ardere a miriştilor, stufului,
vegetaţiei ierboase, gunoaielor,
deşeurilor şi altor materiale
combustibile, au obligativitatea
respectării prevederilor
reglementărilor în domeniu,
conform actelor normative mai
sus menţionate, astfel:

� arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi altor
materiale combustibile se face în
locuri special amenajate ori pe
terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se
supravegherea permanentă a
arderii, precum şi stingerea
jarului după terminarea activităţii; 

� arderea miriştilor se face
numai după luarea măsurilor ce
se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii; 

� distrugerea prin ardere a
deşeurilor, resturilor menajere şi
vegetaţiei uscate se efectuează cu
respectarea prevederilor din
O.G. nr. 195/2005 modificată şi
aprobată prin Legea nr. 265 /
2006 privind protecţia mediului
care se referă la obligativitatea
obţinerii acceptului Agenţiei de
Protecţia Mediului; 

� arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi
miriştilor se execută numai pe
baza permisului de lucru cu foc
pe timp de zi, după ce a fost
informat în prealabil Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din localitate; 

� emiterea permisului de
lucru cu foc se eliberează prin
grija primarului prin Şeful
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă; 

� interzicerea folosirii focului
deschis pe teritoriul ariilor
naturale protejate.

Șef S.V.S.U.
Ioan Petrilă

În perioada 14-18 mai 2018,
Primăria Comunei Miroslava în
parteneriat cu ADIS Iași, Asociația
ECOTIC, APM Iași și Ecorec
Recycling va desfășura pe raza
comunei o campanie de reciclare a
deșeurilor de echipamente electrice
și electronice (DEEE) , campanie
denumită „Comune curate“. 

Scopul proiectului este  creșterea
gradului de conștientizare a
populației privind colectarea
selectivă a deșeurilor și reciclarea
DEEE.

Campania se va desfășura după
următorul program:

� în perioada 14.05-16.05.2018
imparți flyere pentru o bună
informare a informa populației;

� în perioada 14.05-18.05.2018
cetățenii pot preda DEEE la punctul
de colectare din curtea Primăriei
Miroslava iar cei care vor preda
minim 5 kg DEEE vor primi un
premiu pus la dispoziție de catre
ADIS Iași;

� în ziua de 16.05.2018 se va
face o informare audio (goarnă)
asupra campaniei în toate satele
aparținând comunei Miroslava;

� în ziua de vineri 18.05.2018
Ecorec Recycling va prelua DEEE
voluminoase conform solicitărilor
primite și va face o nouă informare
audio;

� în ziua de vineri 18.05.2018
Ecorec Recycling va prelua DEEE
colectate la punctul de colectare din
curtea Primariei Miroslava.

Vă așteptăm să participați în
număr cât mai mare la această
campanie desfășurată în interesul
nostru al tuturor!

� 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 martie - 20 aprilie la Oficiul de Stare Civilă al comunei

Miroslava au fost înregistrate următoarele:
� Nașteri: Dăscălescu Lavinia, Hendre Mihnea Gabriel;
� Căsătorii: Robu Ion și grumeza Ana, Ghizdari Ion și Bolocar

Cristina; 
� Decese: Prisecaru Alexandrina (84 ani) Uricani, Cota Constantin 

(84 ani) Vorovești, Gogu Maria (82 ani) Ciurbești.

MĂSURI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR ÎN PERIOADA

DE PRIMĂVARĂ

Campania de reciclare 
„Comune curate“ la Miroslava

Program audienţe

Informăm pe această cale toți
agenții economici care își
desfășoară activitatea pe raza
Comunei Miroslava că termenul
de vizare a
Acordurilor/Autorizațiilor de
funcționare a expirat în data de
31.03.2018 .

Cu toate că, Polițiștii Locali
cu atribuții de control asupra
activităților comerciale, au
efectuat muncă de prevenție,
informând toți agenții
economici cu privire la termenul
de vizare, până la această dată
doar 30 % dintre aceștia au
depus documentația necesară la
Compartimentul Verificare
Agenți Economici din cadrul
Poliției Locale pentru vizarea
documentelor.

Începând cu data de
02.04.2018, agenții Poliției
Locale au reluat activitatea de
control pentru a identifica
nereguli în desfășurarea
activităților comerciale şi vor
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“ .

Agenții economici care nu au
solicitat eliberarea sau vizarea
Acordului/ Autorizației de
funcționare vor fi sancționați,
conform HCL 182/2017, art.62,
alin.a),b),c),d),e), 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.

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

Poliţist Local,
Compartiment Verificare

Agenţi Economici
Ing.Adriana Cardaş

Termenul de vizare
Acorduri/Autorizaţii de
funcţionare a expirat la

31 martie !

Primăria Comunei Miroslava
anunță deținătorii de locuințe
individuale sau colective ori de
spații în care se desfășoară activități
socio-economice ale căror ape uzate
nu pot fi epurate separat, că au
obligația să se racordeze la rețeaua
de canalizare publică stradală a
comunei, pe străzile unde este
realizată rețeaua de calnalizare.    

Vă aducem la cunoștință
prevederile Legii 241/2016 a
serviciului de alimentare cu apă și
canalizare:

� Art. 31 (14) „Utilizatorii,
persoane fizice sau juridice,
inclusiv cei care au sisteme proprii
de alimentare cu apă, au obligația
de a se racorda la sistemele
publice de canalizare existente sau

nou înființate, dacă  aceștia nu
dețin stații de epurare avansată
care respectă condițiile de
descărcarea a apelor în mediul
natural“

� Art 39 (5) „Constituie o
contravenție nerespectarea de către
utilizatori a prevederilor art 31 alin
(14) și se sancționează cu amendă
de la 2.000 la 4.000 lei.“

Anunţ de interes public
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R: - În luna martie au fost evenimente
importante la nivel naţional dar cel mai
marcant, cred,  a fost aniversarea a 100 de
ani de la Unirea Basarabiei cu România,
100 de ani în care românii de pe ambele
maluri ale Prutului îşi doresc să poată fi o
familie, să nu mai existe frontieră între ei.
Cum aţi marcat acest eveniment la
Miroslava?

D.N.: - Agenda noastră a fost încărcată
cu evenimente menite să marcheze şi să
reliefeze aceste momente istorice ale
neamului nostru românesc, organizate atât
de către Primăria Miroslava, cât şi de către
unităţile de învăţâmânt din comună şi nu
numai. M-aş referi în primul rând la
activităţile organizate la nivelul școlilor din
Miroslava, Uricani şi Corneşti, desfăşurate
pe parcursul a patru zile, cu un program bine
structurat, împreună cu copii şi cadre
didactice venite din Sculeni, Republica
Moldova. Foarte importante au fost şi
acţiunile  desfăşurate de către elevii din
cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ Miroslava, care au fost
vizitaţi de către Excelenţa sa ambasadorul
Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm,
care a fost încântat de copiii noştri frumoşi,
deştepţi şi harnici. La Târgul de produse
organizat în cadrul Liceului, copii au
prezentat animale de casă (iepuri, boboci de
raţă şi gâscă), dar şi produse de patiserie,
brânză şi din cadrul căruia a cumpărat şi
ambasadorul american mici pachete produse
de copii.

R: - Dacă vorbim despre elevii Liceului
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“
Miroslava, nu putem trece cu vederea
produsele cu care sunt recunoscuţi la
târgurile de specialitate şi aici mă refer şi la
„Dulceaţa de ardei iute“.

D.N.: - Da, aveţi dreptate, la acest Târg
de produse copiii au adus cunoscuta
dulceaţă de ardei iute, miere de albine, ulei
de floarea soarelui, brânză. La târg au fost
prezenţi şi producători locali care şi-au
prezentat produsele şi pot spune că a fost o
activitate de succes. Dar, aşa cum vă
spuneam, au fost acţiuni dedicate aniversării
Marii Uniri a Basarabiei cu ţara mamă,
organizate de către Primăria Comunei

Miroslava  şi aici mă refer şi la faptul că au
fost trimise delegaţii în Republica Moldova
pentru a participa la diverse evenimente
organizate acolo, dar şi pentru a pregăti şi
demara procedurile pentru înfrăţirea cu
oraşul Donduşeni, din Republica Moldova. 

Noi suntem înfraţiţi şi cu alte localităţi
din ţara vecină şi soră, aşa cum ar fi satul
Corneşti din Raionul Ungheni, satul
Cărpineni din Raionul Hânceşti, Raionul
Făleşti şi oraşul Durleşti, municipiul
Chişinău. Suntem deschişi şi faţă de fraţii
din Ucraina, astfel că în luna iulie 2013,
Comuna Miroslava a încheiat o Înţelegere
de Cooperare cu Satul Galjbiivka Yampil,
regiunea Vinniţa, Ucraina. 

R: - Domnule primar, Nicolae Iorga
spunea atât de profund: „Să înveţi pentru
tine, să ştii pentru toţi!“ şi iată că se aplică
atât de frumos la Miroslava, atunci când
vorbim despre agenda încărcată cu
evenimente dedicate Marii Uniri şi despre
implicarea factorilor educaţionali în
această horă a unirii transfrontaliere. Ce
ne spuneţi despre activităţile desfăşurate la
nivelul şcolilor din comună?

D.N.:- Activităţile organizate şi
desfăşurate de către elevii şi cadrele
didactice din şcolile din comuna Miroslava
au fost emoţionante de la momentul când
copii mi-au legat tricolorul la mână şi care
m-a făcut să fiu mândru că sunt fiu al
comunei, până la activităţile artistice derulate
la Palatul Copiilor din Iaşi, desfăşurate în
comun cu copii din Republica Moldova.

Avea dreptate Nicolae Iorga. Copii
trebuie să înveţe adevărurile istoriei,  să o
respecte şi să ducă mai departe peste
generaţii aceste repere istorice. În comună,
copiii au participat la întâlnirile sportive
organizate de către părintele protopop
Mihail Roşu şi care s-au desfăşurat în sala
de sport din Comuna Miroslava, fiind opt
echipe de copii din comuna noastră, Podul
Iloaiei, Lunca Cetăţuii, Mironeasa şi altele.

R: - Ne apropiem de finalul acestui
interviu privind activităţile legate de
sărbătorirea Marii Uniri a Bucovinei cu
România la Miroslava. Acest eveniment
face parte şi din programul  pe care

comuna Miroslava îl are pentru anul 2018
şi pentru păstrarea titlului de „Sat cultural
al României“.

D.N.: - Este deja un deziderat să păstrăm
acest titlu pe care din anul 2016 îl purtăm cu
cinste şi care, iată, şi în acest an ne aduce pe
podiumul fruntaşilor, al comunelor care
cinstesc cultura şi tradiţiile româneşti. Avem
un program complet şi complex al
evenimentelor care marchează momente
importante ale satelor comunei Miroslava,
sărbători naţionale, cum a fost acesta dedicat

Unirii Basarabiei cu România, Ziua Iei,
Zilele Turismului în comuna Miroslava,
lansări de carte şi întâlniri ştiinţifice, dar şi
evenimente dedicate Centenarului. 

Este un prilej să adresez încă o dată
invitaţia tuturor cetăţenilor comunei
Miroslava şi celor interesaţi din alte zone ale
judeţului, să participe la aceste evenimente,
programul fiind unul ofertant şi care se
adresează tuturor vârstelor. 

Mona POPOVICI

Informaţia de Miro slava INTERVIU

MIROSLAVA, SUB SEMNUL UNIRII!

La 27 martie a.c. când s-au împlinit 100 de
ani de la actul istoric al Unirii Basarabiei cu
Patria mamă, o delegaţie din cadrul Primăriei
Comunei Miroslava, judeţul Iaşi s-a deplasat în
oraşul Donduşeni, Raionul Donduşeni, Republica
Moldova unde s-au desfăşurat o serie de acţiuni
culturale şi religioase. Acest eveniment istoric are
o semnificaţie deosebită pentru identitatea
naţională, deoarece demonstrează dorinţa
neîntreruptă a românilor de a fi uniţi sub aceleaşi
valori străbune - limba, credinţa, cultura. Cu
această ocazie, în oraşul Donduşeni a avut loc
semnarea unui acord de colaborare dintre Parohia
Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii
Domnului“ din oraşul Donduşeni şi Parohia
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ - Gara
Veche din Piatra Neamţ.

În acelaşi timp, la iniţiativa domnului Ivan
BELCIUG primarul oraşului Donduşeni s-au
demarat acţiunile pentru pregătirea documentelor
necesare în vederea încheierii unei înţelegeri de
colaborare între Comuna Miroslava, judeţul Iaşi
şi Oraşul Donduşeni, Raionul Donduşeni,

Republica Moldova. „Mă bucur că vom realiza
această înfrăţire tocmai acum, în anul
Centenarului. Sper într-o colaborare cât mai bună
cu fraţii noştri de peste Prut şi îmi doresc să avem
o înfrăţire care să aducă beneficii pentru ambele
localităţi partenere“, a afirmat primarul oraşului
Donduşeni din Republica Moldova. 

După obţinerea avizelor necesare această
înţelegere de colaborare va fi supusă aprobării
plenului consiliului local din Miroslava. În anul
Centenarului Marii Uniri, comuna Miroslava
oficializează relația cu Oraşul Donduşeni prin
semnarea în luna mai 2018 a înţelegerii de
cooperare cu Oraşul Donduşeni din Republica
Moldova de către cei doi primari ai
administraţiilor publice locale.

„În traseul european al Republicii Moldova
înfrățirea cu o autoritate publică locală din
România, în care valorile europene, folosirea
eficientă a instrumentelor europene și modul de
lucru european sunt motoarele dezvoltării
locale, poate fi benefică. Susținem parcursul
european al Republicii Moldova pentru că

apartenența europeană este garanția viitorului
bun pentru Republica Moldova. În altă ordine
de idei, comuna Miroslava are multe de învățat
din felul în care partenerii noștri știu să își
conserve și să își promoveze cultura locală,
tradițiile și din patriotismul lor local. Faptul că
înfrățirea se realizează în 2018, în Anul
Centenarului, nu poate decât să întărească
această colaborare și să îi imprime un plus de
sentimente. Suntem pregătiţi să-i susținem pe
colegii noștri din Donduşeni prin
profesionalizarea corpului administrativ,
proiecte economice, educaționale și culturale, în
general tot ceea ce presupune familiarizarea cu
principiile și conceptele europene spre care
tinde și Republica Moldova“, a declarat primarul
comunei Miroslava, judeţul Iaşi, dl. Dan NIŢĂ.

În prezent, comuna Miroslava este înfrăţită cu
mai multe autorităţi din Republica Moldova şi
Ucraina şi doreşte să încheie mai multe înţelegeri
de cooperare cu autorităţi din Republica Moldova
şi Europa.

Comuna Miroslava se va înfrăţi cu orașul Dondușeni din Republica Moldova
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Miercuri, 4 aprilie 2018, Școala
Gimnazială „Colonel C. Langa“
Miroslava și-a propus să celebreze
valorile voluntariatului și ale
prieteniei, în cadrul
proiectului 4/4PentruPrieteni. 

Evenimentul a fost organizat de
Ambasada Statelor Unite ale
Americii în România alături de
American Councils for
International Education, pentru a
sărbători la nivel național luna
voluntariatului și pentru a
comemora 50 de ani de la trecerea
în neființă a lui Martin Luther
King Jr
(http://americancouncils.ro/
44pentruprieteni/).

Deși aflaţi în vacanță școlară,
50 de voluntari - elevi din clasele
III-VII, însoțiți de cadre didactice,
au ales să desfășoare o amplă
activitate de voluntariat ecologic la
Rezervația Naturală Pădurea
Uricani. Obiectivul propus a fost
igienizarea unor zone din Padurea
Uricani și a pistei de biciclete, în
colaborare cu Departamentul de
Ecologie de la Primăria Miroslava,
care, prin dna Corina Darabană, a
pus la dispoziție materialele
necesare (saci și mănuși de
protecție). 

În intervalul 10.00 - 14.00, în
echipe de câte 4, participanții  s-au
străduit să acopere o suprafață cât

mai mare din Pădurea Uricani și să
lase spațiul cât mai curat. Pista de
biciclete a fost curățată de
trunchiuri căzute, de crengi uscate
și de pietre și pregătită pentru cei
care, odată cu primăvara, au dorit
să-și petreacă sărbătorile de Paşte
și vacanța, în mijlocul naturii.

30 de saci cu gunoi au fost
depozitați în marginea pădurii și
Departamentul de Ecologie de la
Primăria Miroslava a organizat
ridicarea și transportul acestora
către platformele de depozitare din
comună. 

Plimbarea în natură a fost un
prilej de socializare pentru copiii
de vârste diferite, prietenia - una

dintre valorile de bază ale
comunității și ale voluntariatului -
a creat momente speciale,
activitatea s-a desfășurat într-o
atmosferă destinsă și a avut un
impact pozitiv prin faptul că ne-am
dedicat o parte din timpul nostru
celorlalți: prietenilor, comunității,

școlii, naturii, și am contribuit
alături de ceilalți participanți din
țară la crearea unui eveniment unic
în România.

Coordonator, director
adjunct, prof. Daniela Vlăduț

În perioada  26-30 aprilie
2018 la Școala Gimnazială
„Colonel Constantin Langa“
Miroslava s-a desfăşurat
săptămâna „Şcoala altfel“, cu
programe dedicate activităţilor
educative extraşcolare. Fără
stresul lecţiilor, dar mai ales al
catalogului, elevii s-au bucurat
de săptămâna „altfel“, aceasta
dovedindu-se un bun prilej de
a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi
de a consolida relaţia cu aceştia.

În această săptămână nu s-au
organizat cursuri conform
orarului obișnuit al unității de
învățământ, programul „Școala
Altfel“ desfășurându-se după un
orar special, cu activități bine
planificate.

Scopul acestui program a fost
implicarea tuturor
preșcolarilor/elevilor și a
cadrelor didactice în activități
care să răspundă intereselor și
preocupărilor elevilor, să pună în
valoare talentele și capacitățile
acestora în diferite domenii, nu
neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să
stimuleze participarea lor la
acțiuni variate, în contexte
non-formale.

În programul „Școala Altfel“,
elaborat în colaborare cu elevii,
părinţii şi cadrele didactice, au
fost incluși toți elevii și toate
cadrele didactice de la Şcoala
Gimnazială ,,Colonel C. Langa“
şi structurile adiacente din
Uricani, Vorovești, Valea Adâncă
și  Horpaz.

Atractivitatea programului
(peste 86 de proiecte) a fost
asigurată de varietatea tipurilor
de activități: culturale-artistice
sportive, educaţie pentru

cetăţenie democratică, pentru
promovarea valorilor umanitare
și creștine, educaţie pentru
sănătate şi stil de viaţă sănătos,
educaţie ecologică şi de protecţie
a mediului, activități dedicate
centenarului Marii Uniri, etc.

La Școala Miroslava,
acțiunile centrale au fost
dezvoltate în jurul a trei proiecte
extrem de importante: proiectul
județean „Prețuim natura, iubim
viața“ inițiat de școala noastră,
aflat în CAEJ la poziția 62,
activitățile din programul
internațional Viața la pozitiv și
proiectul Centenar.

La structura Școala
Gimnazială „Miron Barnovschi“
Uricani, activitățile principale
s-au desfășurat în jurul vizitei
partenerilor - profesori și elevi,
din proiectul „De pe plaiuri
bănățene, pe plaiuri moldovene“.

Activitățile s-au desfășurat cu
participarea unui număr mare de
parteneri: ISU Iași, EBRU -
pictură pe apă, Compania de
teatru Puppet’s Art Time, Arca
lui Noe, IPG Horlești, Rep.
Moldova,  Vel Pitar, Coca-Cola,

Complexul Muzeal  Iași,
Primăria Miroslava -
Departamentul de Mediu, SC
Mirobello, 

Editura Taida, Crucea Roșie
Iași, Mănăstirea Bârnova,
Asociația Positiv-Life, Colgate,
Școala Tomnatic, jud. Timiș etc.

Prin  derularea  responsabilă
a  acestui program,  elevii  au
avut posibilitatea să-şi formeze
un comportament liber,
responsabil, deschis spre
comunicare şi iniţiativă, au
conştientizat valoarea efortului
depus prin contribuţia lor activă
la prezentarea unor activităţi
recreative, cultural-artistice şi
sportive, a obiceiurilor şi a
tradiţiilor româneşti. Considerăm
că această săptămână a contribuit
cu adevărat la dezvoltarea
elevilor noștii în diferite
domenii, care sunt mai greu de
urmărit în timpul programului
normal de școală.

Consilier educativ, 
Prof.  Dumitiru Carmen Oana

Voluntariat la 
Pădurea Uricani organizat

de Școala din Miroslava

Programul ”Școala Altfel”
la școala din Miroslava

Începând cu anul 1967,
la data de 2 aprilie a
fiecărui an (data nașterii
scriitorului Hans Christian
Andersen), în întreaga
lume se sărbătorește ZIUA
INTERNAȚIONALĂ A
CĂRȚII PENTRU COPII
ȘI TINERET.

În întâmpinarea acestui
eveniment, Biblioteca
Miroslava a organizat
Săptămâna lecturii și a
cărții pentru copii, ediția a
VII-a, în perioada 2-6
aprilie. Programul a fost
dedicat în acest an
creațiilor nemuritoare,
mult îndrăgite de copii, ale
Fraților Grimm. Astfel, a
fost organizată o expoziție
de carte, precum și
prezentări ale basmelor și
poveștilor, reunite sub
titlul sugestiv „Magicienii
cuvintelor: Fraţii Grimm“.
Manifestarea a marcat
Ziua Internaţională a Cărţii
pentru Copii şi Tineret. S-
au mai organizat o
expoziţie de desene şi
creaţii tematice ale
copiilor, vizionarea unor
fragmente din cele mai
îndrăgite basme ale
Fraţilor Grimm, precum și
un frumos concurs cu tema
„Și eu sunt o prințesă
adevărată“ - recunoașteți
personajele. Programul
organizat de Biblioteca
Miroslava a urmărit să
cultive pasiunea pentru
lectură în rândul copiilor,
urmărind înţelegerea

rolului lecturii în formarea
personalităţii cititorilor,
obiective precum opțiunea
pentru lecturi de calitate,
preţuirea cărţilor şi a
autorilor acestora,
participarea activă la
activităţile desfăşurate de
bibliotecă, etc.

Pentru a apropia copii
de lumea cărților, de
literatura de calitate, s-a
evocat  apariția Premiului
Nobel pentru Literatură, s-
au prezentat criteriile care
stau la baza acordării sale
anuale iar apoi s-a conturat
portretul celui mai tânăr
laureat, Rudyard Kipling,
autorul Cărților junglei, a
cărui viziune se
concentrează în
recomandări în celebrul
poem Dacă..(If). 

După prezentare, elevii
au lecturat fragmente din
basmele Fraților Grimm,
Hans Christian Andersen
și din Cărțile junglei.

Au participat elevi din
ciclurile școlare și
gimnaziale, dar și
preșcolari. 

Biblioteca Miroslava
propune în perioada
următoare acțiuni cu
ocazia Zilei Internaționale
a Cărții, respectiv a Zilei
Naționale a
Bibliotecarului, împreună
cu școlile partenere, școala
„Dimitrie Anghel“ din
Cornești și școala
„Colonel Constantin
Langa“ din Miroslava. Se
vor organiza întâlniri între
părinți, bibliotecar și
profesori, în cadrul cărora
participanții vor identifica
cele mai bune mijloace în
vederea stimulării lecturii
și creșterii importanței
cărților în viața copiilor.
Tradițional, activitățile
organizate în cadrul
acestei săptămâni sporesc
interesul față de bibliotecă,
colecțiile și serviciile ei,
spre realizarea obiectivul
propus: atragerea copiilor
spre lectură.

„O carte este un dar pe
care îl poți deschide iar și
iar.“ - Garrison Keiller

Otilia Porumboiu

Săptămâna lecturii 
și a cărţii pentru copii
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În anul 1864 domnitorul Alexandru Ioan
Cuza și primul ministru Mihail Kogălniceanu,
animați de dorința susținerii sectorului agricol
al economiei românești, au promovat în
funcția de inspector general de agricultură pe
Ion Ionescu de la Brad. Pornind de la ideea
necesității modernizării agriculturii, în
momentul respectiv domeniul esențial al
economiei naționale, proaspătul inspector,
Ion Ionescu de la Brad s-a sprijinit în
activitatea sa nu doar de ajutorul
domnitorului Cuza și al primului ministru dar
și de al altor oameni politici importanți ai
vremii precum liberalii Ion și Dimitrie
Brătianu sau Dimitrie Ghica. 

În 1865 el a realizat proiectul de cultură
pentru exploatațiunea moșiei Pantelimon,
care cuprindea, printre altele și un plan de
restructurare a întregului învățământ agricol
astfel încât acesta să poată susține dezvoltarea
agriculturii la nivel național. Conform acestui
proiect, urma ca în România să se înființeze o
Școală Superioara de Agricultură, practic o
facultate de profil, trei școli secundare la
Pantelimon, Galata Miroslavei Iași și la Balta
Verde, Craiova, practic trei licee de
specialitate, zece catedre de agricultură în
seminariile teologice și opt ferme model
pentru pregătirea lucrătorilor agricoli
calificați.

La insistențele permanente ale lui Ion
Ionescu de la Brad, ministrul agriculturii
înaintează Adunării Deputaților la 15
februarie 1867 spre dezbatere și aprobare, și
proiectul de înființare a celor două școli
secundare de la Galata Miroslavei și Balta
Verde, la acea dată școala de la Pantelimon
funcționând deja. 

Monitorul Oficial publică vineri 13
septembrie 1867 decretul nr. 1272 din 30
august același an, Decretul cu privire la
organizarea Școalelor de agricultură de la Iași
și Craiova semnat de domnitorul Carol I.
Decretul de înființare este structurat pe patru
categorii mari conținând următoarele
prevederi: 1. Prevederile generale, valabile
pentru ambele școli; 2. Prevederi pentru
organizarea fermei școlare; 3. Prevederi
organizatorice ale activității de învățământ si
4. prevederile organizatorice ale activităților
de producere și reparare a mașinilor agricole,
ceea ce se chema fabrica.

Planul de învățământ avea un conținut
complex și modern la nivelul exigențelor de
vârf din învățământul agricol a acelor etape
din evoluția societății europene. Primul
capitol al decretului realiza fixarea obiectivol
sociale, patriotice și instructiv educative clar

exprimate, în fond era vorba de ideea
sprijinirii agriculturii cu oameni calificați
care să poată susține reducerea decalajelor
agriculturii românești față de agricultura din
țările vest europene. Efortul financiar al
statului în acest scop era unul substanțial,
obligațiile majore ale statului pentru
organizarea și apoi susținerea acestor școli
fiind stabilite clar înplanul de învățământ.
Durata studiilor era fixată la trei ani, numărul
maxim al elevilor într-un an la 36, vârsta
minimă de admitere la 16 ani iar cea maximă
la 20 de ani, nivelul minim de instruire
anterior era cel al studiilor primare
obligatorii.

Dintre disciplinile teoretice studiate
amintim: agricultura, aritmetica, botanica,
horticultura, zootehnia generală și specială,
geometria, irigațiile, grădinăria și
contabilitatea. Agricultura și zootehnia se
studia în toți cei trei ani iar grădinaria și
aritmetica doar în primii doi ani. Pe lângă
aceste discipline de profil se studiau și o serie
de discipline de cultură generală considerate
necesare pregătirii unei persoane de o cultură
medie, mai mult, statul se obliga să asigure
gratuit manualele necesare obiectului Limbă
și literatura română. 

Potrivit concepției lui Ion Ionescu de la
Brad asupra învățământului agricol, rolul
acestuia era de a lega strâns teoria și practica
și vedea în acesată legături  o condiție
fundamentală de realizare a obiectivelor

acestei forme de învățământ. El scria: ”nu
numai teorie, dar nici numai practică, unind
teoria cu practica știm cum să facem și pebtru
ce facem”. Convingerea fermă că instruirea
teoretică agricolă ar avea valoarea în prezența
practicii agricole nemijlocite realizate în
ferma școlii model l-a determinat să afirme:
”noi suntem din școala aceea care reduce
toată învățătura la practică și care de la
practică se ridică la teorie și care nu admite
decât teorie ieșită din practoică și rezemată de
practică, de aceea la școala nopastră elevii
vor avea întotdeuna înaintea lor practica, ca
știință”       

Pentru a concretiza această idee proiectul
școlii de la Galata Miroslava a prevăzut o
fermă agricolă complexă având suprafața de
300 pogoane, terenul provenind din moșia
statului și arendat școlii mai precis
directorului pe o perioadă de 20 de ani având
obligația să achite prețul terenului respectiv la
nivelul mediu al zonei.

O importanță aparte o reprezenta fabrica
școlii constituită din două ateliere, în unul
erau produse utilaje și mașini agricole iar în
celălaltfiind realizate lucrări mai complexe
inclusiv lucrări de reparare a unor locomobile
cu intenția de chiar a produce asemenea
utilaje în viitor.

Decretul de înființare fixa numărul
cadrelor didactice la școli la numărul de șapte
iar ocuparea posturilor respective se făcea
prin concurs. 

Ion Ionescu de la Brad aprecia în mod
deosebit performanțele școlii de la Miroslava
legate de efortul acesteia de a lega producția
agricolă de momentul următor, cel al
valorificării, al transformării în produs finit al
producției, fie ca era vorba de produse ale
culturii mari sau zootehnie stupina si asa mai
deoparte, El a militat permanent pentru
încetarea statutului României de simplu
producător de materii prime ce livra
produsele respective șărilor din vest  care le
trimiteau spre România la prețuri mult mai
ridicate.

La absolvire elevii școlii vor ocupa posturi
de administrator de moșie și valorificând
cunoștințele acumulate la Miroslava vor
contribui realmente la ridicarea calitășii
activitășii agricole în zona Moldovei. 

Din păcate în 1874 din cauza problemelor
financiare generate de începerea pregătirii
pentru Războiul de Independență și alte motive,
Ministerul Agriculturii nu mai susține financiar
Școala de la Galata Miroslavei și după un timp
aceasta își încetează activitatea. Rămâne însă în
istoria învățământului agricol din România ca
fiind părima Școală Agricolă secundară de stat
din Moldova, ba mai mult, poate fi considerată
prima țcoală secundară agroindustrială din zona
Moldovei ca urmare a sectorului de producșie
mecanic pe care aceasta l-a dezvoltat.

Profesor Dumitru Bunea
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Școala de Agricultură de la Galata Miroslavei,
prima școală agricolă de stat din Moldova
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Biserica ortodoxă din lemn „Sf.
Gheorghe“ din satul Vorovești a fost
construită în anul 1768 și este declarată
monument istoric. Biserica are hramul de
dpuă ori pe an de „Sf. Gheorghe“ în 23 aprilie
și de „Sf. Spiridon“ pe 12 decembrie. 

Și anul acesat, ca în fiecare an, preotul
paroh Daniel Graur, care păstorește de
aproape două decenii sufletele comunității
voroveștene, s-a ocupat de organizarea cum

se cuvine a cinstirii sfântului ocrotitor al
lăcașului de cult Sântul Mare Mucenic
Gheorghe.

„Trăim bucuria duhovnicească a cinstirii
Sf.M.Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință,
ocrotitorul oștirii dreptcredincioase
voroveștene, alături de Sf.Ier.Spiridon-
făcătorul de minuni.

Ne-am adunat astăzi la bisericuța din satul
nostru pentru a ne ruga Sf.M.Mc. Gheorghe
„izbăvitor al celor robiți și celor săraci
folositor“ (troparul Sf.M.Mc. Gheorghe). Prin

săvârșirea Slujbei de Priveghere în cinstea
sfântului (Vecernia Mare unită cu Litia,
Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe) am pregustat
din bucuria zilei de astăzi, când am săvârșit
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Sfinții sunt o podoabă a Bisericii lui
Hristos, iar Sf.M.Mc.Gheorghe, rugător
pentru noi în fața Tatălui Ceresc,
înfrumusețează primăvara duhovnicească
întru lumina Slăvitei Învieri a lui Hristos.

Bucuria comuniunii întru rugăciune a fost
împlinită prin participarea soborului de

slujitori, prin cântarea frumoasă de la strană
și mai ales prin participarea credincioșilor în
număr mare.

Mulțumim celor care au fost alături de noi
și îi îndemnăm să se roage neîncetat Sfîntului
Mare Mucenic Gheorghe.

„Veniți toți să praznuim luminată
pomenire mucenicului Gheorghe și să-l
încununăm pe el cu flori de primăvară ca pe
cel ce este nebiruit „ ( Stihirile Litiei)“ i-a
îndemnat pe credincioși Pr. Daniel-Ionel
Graur. (M.V.) 

Hram la Parohia „Sfântul Gheorghe“ Vorovești



Vineri 23 martie 2018,
Asociația Județeană de Șah Iași,
în parteneriat cu Iulius Mall, a
organizat Trofeul „Dorul
Basarabiei“, competiție la care
au participat peste 100 de
jucători legitimați și
nelegitimați veniți din toată
zona Moldovei, inclusiv
reprezentanți ai clubului de șah
Știința Miroslava.

La concursul pentru copii,
Medeea Cozaru a avut un
parcurs deosebit și, cu maximul
de puncte, a ocupat locul I
dovedind că este foarte talentată
la acest sport! Tot locul I la fete
a obținut și Maia Ciobanu la
grupa copiilor peste 9 ani, iar
ceilalți componenți ai Științei
Miroslava - Alesia Ciosu, Maria
Lupu și Vlad Ciobanu, au
obținut mențiuni.

La concursul pentru
legitimați lupta a fost aprigă, cu

jucători de valoare: 4 maeștri, 2
candidați de maeștri și mulți
juniori campioni naționali.
Ritmul de joc a fost de blitz
adică 3 minute și 2 secunde
activizare, iar turneul a fost
câștigat de către medaliatul cu
bronz la Campionatul mondial
școlar din 2017, George Stoleriu
de la Politehnica Iași.

Jucătorii de la Știința au
dovedit ca pot juca și partide
într-un ritm alert, gândind
repede și bine. Astfel, la baieți
10 ani locul I a fost ocupat de
Andrei Donici, iar la veterani
cel care a adunat cele mai multe
puncte a fost Teodor Isac. Un
joc bun și care s-a concretizat
cu obținerea de mențiuni au
dovedit David și Elena
Bulgărescu. 

„Felicitări tuturor
participanților și să nu uităm
că cel mai important este să

participi! Șahul este un sport
care disciplinează gândirea,
dezvoltă atenția și rabdarea și
stimulează spiritul competitiv și
de fair play“ a declarat Alin
Apostol, profesor de șah, Știința
Miroslava.
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Intrare liberă pentru
restul sezonului! 

Șahiști ai Știinţei Miroslava, premiaţi
la competiţia „Dorul Basarabiei“

La primul sezon în Liga a II-a, Știința are
nevoie de suporteri și de încurajările lor, acum,
mai mult ca niciodată. Formația noastră mai are
de disputat 8 partide în acest sezon, 5 dintre ele
urmând a se juca pe Stadionul „Uricani“ 

Astfel, conducerea clubului a hotărât ca
aceste ultime cinci meciuri de pe teren propriu
să se desfășoare cu porțile deschise, astfel încât
toți suporterii Științei să fie alături de echipă în
aceste momente importante. 

Program 
meciuri acasă 

� 21 Aprilie - Dunărea Călărași 
� 28 Aprilie - UTA Arad 
� 12 Mai - ASU Poli Timișoara 
� 16 Mai - Sportul Snagov 
� 26 Mai - Luceafărul Oradea 

Cu toții la Uricani! 

Noul site al Știinţei
Miroslava este online! 

Va invităm să vizitați noua
platformă realizată în urma
feedback-ului primit de la
zeci de persoane, astfel încât
informațiile să fie mult mai
bine structurate, dar și mai
accesibile și usor de citit. 


