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Sărbatoarea „Înălţarea Dom nului“,
numită în popor şi Ispas, este una din-
tre cele douăsprezece mari praz nice
împărăteşti ale Bisericii Orto doxe şi se
sărbătoreşte întotdeauna în joia din
săptămâna a şasea după Paşti, adică la
patruzeci se zile după Înviere.

În Biserica Ortodoxă Româ nă, 
săr bătoarea Înălţării Domnu lui este ziua
de pomenire a morţilor şi a eroilor  nea-
mului românesc. În această zi, în toate
bisericile din ţară se face pomenirea
tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul
veacurilor pe câmpurile de luptă pentru
apărarea ţării şi întregirea neamului.
Anul acesta am sărbătorit Înălţarea
Domnului pe data de 17 mai, ocazie cu
care reprezentanţi ai Primăriei Mi -
roslava au depus coroane la mo nu -
mentele ero ilor din: Cimitirele din satele
Bră tuleni, Voro veşti, Proselnici, Ciur -
beşti, Horpaz, Valea Adâncă Veche,
Miroslava, Uricani, Cimitirul Eroilor din
Uricani, Căminul Cultural din Uricani,
Şcoala „Dimitrie Anghel“ din Corneşti.

17 mai,  Ziua Eroilor din toate tim-
purile şi din toate locurile, este ziua
când eroii români s-au jertfit pe câm-
purile de luptă, în lagăre şi în închisori
pentru apărarea patriei şi a credinţei
strămoşeşti, pentru întregirea neamu-
lui, libertatea şi demnitatea poporului
român. 

Continuare în pagina 6

Ziua Eroilor sărbatorită
în Comuna Miroslava 

S-A SEMNAT ACORDUL DE
COOPERARE ÎNTRE COMUNA

MIROSLAVA ȘI ORAŞUL DONDUŞENI
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Comuna Miroslava, județul Iași și
Orașul Dondușeni, Raionul Dondușeni,
Republica Moldova, prin intermediul
primarilor Dan NIȚĂ și Ivan BEL -
CIUG, au încheiat într-un cadru oficial
un Acord de Cooperare, în data de 22
mai 2018, la Dondușeni în Raionul
Don dușeni, cu ocazia Zilei Orașului
Dondușeni și Hramului Bisericii Sfân -
tul Nicolae. După intrarea în vigoare a
acordului, cele două părți semnatare vor
putea desfășura activități comune în
domeniul administrației locale, dez-
voltarea cadrului economic general şi a
mediului de afaceri, în particular, mo -
dernizarea infrastructurii rutiere şi de
mediu, dezvoltarea durabilă a agricul-
turii, valorificarea potențialului turistic,

dezvoltarea infrastructurii şi a servici-
ilor din domeniile: învățământ, asistență
socială, cultură, sănătate, sanitar-veteri-
nar și multe altele. 

Continuare în pagina 8

Constantin TIMU –
omul din spatele

dascălului
„Locul natal şi valorile bucovinene
transmise de părinţii mei m-au format şi
mi-au dat tot timpul vieţii energia
necesară de a continua.“

Citiți în pagina 5

MIROSLAVA pe harta marilor evenimente
artistice internaţionale – AFTERHILLS

În perioada 31 mai - 3 iunie 2018, la
Miroslava, județul Iași, se va desfășura
primul festival din România care include
în experiența artistică un performance
non-muzical cu o scenă dedicată -
AFTERHILLS.

Citiți în pagina 3
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Reunit în ședință ordinară, în data
de 26 aprilie 2018, ora 9:00, în sala de
ședințe a Primăriei Miroslava, Con si -
liul Local Miroslava a dezbătut și apro -
bat următoarele normative locale:
� Hotărârea nr.85/26.04.2018

privind încheierea Actului Adițional
nr. 5 la contractul de comodat nr.
11821/2013 încheiat între Comuna
Miroslava și Asociația Grupul de
Acțiune Locală Stejarii Argintii.

� Hotărârea nr.86/26.04.2018
privind aprobarea finanțării
nerambursabile  în sumă de 150000
lei către Parohia Cornești, sat
Cornești, comuna Miroslava,
județul Iași.

� Hotărârea nr.87/26.04.2018
privind aprobarea încetării de drept
a contractului de concesiune
nr.16701/07.06.2017 încheiat între
Comuna Miroslava şi  domnul
Artene Liviu-Petronel.

� Hotărârea nr.88/26.04.2018
privind aprobarea încetării de drept
a contractului de concesiune
nr.9354/17.04.2015 încheiat între
Comuna Miroslava şi   doamna
Sucilă  Ionela.

� Hotărârea nr.89/26.04.2018
privind repartizarea profitului net al
S.C. SERVICII PUBLICE
MIROSLAVA S.R.L. în valoare de
49969,00 lei aferent exercițiului
financiar  la data de 31.12.2017.

� Hotărârea nr.90/26.04.2018
privind aprobarea modificării și
completării rețelei scolare din
învățământul preunivesitar de stat
de pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale Miroslava, județul Iaşi
aprobată prin H.C.L.
nr.14/30.01.2018.

� Hotărârea nr.91/26.04.2018
privind aprobarea avizării Planului
Urbanistic Zonal pentru
introducerea în intravilanul

comunei Miroslava a terenului în
suprafață de 8990 m.p.situat în
extravilanul comunei,  T70, P1A,
număr cadastral 70962 în vederea
construirii a 11 (unsprezece)
locuințe unifamiliale-beneficiar
Drăgan Aneta.

� Hotărârea nr.92/26.04.2018
privind aprobarea constituirii
Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de utilități publice
pentru serviciul de transport public
local „ASOCIAȚIA
METROPOLITANĂ DE
TRANSPORT PUBLIC IAȘI“

� Hotărârea nr.93/26.04.2018
privind aprobarea Protocolului de
colaborare încheiat între Comuna
Miroslava și Compania de
Transport  Public în zona
Metropolitană pentru extinderea
traseului 23 – Complex Sun City –
Intrare sat Vorovești.

� Hotărârea nr.94/26.04.2018
privind aprobarea Organigramei
aparținând S.C. Miroslava

Industrial Parc S.R.L. și
modificarea și completarea  Actului
Constitutiv al societății.

� Hotărârea nr.95/26.04.2018
privind aprobarea concesionării
terenului în suprafață de 425 m.p.,
situat în intravilan  comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând
domeniului public al comunei,
Tarla 30, parcela 1514,1516,
număr cadastral 2780 pentru
amplasarea unei stații de telefonie
mobilă.

� Hotărârea nr.96/26.04.2018
privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică deschisă,  a
terenului în suprafață de 12 ha
aparținând domeniului privat al
Comunei Miroslava, situat în T16,
parcelele A682/14, P686/2/1, HCA
687/2/1, P697/1/1 pentru
amplasarea unui parc logistic cu
unități producție și/sau depozitare,
birouri în comună.

� Hotărârea nr.97/26.04.2018 privind
aprobarea însuşirii de către Consiliul

Local Miroslava a modificărilor si
completărilor din Inventarul
Domeniului Privat al Comunei
Miroslava, Judeţul Iaşi, Anexa nr.1
la H.C.L. nr.3/30.01.2018

� Hotărârea nr.98/26.04.2018
privind modificarea și completarea
H.C.L. Miroslava
nr.139/29.06.2017

� Hotărârea nr.99/26.04.2018
privind aprobarea Acordului de
Colaborare între Comuna
Miroslava, judeţul Iași –  România
și Orașul Dondușeni, Raionul
Dondușeni– Republica Moldova

� Hotărârea nr.100/26.04.2018
privind aprobarea încheierii unui
Acord de parteneriat intre Unitatea
Administrativ-Teritorială
Municipiul Iaşi şi Unitatea
Administrativ-Teritorială Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi în vederea
creării cadrului organizatoric pentru
susţinerea desfăşurării de
evenimente artistice în perioada 
31 mai-04 iunie 2018.

Stare civilă – luna mai 2018
Naşteri

� Leiba Amalia
� Bulgărescu Damian
� Casangiu Andreea
� Craus Sonia-Ioana
� Chelaru Daria-Elena

Căsătorii
� Drăgan Lorin-Mircea şi Bătrânu Iolanda
� Costin Cătălin-Vasile şi Petrescu Ana-Maria
� Neacşu Petruţ şi Calvin Ainmufwina

Julhani
� Burciu Andrei Răzvan şi Stoica Mădălina-

Mihaela
� Ailoaie Petrică-Cătălin şi Timofte Elena
� Mihăilă Neculai-Marius şi Mihai Alexandra
� Dobîndă Alexandru-Mihai şi Ulinici

Gabriela-Liliana

Decese
� Nacu Paul, Valea Adîncă, 70 ani
� Munteanu Mihai, Miroslava, 52 ani
� Vasiliu Maria, Valea Adîncă, 86 ani
� Blanariu Neculai, Miroslava, 84 ani
� Banu Ioan, Proselnici, 45 ani
� Covatariu Ioan, Voroveşti, 70 ani
� Frăţică Sonia-Elena, Schitu-Duca, 5 luni
� Mititelu Silvia, Uricani, 87 ani

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna aprilie

Pentru a veni în sprijinul părinților care au în
îngrijire copii încadrați în grad de handicap,
Primăria Comunei Miroslava a încheiat un proto-
col de colaborare cu Echipa Mobilă din cadrul
D.G.A.S.P.C. Iași pentru a le putea pune la
dispoziția celor din urmă a unui spațiu din cadrul
Sălii de Sport Mi roslava. În urma acestui protocol
unii minori încadrați în grad de handicap cu domici -

liul în comuna Miroslava vor beneficia de servicii de
abi litare-reabilitare (kinetoterapie, psihoterapie, con-
siliere psihologică, suport psihopedagogic, infor-
mare) în mod gratuit. Echipa Mobilă va prelua cazuri
noi de pe raza comunei pe seama unor criterii ale
procedurii de admitere. Cei in teresați de detalii supli-
mentare se pot adresa Ser viciului Public de Asistență
Socială din cadrul Primăriei Miroslava.

Șanţurile și rigolele vor genera „găuri negre“
în buzunarele celor certaţi cu legea

Conform HCL 223/2017, art.6 lit.a și t, toți ce -
tățenii care dețin locuințe, terenuri, spații cu orice
titlu, au obligația de a menține curațenia și igiena
atât în clădiri, locuințe, anexe gospodărești, curți,
grădini dar și pe toată lungimea proprietății. 

Astfel, persoanele care nu își vor curăța șan -
țurile, rigolele sau podețele aflate în dreptul pro -
prietăților pe care le dețin, vor fi sancționate fără
avertisment.

Începând cu 1 iunie, agenții Poliției Locale vor
verifica fiecare stradă din fiecare sat, iar acolo
unde va fi nevoie se vor aplica sancțiuni după cum
urmează: de la 200 la 500 lei pentru persoane fi zice
și de la 500 la 2500 pentru persoane juridice.

Polițist Local - Compartiment Mediu
Doru PETRICĂ

Serviciul public de asistenţă socială
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În perioada 31 mai - 3 iunie 2018,
AFTERHILLS va fi primul festival din
România care include în experiența
artistică un performance non-muzical
cu o scenă dedicată. Această decizie
susține viziunea organizatorilor despre
un eveniment artistic crossover și
dorința de a promova arta în toate for -
mele sale.

Scena Comedy, premieră națională
pe piața festivalurilor din România, va
conține diferite forme de reprezentație
artistică non-muzicală, care variază de
la stand-up comedy, la breakdance,
teatru contemporan și momente de
improvizație. Lineup-ul acestei scene
este proaspăt confirmat, iar per-
formerii care vor urca pe această scenă
sunt dintre cei mai buni din țară pe nișa
lor.

Artiștii anunțați pentru stand-up
comedy sunt dintre cei mai cunoscuți
din mișcarea românească: Micutzu,
Teo, Vio și Costel, Nelu Cortea, Clau -
diu Popa, Anisia și Serghei, Ana Maria
Calița, George Tănase și Radu Bucă -
lae.

Artiștii anunțați pentru impro vi -
zație, teatru și dans contemporan sunt:
OK World Wide, Front Line, Recul,
That’s Amore, Trupa Iele, Trupa Idiot
șiTrupa Obligo.

Pentru ediția de anul acesta,
AFTERHILLS și-a setat un obiectiv
care să pună festivalul pe harta celor
mai importante evenimente – reali -
zarea celui mai mare Dreamcatcher din
lume și înregistrarea acestuia în
Guiness World Records. Așadar, la
AFTERHILLS va fi construit un
dreamcatcher cu diametrul de 9 metri,
în încercarea de a depăși recordul actu-
al de 7,42 de metri, stabilit în Rusia.

AFTERHILLS are loc la 6 kilometri
de centrul Iașiului, în comuna Mi -

roslava, la ieșirea spre E85. Ediția de
anul acesta, #dreamers 2018, vine cu o
serie de noutăți și de premiere, precum
și cu un line-up alcătuit din 150 de
artiști internaționali și români care vor
face ca cele nouă scene să vibreze.

Pe scena AFTERHILLS 2018 vor
urca peste 150 de artiști din cele mai
populare genuri ale momentului. Cele
nouă scene de anul acesta sunt Main -
stage, The Shed, Techno, The Apart -
ment, Boombox, Kaze, Essence, Silent
Disco și Comedy – acestea fiind gân-
dite să acopere toate preferințele mu -
zicale ale publicului, de la o nișă la
alta.

Genurile abordate vor fi pop, rock,
alternativ, EDM, trance, trip-hop, hip
hop, disco, funk, bossa nova, drum ’n’
bass și dubstep, reggae, ambiental,
chillout șipsy trance. Printre headline -

rii festivalului se numără Above &
Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel,
Cosmic Gate, Dubioza Kolectiv,
Hurts, Paul Van Dyk, The Crystal
Method, Tom Odell și Vini Vici.

„La nivel international avem vân -
zări de bilete în Marea Britanie, Ita -
lia, Spania, Bulgaria, Republica Mol -
dova, avem vânzări şi în Maroc.
Ne-am dori ca aceşti oameni să vină
cu steagurile lor şi să vedem câte ţări
sunt prezente în Festivalul Afterhills.
Şi anul trecut au fost turişti străini,
ne-au confirmat hotelierii şi anul
acesta de turişti străini care vor veni
la festival. Au început să se facă
rezervări şi pe liniile de zbor, ne-au
confirmat companiile cu care noi
colaborăm că au început să supli-
menteze liniile spre Iaşi în perioada
30 mai - 4 iunie. De asemenea, au

crescut considerabil numărul de
bilete vândute în afară. Zilnic vedem
cum stăm, cum sunt achiziţionate bi -
lete noi.“, a declarat dnul Ovidiu Biber
organizatorul Afterhills.

Festivalul AFTERHILLS 2018 este
realizat cu sprijinul Primăriei Miro -
slava și a Primăriei Iași.

Despre AFTERHILLS
AFTERHILLS este un festival în

aer liber care propune nu doar muzică, ci
și un mini-concediu pentru toată familia,
cu numeroase activități pe timp de zi,
spațiu de joacă pentru copii, instalații și
ateliere de artă modernă, zone umbrite
de lounge, zonă de food & drinks.
Biletele se pot achiziționa online de pe
site-ul festivalului: www.afterhills.com.

Sursa:www.afterhills.com

Comuna Miroslava a stârnit interesul
studenților de la Facultatea de Geogra -
fie din București de a efectua un stagiu
de practică în comună. Astfel, joi, 17

mai, într-o zi încărcată de festivități în
cinstea eroilor neamului, reprezentanții
Primăriei Miroslava au primit vizita
unui grup de aproximativ 50 de studenți

din anul I Master de la Facultatea de
Geo grafie din cadrul Universității Bu -
curești aflați în practică studențească.
Studenții au fost însoțiți de patru cadre

didactice universitare iar la întâlnirea
organizată la Primăria Miroslava  a fost
prezent și directorul Zonei Metropo -
litane Iași, Gheorghe Ioniță. 

Interesul sporit în cadrul programului
de practică a fost orientat spre amena-
jarea și dezvoltarea locală, precum și
spre descoperirea unor elemente de
prognoză pe termen mediu și lung pen-
tru teritoriul comunei Miroslava. În
cadrul întâlnirii, oaspeții au putut ur mă -
ri o prezentare despre comună susținută
de Mona Popovici, secretar al Consi -
liului Local Miroslava. Studenții  au
fost captați de informațiile primite des -
pre comună din domeniile urbanism,
proiecte europene, investiții și  dome -
niul energetic. De altfel, răspunsuri și
informații au fost oferite și de spe -
cialiști din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Miroslava, respec-
tiv Adrian ȚAPU, Samad KAZEMI și
Liviu NIȚĂ, cel care a și însoțit grupul
la Parcul Fotovoltaic din satul Ciurbești.

Mona POPOVICI

MIROSLAVA pe harta marilor
evenimente artistice internaţionale

Studenţi din București la Miroslava
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� este interzis accesul autove-
hiculelor particulare pe drumurile fo -
restiere, precum și instalarea corturilor
și grătarelor în alte locuri decât cele
special amenajate în acest sens;

� nu faceți focul decât în locurile
permise, curățând terenul din jur de
orice se poate aprinde;

� nu faceți focul pe timp de vânt și
în perioadele caniculare și secetoase;

� prepararea hranei se face numai
în locurile de popas amenajate având
la îndemână mijloace pentru stingerea
focului;

� nu fumați lângă miriști și păduri,
nu aruncați la întâmplare resturile de
țigară sau chibriturile aprinse, fumatul
fiind permis doar în locurile marcate și
amenajate;

� nu lăsați în aer liber borcanele și
sticlele goale pentru că, la interacțiune
cu soarele, acestea pot aprinde
vegetația uscată și pot provoca incedii;

� nu se admite folosirea focului
deschis la distanțe mai mici de 40 de
metri față de locurile cu pericol de
explozie (gaze și lichide combustibile,
vapori inflamabili etc.), respectiv 10
metri față de materialele sau subs -
tanțele combustibile: lemn, hârtie,
mase plastice,etc.

� supravegheați  permanent copiii;
� înainte de plecare se stropește

cenușa cu apă, până ce jarul este stins
complet apoi acoperiți cu pământ;

� dacă întânliți focuri lăsate de alții,
stingeți-le;

� anunțați imediat orice incendiu pe
care îl observați la 112!

Măsuri  generale de apărare
îmotriva incendiilor la fondul

forestier și vegetaţie:
� instruirea persoanelor care

desfășoară activități în zonele împă -
durite privind respectarea normelor
specifice de apărare împotriva incendi-
ilor;

� asigurarea cantoanelor și ocoa -
lelor silvice cu mijloace de primă
intervenție și menținerea acestora în
stare permanentă de funcționare;

� amplasarea de panouri și pancar-
de de avertizare privind regulile de

pre venire și stingere a incendiilor de
pădure!

� planificarea, organizarea și efec-
tuarea (de către silvicultori) de pa -
trulări, în mod susținut în perioadele de
secetă/caniculă și zilele nelucrătoare,
pe traseele turistice intens frecventate;
înființarea unor puncte de observație,
supraveghere și alarmare în zonele cu
risc de producere a incendiilor;

� refacerea liniilor izolatoare (șanțuri)
pentru a împiedica extinderea unor even-
tuale incendii  în fondul forestier;

� stabilirea locurilor pentru popas,
fumat și parcat autoturisme, pe dru-
murile interzise montându-se bariere;

Șef S.V.S.U.
Ioan PETRILĂ

Proiectul de modernizare
a drumurilor de interes

local în Comuna
Miroslava, Judeţul Iaşi 

a început
� Lungimea drumurilor prevăzute pentru modernizare este

de 6.259 m și sunt localizate în:  satul Uricani: Str.
Bazinelor, Str. Nicolae Labis, Str. Eroilor, Str. Bisericii;
sat Balciu: str. Dealu Nucului, satul Valea Adanca: str.
Livezilor, Str. Latcu Voda, sat Cornesti: str. Bisericii,
Padurea Surda, sat Dancas: str. Padurea Surda, sat
Ciurbesti: str. Recea.

� Valoare totala a proiectului este de  aproximativ 
1,6 milioane euro.

� Contract de finanțare a fost încheiat între Primaria
Comunei Miroslava și Agentia pentru Finantarea
Investițiilor Rurale (AFIR), din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 28.09.2016.

� Sursa de finanțare: Submasura 7.2 (Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică) -
Fonduri Europene 

� Lucrarea a fost contractată de catre SC EKY SAM SRL,
iar amplasamentul a fost predat către aceștia, conform
ordinului de începere lucrări în data de 27.04.2018. 

Persoanele care la sfârșit de săptămână merg să se
recreeze la pădure și care de cele mai multe ori fac focul
pentru a pregăti grătare și gustări, trebuie să respecte

următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

� 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

Program
audienţe

� Coordonator ziar: Stoica Eduard
� Echipa redacţională: Mona Popovici, 

Mihaela Vechiu, Otilia Porumboiu, Adriana Cardaș,
Dorel Codină. 

� Contact: ziar@primariamiroslava.ro
www.primariamiroslava.ro

Multe persoane au de suferit din
cauza unei plante banale și nefolo -
sitoare – ambrozia. Aceasta este o
buruiană invazivă, anuală, originară
din America de Nord. Crește pe
marginea drumurilor, pe ogoare,
printre culturi de trifoi, printre ruine
și în locuri lăsate în paragină. Nu
are nicio utilitate sau întrebuințare,
animalele trec nepăsătoare pe lângă
ea....dar care, dupa unii specialiști
este și plantă medicinală.

Ambrozia a fost introdusă în
Europa cu diferite cereale, fiind
semnalată pentru prima dată în anul
1863, în Germania. În România,
ambrozia  a fost observată pentru
prima dată în anul 1910 în zona
Orșovei. În prezent este răspândită
prin majoritatea regiunilor Româ -
niei. Polenul acestei plante este pur-
tat de vânt și provoacă, în special
persoanelor care suferă de alergii,
rinită alergică, conjunctivită aler -
gică, astm, leziuni urticariene de
contact, fiind și unul dintre factorii
agravanți ai astmului bronșic. Nu
peste tot sunt persoane alergice la
polenul ambroziei. Cele mai multe
persoane alergice sunt în Ungaria –
60%, urmează Danemarca cu 20%,
Olanda cu 15% și Germania cu
14%. Cantitatea de polen se du -
blează în perioadele de secetă și
temperaturi crescute. De aceea, per-
soanele sensibile au probleme pe
timpul întregii veri, cele mai
frecvente afecțiuni fiind strănutul,
rinoreea, congestia nazală și con-
junctivita alergică. De la începutul
lunii februarie, parlamentarii au dat
undă verde proiectului de lege
privind combaterea ambroziei –
lege care care îţi poate aduce o
amendă de 5.000 de lei.

Conform legii, în scopul dis-
trugerii ambroziei şi prevenirii ră -

spândirii acesteia, proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, administra-
torii drumurilor publice, căilor fe -
rate, cursurilor de apă, lacurilor, sis-
temelor de irigaţii şi ai bazinelor
piscicole vor desfăşura periodic, în
perioada cuprinsă între răsărirea
acestei plante şi apariţia primelor
inflorescenţe, respectiv cel târziu
până la data de 30 iunie a fiecărui
an, lucrări de întreţinere a te re -
nurilor prin cosire, smulgere, erbi-
cidare sau ale lucrări şi metode
specifice. Aceste măsuri se menţin
până la sfârşitul perioadei de ve -
getaţie a ambroziei.

De asemenea, beneficiarii lu -
crărilor de construcţii au obligaţia
ca pe terenurile afectate de lucrări,
să ia măsurile necesare pentru evi -
tarea instalării sau răspândirii
ambroziei. Lucrările de întreţinere a
terenurilor în vederea combaterii
plantei menţionate în ariile naturale
protejate prin lege se face potrivit
Planului de management pentru
acestea. Cei care nu-şi îndeplinesc
aceasta obligaţie vor primi un aver-
tisment scris şi, dacă nu se
conformează, vor fi amendaţi cu
amenzi cuprinse între 750 şi 5.000
de lei - persoanele fizice, şi 5.000-
20.000 de lei pentru persoanele
juridice. O comisie mixtă va verifi-
ca şi va constata nerespectarea
acestor dispoziţii legale.

Ministrul Mediului, împreună cu
Ministerul Sănătăţii şi Ministrul
Agriculturii şi Dezvotării Rurale
desfăşoară anual campanii de infor-
mare şi conştientizare împreună cu
partenerii locali, stabilind măsurile
ce se impun pentru limitarea ariei
de extindere a acestei specii in -
vazive şi de eradicare a plantei.

Mona POPOVICI

Ambrozia,  iarba pârloagelor 
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R: Domnule director, dacă ar fi să
dăm timpul înapoi pentru a-l cu -
noaște mai bine pe profesorul de
matematică Constantin Timu, cum
v-ați prezenta?

Constantin Timu: - M-am născut la
poalele munţilor Suhard, în inima
Bucovinei, comuna Ciocăneşti (zona
Vatra Dornei), în noiembrie 1964. Am
absolvit Şcoala generală în Ciocăneşti,
iar cursurile liceale în Câmpulung
Moldovenesc, la Colegiul „Dragoş
Vodă“ (profil matematică-fizică). După
efectuarea stagiului militar am urmat
cursurile facultății de matematică de la
Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza“
din Iași,  pe care am absolvit-o în anul
1988. Cam acestea ar fi primele file
autobiografice din viața de bucovinean
regăsindu-mă în versurile lui Sorin
Poclitaru:

„E satul veşniciei româneşti
De-aici începe lumea să-nverzească
Şi oamenii învaţă să iubească
De-aicea din comuna Ciocăneşti.
Aici sunt oamenii născuţi munteni
Frumoşi ca munţii,înfrăţiţi cu norii
Ce îşi învaţă de copii feciorii
Să fie mândri că-s bucovineni.“ 

R: Frumoase versuri, domnule
director. Schimbând registrul discu-
ției, de ce matematica? De unde
atracția pentu această disciplină?

C.T. - Primul impact cu frumusețea
matematicii l-am avut în clasa a II-a,
când, după ce am învățat toate cele
patru operații artimetice, învățătoarea
ne-a provocat să compunem o proble-
mă care să necesite în rezolvare cât mai
multe operații. Am reușit să compun o
problemă cu 36 de operații. Mi-a rămas
întipărită în suflet emoția de atunci
când, după prezentarea problemei la
tablă, toți colegii de clasă s-au ridicat
în picioare și m-au aplaudat. Tot atunci
am luat prima nota de 10! Pe parcursul
gimnaziului  profesorul de matematică,
care era și Directorul școlii, a reușit
să-mi dezvolte dragostea față de mate-
matică. Îmi amintesc cu aceeași emoție
discuțiile și sfaturile primite. Nu ne
ajungea ora de matematică, le conti-
nuam și în pauze, chiar și în cursul
activităților extrașcolare. Tot în acea
perioadă am văzut că matematica poate
aduce și beneficii practice. Îmi amin-
tesc că, pentru ziua de 8 martie, cel mai
frumos cadou pe care îl primeau fetele
era tema la matematică rezolvată de
mine (eventual și alte fișe), iar drept
mulțumire, la seratele organizate în
școală, primeam cele mai multe in -
vitații la dans!

R: Ați fost susținut de familie și de
școală?

C.T. - Am primit încurajări din par-
tea școlii, dar și din cadrul familiei,
mai ales că pe atunci aveam un unchi
profesor de matematică, care-mi deve-
nise model. Cu mândrie o spun că ast-
fel s-a ajuns ca acum să fim patru
membri ai familiei profesori de mate-
matică. În timpul cursurilor liceale,
văzându-i pe cei de la liceul militar, m-
am gândit să urmez o carieră în cadrul
armatei. Îmi plăcea și îmi plac în conti-
nuare ordinea, rigurozitatea, regula,
conștiinciozitatea (de fapt valorile
bucovinene). Dar în clasa a XI-a, pro-
fesorul de fizică, prin comportament și
atitudinea față de mine, a reușit să mă

facă să urăsc acest obiect. De altfel, tot
atunci mi-am dat seama că un profesor
poate distruge visele unui copil.

R: Și totuși, ați rămas fidel gându-
lui de a deveni profesor!

C.T. - Am trecut peste această situa -
ție cu gândul la profesorul de matema-
tică din gimnaziu și atunci mi-a venit
idea de a urma o carieră didactică, toc-
mai pentru a încerca să evit, eu sau
colegii mei, lezarea sufletului oricărui
copil. Cariera didactică mi-a demons-
trat că am făcut alegerea corectă și tot
timpul cât voi mai activa în acest
domeniu voi avea o relație specială cu
elevii. Sunt convins că vor găsi la mine
căldura sufletească pe care,de multe
ori, nu o primesc din alte părți. Să știți
că aceasta se întoarce în timp mult mai
puternică. Energia necesară pentru a
continua o primesc de la elevii și foștii
elevi ai școlii. Le mulțumesc și pe
această cale! Pentru ei voi fi întotdeau-
na „o lumânare aprinsă care se consu-
mă pe sine pentru a lumina pe alții“.

R: Care a fost parcursul dumnea-
voastră profesional, domnule direc-
tor? De când se suprapune parcursul
dumneavoastră profesional cu acti-
vitatea Liceului de la Miroslava?

C.T.- După facultate, timp de doi
ani, am activat la diferite școli din ju -
dețele Vaslui și Iași (Delești, Draxeni-
Rebricea, Lețcani, Liceul „Al.I.Cuza“,
Liceul“ Vasile Alecsandri“), iar în anul
1990 am ajuns la Miroslava. Am găsit
aici multe lucruri pe care nu le-am
întâlnit în alte școli, în special mult
spațiu verde, elevi cu bun simț, profe-
sori dedicați și un director (Nicolae
Cerchez, Dumnezeu să-l odihnească)
care mi-a fost cel mai bun mentor în
cariera didactică. Toate acestea m-au
convins că acesta este locul unde îmi
voi împlini menirea. Pe parcursul ani-
lor petrecuți în acest liceu cu tradiție
am reușit să modelez multe generații
de elevi și să–i fac mândri de faptul că
sunt absolvenți“ de la Miroslava“.
Mulți oameni care activează în alte
domenii nu pot să-și dea seama de fap-
tul că satisfacția muncii depuse ca pro-
fesor vine peste timp. Îi cunoști pe
elevi în clasa a IX-a, observi transfor-
mările produse asupra lor datorită
muncii tale pe parcursul celor patru ani
de liceu, apoi îi vezi întâmplător pe
stradă sau la școală, la rândul lor
părinți și oameni activi ai societății și
îți spun ceva de genul „Vă mai amintiți
că în clasa „x“ ne-ați spus cutare lucru,
mare dreptate ați avut, azi le spun și eu
copiilor mei. Mulțumesc!“.

R:  Cum a fost trecerea spre ac -
tivitățile administrative și de condu-
cere?

C.T. - În 2016, văzând că a apărut
oportunitatea de a mă implica și la
nivel decizional în viața școlii, m-am
înscris la concursul pentru ocuparea
funcției de Director, concurs pe care
l-am câștigat. Împreună cu personalul
școlii am reușit să facem mult mai vizi-
bilă activitatea desfășurată în cadrul
școlii, am câștigat noi prieteni și
susținători ai școlii (Fundația Româno-
Americană, ambasadorul S.U.A, World
Vision, Junior Achievement, O.N.G-
uri, agenți economici de succes cum
sunt AgroConcept, Panifcom, AviTop,

Delphi etc). Am avut întâlniri cu foști
elevi ai școlii care ne  sprijină în număr
din ce în ce mai mare, derulăm proiecte
cu diferite surse de finanțare. În același
timp, am reușim să avem o foarte bună
comunicare cu autoritățile locale,
dl.primar Dan Niță, căruia îi mulțumim
pentru sprijinul și susținerea acordată
și Consiliul Local. Sperăm ca acest
sprijin să se concretizeze și în mărirea
numărului de elevi ai liceului nostru.
Rog și pe această cale pe părinții elevi-
lor să analizeze foarte bine opțiunile de
înscriere a copiilor la liceu deoarece, în
fiecare an, după începerea cursurilor,
înregistrăm cereri de transfer de la
liceele din oraș  care uneori nu se pot
aproba datorită legislației. Dacă nu-și
doresc pentru copiii lor o carieră
vocațională îi asigur că la Liceul Teh -
nologic Agricol „Mihail Kogălni -
ceanu“ vor descoperi un mediu propice
dezvoltării personale a copilului pentru
orice domeniu.

R: Ne apropiem de finalul inter-
viului, domnule director și aș vrea să
închei în nota începutului și anume,
despre omul Constantin Timu. Este
poate întrebarea cea mai sensibilă
deoarece vizează realizările dumnea-
voastră în familie, în viața de zi cu zi.

C.T. - Pe plan personal mă mân-
dresc cu cei doi băieți ai mei – Radu,
inginer silvic și Codrin, doctorand în
drept constituțional la Universitatea
din Konstanz-Germania, despre care
sunt convins că vor duce valorile fami-
liei mai departe. Din decembrie 2017
sunt bunic...

Pentru el și pentru generațiile urmă-
toare încerc, la rândul meu, să transmit
colegilor profesori mai tineri din taine-
le nobilei meserii de dascăl al școlii.
Tot pe plan personal vă informez că din
cei 2000 de directori de școală din
România am fost acceptat în grupul
celor 30 selectați pentru Academia de
Leadership și Management Școlar.

R: Un gând pentru cititorii nostri
– mulți dintre ei elevi sau foști elevi
ai dumneavoastră?

C.T. - Da, aș dori să mulțumesc
tuturor elevilor actuali și absolvenților
liceului nostru, părinților acestora,
oamenilor din comună, care mă opresc
pe stradă și mă întrabă ce mai fac (din
noiembrie sunt și eu locuitor al comu-
nei Miroslava și mă mândresc cu acest
lucru) și poate ar trebui în primul rând
domnului Primar al comunei noastre
pentru susținere.

Mona POPOVICI

Constantin TIMU – omul din spatele dascălului



Ca în fiecare an, comemorăm şi în
anul centenar, Ziua Eroilor. Un moment
istoric solemn, încărcat de emoţia amin -
tirilor. Povestea Eroului Necunoscut a
ajuns şi la urechile elevilor Şcolii Gim -
naziale ,,Dimitrie Anghel“ din Corneşti.
Impresionaţi de poveşti uitate în sertare
încuiate, copiii au lăsat muzica şi poezia
să vorbească în numele lor.

Adunaţi în faţa monumentului
eroilor, care la iniţiativa Primăriei a
fost îmbrăcat în haine noi, elevii au
asistat la o slujbă de pomenire oficiată
de preotul satului. Reprezentanţii
Poliţiei Locale au fost alături de şcoala
noastră, menţinând şi supraveghind

buna desfăşurare a evenimentului. Le
mulţumim oficialităţilor locale că sunt
alături de şcoală şi comunitate şi
sprijină toate iniţiativele propuse.

În această zi, când jertfa sfinţilor se
contopeşte cu jertfa eroilor, avem dato-
ria să ridicăm tot mai sus tricolorul
românesc şi să fim recunoscători
eroilor neamului românesc pentru că
au restabilit rostul unui neam, liber-
tatea şi demnitatea poporului român.

Adriana CARDAŞ
Prof. Monica OŢEL 

Școala ,,Dimitrie Anghel“ -
Corneşti
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Ziua Eroilor
sărbatorită în Comuna

Miroslava 

Revista Școlii Gimnaziale 
„Colonel C. Langa“ Miroslava – premiul

III la etapa judeţeană a Concursului
Naţional de reviste școlare 2018

Ce este o revistă şcolară? Este un element de iden-
titate şi de maturitate a şcolii, o oglindă „veneţiană“ a
calităţii şi conţinutului actului educaţional, la un
moment dat. Este o fotografie fidelă a tuturor
activităţilor ce se desfăşoară în şcoală, a preocupărilor
învăţăceilor şi dascălilor, a atitudinii comunităţii faţă
de educaţie, a colaborării între şcoală, familie şi
autoritatea locală, a parteneriatelor cu diverse instituţii
şi organizaţii. Este o punte de legătură între elevi, între
elevi și profesorii coordonatori, între școală și comu-
nitate. 

Născută prin entuziasmul unor profesori şi elevi
care au scris-o după voinţa şi concepția lor, revista
„Portrete în cuvinte și culori“, inițial o provocare, a
„crescut“ treptat în valoare, odată cu atragerea în
colectivul de redacție și în conceperea materialelor a
cât mai multor elevi - talentați și care au ceva de spus,
sau chiar mai puțin talentați, dar cu o extraordinară
dorință de a se implica în astfel de proiecte, alături de
profesori dornici să îi susțină. Autorii nu sunt
profesionişti, dar amatorismul lor înseamnă în primul
rând sinceritate, creativitate în idei, concepţii și opinii.

Formatul este tip caleidoscop, frecvenţa apariţiilor
este de două numere pe an şi obiectivul principal al
revistei este să reflecte, prin cuvânt şi imagine, viaţa
şcolii. Ea se adresează tuturor celor care trăiesc în şi

prin şcoală – elevi, cadre didactice, părinți - și re -
prezintă un exemplu de creativitate şi implicare pe
care ni-l oferă elevii.

Începând de la nr. 1, revista a fost prezentă în
competiţia revistelor şcolare, în 2017 a obţinut
mențiune la faza judeţeană a Concursului Național de
reviste școlare, iar în aprilie 2018, premiul III.  

Recentul număr 4 cuprinde principalele realizări
ale colectivului de elevi şi cadre didactice din perioa-
da ianuarie-aprilie 2018, cele mai semnificative
activităţi organizate în cadrul programului „Școala alt-
fel“, activităţi sportive şi rezultatele obţinute la
diverse competiţii, creații literare, interviuri, vise și
idealuri descrise prin cuvântul scris, cu multă culoare.
Coperta, creată de elevul Banu Mădălin, clasa a VIII –
a A, ne vorbește despre bucuria şi inocenţa copilăriei.

Premiul obținut în acest an școlar nu este doar un
lucru  îmbucurător, ci și o încurajare pentru a continua
acest proiect îndrăzneț, pentru a persevera în dezvoltarea
lui și pentru a crește calitatea următoarelor numere.

Elevii implicaţi în conceperea şi redactarea arti-
colelor revistei şi-au dezvoltat o serie de aptitudini şi
valenţe care altfel ar fi rămas ascunse. Lucrul în
echipă, solidaritatea dintre ei, determinarea de a duce
la bun sfârşit o sarcină şi demersul permanent de a
transpune propria sensibilitate în texte ce urmăresc să
nască şi în cititorii revistei aceleaşi sentimente fru-
moase şi inocente, ne conving că revista „Portrete în
cuvinte și culori“ este cu siguranţă vehiculul potrivit
care să poarte peste tot valorile Şcolii Gimnaziale
„Colonel C. Langa“ Miroslava.

Drum bun şi îndelungat spre ştiinţa şi folosul citito-
rilor!

Director adjunct, prof. Daniela VLĂDUȚ

Proiect ERASMUS în Comuna Miroslava
În perioada 13 – 19 mai 2018, a avut

loc cea de-a doua activitate de învățare
din cadrul Parteneriatului Strategic
Erasmus+ „Mobile applications to ease
learning for students“ (2017-1-RO01-
KA219-037187_1). Proiectul este coor-
donat de Liceul Tehnologic Agricol
„Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava și
are ca parteneri in stituţii din Polonia,
Turcia si Grecia. Scopul proiectului este
dezvoltarea de aplicații utile învățării
pentru telefoanele care utilizează sis-
temul de operare Android. 

Elevii din cele 4 țări partenere au par-
ticipat la mai multe work-shop-uri, în
cadrul cărora s-au familiarizat cu progra-
mul App Inventor 2 și cu aplicații mobile
(MIT AI2 Companion) pe care le vor

folosi în vederea realizării de proiecte
personalizate.

Activitățile au fost susținute atât de
profesori din cadrul instituției noastre,
cât și de specialiști IT (Lessons and
workshop -12 steps in creating and
releasing an app, Workshop- the mobile
applications utility - finding objectives,
distance calculation).

„Suntem mândri că putem beneficia
de astfel de experiențe care favorizează
interacțiunea elevilor din mediul rural cu
elevi din alte țări. În plus, este un schimb
de bune practici între profesori, ceea ce,
cu siguranță, se va reflecta, pe termen
lung, în realizările școlii noastre.“, a de -
clarat managerul de proiect, profesor Ana
Maria Dumitrescu.

„Portrete în cuvinte și culori“
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La începutul secolului XIX,
Teodor Balș, boier bogat și
mare vornic al Cancelariei
domnești din Țara Moldovei,
construiește lângă orașul
Iași, la Miroslava, un palat
trainic cu temelie solidă de
piatră, pe care îl înconjoară
cu două parcuri amenajate în
stil englezesc, după moda
vremii.

Privind în trecut, palatul are o istorie
fascinantă. A avut mulți proprietari,
însă doar cei care au făcut parte din
marile familii boierești Balș, Beldiman
(autohtone) și Mavrocordat (de origine
fanariotă), și-au pus amprenta asupra
construcției propriu-zise sau, prin uti-
lizarea palatului, asupra istoriei lui.

Inițial a fost locuință nobiliară. Ime -
diat ce l-a construit, Teodor Balș l-a
oferit drept  zestre fiicei sale Catinca,
căsătorită  cu logofătul Alexandru Ma -
vrocordat. Tânăra familie îl stăpânește
până în anul 1825 când este transferat,
tot ca dar de nuntă, fiicei lor Mar -
ghiolița, căsătorită cu vornicul Vasile
Beldiman.

Familia Beldiman este cea care
schimbă destinația palatului lor de la
Miroslava. Vornicul Vasile Beldiman
întemeiază aici primul așezământ de
educație de nivel mediu din spațiul
românesc al Țării Moldovei: Institutul
fiilor de nobili, după modelul edu -
cațional al societății nobiliare rusești.
Așezământul de educație a funcționat
doar patru ani (1831-1834), fiind con-
dus de doi directori de origine fran -
ceză, având toate atribuțiile unei școli
particulare, taxa anuală de studiu fiind
de circa 700 de galbeni.

Aici își completează studiile medii
Mihail Kogălniceanu, consolidându-și
cunoștințele de limba română, limba
franceză, istorie, după care va pleca în
Franța împreună cu cei doi fii ai prin -
cipelui Mihail Sturdza (viitorul domni-
tor al Țării Moldovei între anii 1834-
1849).

În anul 1850, soția lui Vasile Bel -
diman, frumoasa Marghiolița, rămasă
văduvă, împarte averea celor doi fii,
palatul și parcurile adiacente revenind
lui Alexandru Beldiman. Până la
sfârșitul secolului XIX palatul a schim-
bat mai mulți proprietari, între care:
Alexandru Balș (1883-1892), Vladimir
Chițescu (1892-1895), locotenent co -
lonelul Constantin Langa (1895-1900).
Se pare că era o locație ce putea fi
transformată repede în bani datorită
așezării sale într-un mediu pitoresc, la
doar câțiva kilometri depărtare de
orașul Iași.

În anul 1900 Constantin Langa
vinde palatul, parcurile din jur și bise -
rica din curte lui Alexandru Mavro -
cordat. Acesta mărește proprietatea
cumpărând de la Dimitrie Anghel
moșia Cornești. Noul proprietar se
dovedește a fi un bun gospodar întrucât
reface palatul, îi construiește un turn cu
trei etaje și aplică emblema familiei la
colțurile construcției.

În anul 1907 Alexandru Mavrocor -
dat moare. Proprietar al palatului și
moșiei de la Miroslava a devenit fiica
acestuia, Prințesa Olga Mavrocordat.
Sculptor de profesie, cu studii termi-
nate în Franța, a intrat prin căsătorie (în
anul 1908 se căsătorește cu Dimitrie
Sturdza), în vechea familie nobiliară a
Sturdzeștilor. Dânsa este cea care con -
feră palatului și moșiei de la Miroslava
o destinație aparte: loc pentru bine-
facere și ocrotirea orfanilor din Primul
Război Mondial, dar și de educație.
Astfel, la 5 mai 1917 a fost înființată
Societatea ,,Ocrotirea Orfanilor din
Război“, președinta acesteia devenind
Principesa Olga Sturdza. Scopul aces-
tei societăți era acela de a identifica
orfanii de război, de a le oferi adăpost,
o bună creștere și educație, precum și
posibilitatea integrării lor în societate.
Pentru aceasta au fost întemeiate orfe-
linate, școli și internate în toată țara.
Această structură a fost recunoscută de
stat și întreaga ei activitate s-a des -
fășurat sub patronajul Reginei Maria și
al Bisericii Ortodoxe Române. A func -
ționat până în anul 1934.

La Miroslava a fost inființat ,,Or -
felinatul Principesa Olga Mavrocordat
Sturdza“ ca așezământ de ocrotire a or -
fanilor băieți din  Regiunea I Moldova.
În același timp aici, în palatul de la
Miroslava, a fost inaugurată, la data de
1 noiembrie 1918, o școală primară de
băieți, iar începând cu data de 1 sep-
tembrie 1919 a fost înființată, pe lângă
orfelinat, o școală particulară de agri -

cultură denumită „Școala inferioară de
agricultură a orfelinatului Principesa
Olga Mavrocordat Sturdza - Miro -
slava, Iași“. Aici se oferea elevilor or -
fani de război atât o instruire completă
de cultură generală, cât și de speciali-
tate privind agricultura. Se studiau dis-
cipline de cultură generală precum:
limba română, istoria, geografia, biolo-
gia, limba franceză, dar și discipline de
specialitate privind domeniul agricul-
turii. Practica elevii o efectuau în fer -
ma școlii ce deținea cca 100 de ha.

În present în incinta palatului este
amenajat  un muzeu al agriculturii care
a fost îmbogățit mereu cu piese unice.

Școala inferioară de agricultură de la
Miroslava a ajuns faimoasă în perioada
interbelică, dovada fiind numărul mare
de medalii de aur și argint obținute cu
ocazia expozițiilor agricole organizate
la Iași sau la București. Aici s-au
desfășurat unele congrese ale Societății
„Ocrotirea Orfanilor din Război.“

Destinat educației și culturii, palatul
Principesei Olga Sturdza nu-și mo difică
destinul stabilit încă de la fondarea sa
nici în perioada regimului comunist.

În anul 1946, pe fondul schimbărilor
politice  în favoarea comuniștilor,
Principesa Olga Sturdza este nevoită să
doneze statului român moșia sa de la
Miroslava, palatul, parcurile și toate
dependințele. Școala inferioară de
agricultură se transformă, începând din
anul 1948 (se aplică noua reformă a
învățământului) dintr-o școală particu -
lară într-una de stat - „Școala pro -

fesională agricolă de băieți“, cu durata
de școlarizare de 3 ani. A funcționat
timp de 6 ani de zile. În anul 1955 este
înființată Școala de mecanici agricoli
cu durata de școlarizare de 3 ani.
Ferma școlii însă, cu întreg inventarul,
a fost transferată la I.A.S. Bucium,
școala de mecanici fiind afiliată acestei
instituții specifice agriculturii din
perioada regimului comunist.

Transformările se derulează repede,
în funcție de nevoile de acomodare ale
sistemului reformelor impuse de par-
tidul unic.                                                           

În anul 1960 profilul acestei școli se
schimbă din nou prin înființarea Școlii
profesionale de horticultură și vete -
rinară care va funcționa până în anul
1962. În acest an este înființat Centrul
școlar agricol cu trei profile: agricol,
horticol și cel veterinar. Numărul
elevilor școlarizați este din ce în ce mai
mare ajungând la circa 400.

La 1 septembrie 1974 se înființează
Liceul Agroindustrial ,,M. Kogălni cea -
nu“ - Miroslava.

Vocația de așezământ destinat edu -
cației și culturii o păstrează și astăzi. Cu
acoperișul distrus în mare parte, patinat
de vreme și intemperii în exterior, pala -
tul marilor boieri din Moldova atrage și
astăzi prin misterul poveștilor țesute
tainic în jurul său, prin răcoarea în că -
perilor sale înalte, prin parcurile atât de
frumoase încă, indiferent de anotimp. 

Profesor de istorie 
Violeta PĂDURARIU 

Liceul agricol - Palatul Principesei
Olga Mavrocordat Sturdza
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Cu ocazia acestui eveniment pri-
marul comunei Miroslava a condus o
delegație în Orașul Dondușeni Repu -
blica Moldova, formată din consilieri
locali și specialiști din cadrul aparatu-
lui de specialitate al primarului. La
sfârșitul lunii aprilie a.c. plenul consi -
liului local din comuna Miroslava a
aprobat în unanimitate, inițiativa celor
doi primari care a vizat încheierea
Acordului de Cooperare Transfron ta -
lieră între cele două administrații pu -
blice din România și Republica Mol -
dova.

După finalizarea protocolului de
semnare a documentelor oficiale, pri-
marul Orașului Dondușeni Ivan BEL-
CIUG a acordat Titlul de „CETĂ ȚEAN
DE ONOARE“ al Orașului Don  dușeni
pentru două persoane implicate activ în
viața publică din Republica Moldova
(în domeniile istorie și educație). De
asemenea, tot cu această ocazie pri-
marul comunei Miro slava a oferit o
„DIPLOMĂ DE EX CELEN ȚĂ“ pri-
marului moldovean în semn de re -
cunoaștere și prețuire pentru promova-
rea spiritului național în rândul tinerilor

basarabeni și susținerea parteneriatului
dintre autoritățile publice locale din
România și Republica Moldova. 

„Nu putem decât să ne bucurăm,
deoarece sărbătorim Centenarul prin
realizarea acestei înfrăţiri. Ne punem
speranța că acest acord va aduce be -
neficii pentru ambele localităţi par -
tenere. Mulțumim din inimă comu -
nității din Miroslava, deoarece a răs -
puns pozitiv solicitării noastre. Putem
spune că este un moment istoric.“, a
declarat primarul Ivan BELCIUG.

Pe parcursul zilei de 22 mai, Ziua
Orașului Dondușeni și Hramul Bise -
ricii Sfântul Nicolae, s-au desfășurat
evenimente sportive, artistice și bise -
ricești cu numeroși participanți: con-
silieri locali, ONG-uri, agenți eco-
nomici, cadre didactice, cetățeni din
Orașul Dondușeni, Republica Moldo -
va și din România.

„Acest acord este rezultatul unor
activități comune desfășurate pe par-
cursul mai multor luni. Cuvântul
folosit cel mai des pentru astfel de
colaborări administrative este acela
de înfrățire. Astăzi, prin acest eveni-
ment, arătăm că locuitorii din comuna
Miroslava sunt alături de locuitorii

Orașului Dondușeni. În cadrul acestui
acord de colaborare, care nu are o
perioadă de timp limitată, vom începe
să identificăm proiecte de viitor cu

efecte pozitive pentru ambele comuni -
tăți.“, a afirmat primarul Dan NIȚĂ, în
prima parte a discursului susţinut la
deschiderea oficială a evenimentului.

S-A SEMNAT ACORDUL DE COOPERARE
ÎNTRE COMUNA MIROSLAVA ȘI ORAŞUL
DONDUŞENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pe data de 21 mai a.c. a fost termen
limită pentru depunerea de proiecte co -
mune în cadrul Programului Opera țional
Comun România-Republica Moldova
2014-2020. Obiectivul gene ral al Pro -
gramului este de a spori dezvoltarea eco -
nomică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii
oamenilor din zona vi zată de Program prin
investiţii comune în educaţie, dezvoltare
economică, cultură, infrastructură şi să -
nătate, asi gurând în acelaşi timp siguranţa
şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.
Prin urmare, Comuna Miroslava a depus 4

cereri de finanțare în parteneriat cu ra -
ioanele Călărași și Ungheni din Republica
Moldova (un proiect în do meniul
siguranței și securității, în cadrul căruia
vom achiziționa o mașină specială pentru
Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență, un proiect pentru conservarea
patrimoniului cultural și istoric din comu-
na Miroslava, un pr oiect ce vizează
crearea unui centru de educație în dome -
niul IT).

În cadrul acestui program de finan -
țare cel mai important proiect depus de

către specialiștii din aparatul de specia -
litate al primarului a fost reabilitarea,
consolidarea și redarea în circuitul tu -
ristic al României a monumentului
istoric Palatul Sturdza de la Miroslava.
Acesta este un palat construit la
începutul secolului al XIX-lea de către
familia boierului moldovean Vasile
Beldiman în satul Miroslava și s-a aflat
în proprietatea principesei Olga Sturdza
la începutul secolului al XX-lea (aflân-
du-se la o distanță de doar 4 km de
municipiul Iași). Comuna Miroslava,
județul Iași, ca autoritate publică locală
a făcut eforturi foarte mari pentru gă -
sirea surselor de finanțare pentru reabi -
litarea palatului.  În prezent, în această
clădire este amenajat Muzeul Etno -
grafic al Agriculturii Moldovei și bi -
blioteca Liceului Agricol „Mihail Ko -
găl  niceanu“ din Miroslava. În muzeu
sunt expuse piese de mare interes și va -
loare pentru ilustrarea universului artis-
tic și utilitar al țăranului român din cen-
trul Moldovei, grupate în șase secții dis-
tincte și anume: unelte agricole pentru
cultura mare, zootehnia în Moldova,
industrie casnică în Moldova, portul
popular din Zona Iași, centre ceramice
tradiționale din Zona Iași, istoria școlii
și a învățământului agricol românesc
din Moldova.

Valoarea totală a celor 4 proiecte de -
puse spre finanțare prin Programului

Ope rațional Comun România-Re pu -
blica Moldova 2014-2020 va depăși 1,6
milioane euro.

„Suntem încrezători în șansele noas-
tre, dar în același timp suntem și rea -
liști, deoarece considerăm că suma
totală alocată pentru acest program de
finanțare este insuficientă, raportată la
necesitățile comunităților din cele două
țări (este eligibilă toată Republica Mol -
dova și județele de-a lungul graniței cu
Republica Moldova, respectiv Botoșani,
Iași, Vaslui și Galați). Atragerea de fon-
duri nerambursabile este o țintă pe care
Comuna Miroslava o urmărește, cu
toată atenția. Suntem mereu conectați
la tot ceea ce este nou în domeniu și
accesăm toate oportunitățile. Aceste
fonduri care vor fi atrase vor contribui
la dezvoltarea comunei noastre, la bi -
nele comun al locuitorilor. Pentru
echipa noastră rămâne un obiectiv
major, având în vedere nevoile de in -
vestiții în sfera infrastructurii, utili -
tăților, serviciilor, care se pot concre tiza
într-un timp mai scurt, dându-ne posi-
bilitatea să dezvoltăm mai multe
proiecte și extinzând finanțarea dincolo
de bugetul local. Este un mandat pe
care mi l-au încredințat locuitorii co -
munei Miroslava și merită să facem
toate eforturile pentru a-l transpune în
realitate“, a declarat Dan NIȚĂ, prima -
rul comunei Miroslava, județul Iași.

COMUNA MIROSLAVA accesează fonduri
europene pentru proiecte transfrontaliere
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Măsura 2.1 Identitate
regională prin

transformarea fermelor
mici în ferme de referinţă
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii“ anunță

lansarea în perioada 08 mai – 08 iunie 2018 a apelului de selecție
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2.1
Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in
ferme de referinta din Strategia de Dezvoltare locală a
Asociației GAL „Stejarii Argintii“ 2014-2020.

Data lansării apelului de selecție: 08.05.2018 

Termenul limită de primire a proiectelor: 08.06.2018, ora
12:30

Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii“ din inc-
inta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
Județul Iași, de luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30,
vineri, în intervalul orar: 10:30-12:30.

Fondurile disponibile pentru Măsura 2.1 Iden titate regiona-
la prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta în
teritoriul GAL sunt de 150.562,38 EURO. 

Fonduri disponibile pentru această sesiune 150.562,38
EURO.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanțarea unui proiect este de 15.000 de euro pentru exploatati-
ile intre 4.000 S.O. si 7.999 S.O. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de
100% și se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 
� 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finan-

tare; 
� 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia imple-

mentarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei/cinci
ani de la incheierea deciziei de finantare.

Beneficiari eligibili: 
� Entitati private: fermieri cu exploatatii agricole care intrain

categoria de ferma mica dupa definitia data de regulamentul
UE, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate).

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de confor-
mitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului
aferent acestei măsuri. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau elec-
tronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejariiargin-
tii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon
0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc.
Miro slava, județul Iași.

Asociația Grupul de Acțiune Locală
„Stejarii Argintii“ anunță lansarea în perioada
08 mai – 08 iunie 2018 a apelului de selecție
pentru depunerea Cererilor de Finanțare pen-
tru Măsura M2.2/2A - Modernizarea
exploatatiilor agricole din teritoriul GAL
Stejarii Argintii din Strategia de Dezvoltare
locală a Aso cia ției GAL „Stejarii Argintii“
2014-2020.

Data lansării apelului de selecție:
08.05.2018

Termenul limită de primire a pro -
iectelor: 08.06.2018, ora 12:30

Proiectele se depun la sediul GAL
„Stejarii Argintii“ din incinta Primăriei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Mi -
roslava, Județul Iași, de luni până joi, în
intervalul orar 08:30 – 12:30, vineri, în
intervalul orar: 10:30-12:30.

Fondurile disponibile pentru Măsura
2.2/2A Modernizarea exploatatiilor agri-
cole din teritoriul GAL Stejarii Argintii
sunt de 108.739,50 EURO

Fonduri disponibile pentru această
sesiune 108.739,50 EURO.

Rata sprijinului public nerambursabil va
fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile
și nu va depăși: 108.739,50 Euro pentru
fermele mari, respectiv 100.000 euro pen-
tru fermele mici în cazul proiectelor care
prevad achiziții simple.  Ferma mica
reprezintă exploa taţia agricolă având
dimensiunea eco nomică între 8.000 şi
11.999 euro SO,  valoare producţiei stan-
dard.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se
va putea majora cu câte 20 de puncte pro-
centuale suplimentare, dar rata sprijinului
combinat nu poate depăși 90% – în cazul
fermelor mici și medii (cu dimensiunea până
la 250.000 SO), respectiv 70% – în cazul
fermelor având între 250.000 și 500.000
SO, în cazul:
� Investițiilor realizate de tinerii fermieri,

cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanțare (așa cum sunt definiți
la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau
cei care s-au stabilit în cei cinci ani ante-
riori solicitării sprijinului, în conformita-
te cu anexa II a Reg. 1305);

� Investițiilor colective realizate de formele
asociative ale fermierilor (cooperative,
grupuri de producători sau parteneriate
sprijinitie prin intermediul M16/partene-
riatelor constituite in conformitate  cu
art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

� Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
� Investițiilor în zone care se confruntă cu

constrângeri naturale și cu alte con-
strângeri specifice, menționate la art. 32
Reg. (UE)  nr. 1305/2013.

Beneficiari directi (eligibili) pot fi: 
� fermieri, conform Regulamentului (UE)

nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane
fizice autorizate conform OUG 44/2008
cu modificările și completările ulterioa-
re sau juridice sau un grup de persoane
fizice sau juridice, indiferent de statutul
juridic pe care un astfel de grup şi mem-
brii săi îl deţin în temeiul legislaţiei na -
ţio nale, cu exceptia persoanelor fizice
neautorizate, cu activitate agricola pe
teritoriul GAL Stejarii Argintii;

� Societate cu răspundere limitată – SRL
(înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi comple -
tările ulterioare);

� cooperative (cooperativele agricole si
societatile cooperative agricole), gru-
puri de producatori, constituite in baza
legislatiei nationale in vigoare, care
deservesc interesele membrilor, cu acti-
vitate pe teritoriul GAL Stejarii
Argintii.

Solicitantul trebuie să îndeplineas că
cerințele de conformitate şi eligibilitate
menționate în Ghidul Soli citan tului afe -
rent acestei măsuri. 

Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
So licitantului pe suport tipărit sau electro -
nic la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.stejariiargintii.ro. Solicitan ții pot
obține informații detaliate la: telefon
0332.401.108, e-mail: office@galstejarii -
argintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul
Iași.

Măsura M2.2/2A - Modernizarea
exploataţiilor agricole din teritoriul 

GAL Stejarii Argintii

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii
Argintii“ anunță lansarea în perioada 08 mai – 08
iunie 2018 a apelului de selecție pentru depunerea
Cererilor de Fi nanțare pentru Măsura 2.4 Rein -
noirea generatiei de fermieri prin incurajarea
micilor intreprinzatori tineri rurali din Strategia
de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii
Argintii“ 2014-2020.

Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii“
din incinta Pri măriei Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, Județul Iași, de luni până joi, în intervalul
orar 08:30 – 12:30, vineri între 10:30-12:30.

Data lansării apelului de se lecție: 08.05.2018 
Data limită de depunere a pro iectelor:

08.06.2018
Fondurile disponibile pentru Mă  sura 2.4 „Rein -

noirea gene ra tiei de fermieri prin incurajarea
micilor intreprinzatori tineri ru rali“ în teritoriul
GAL sunt de 158.926,95 euro. 

Fonduri disponibile pentru acest apel de selecție:
158.926,95 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi
acordată pentru fi nanțarea unui proiect este de
25.000 de euro pentru exploatatiile intre 8.000 S.O.
si 19.999 S.O sau  35.000 de euro pentru exploatati-
ile intre 20.000 S.O. si 50.000 S.O.. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei
măsuri este de 100% și se va acorda sub formă de
primă în două tranșe, astfel: 
� 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deci-

ziei de finantare; 
� 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu con-

ditia implementarii corecte a planului de afaceri,
fara a depasi trei/cinci ani de la incheierea deciziei
de finantare.

Solicitanţi eligibili (direcți) pen tru sprijinul finan-
ciar nerambur sabil acordat prin această măsură sunt:
� Tânărul fermier în conformitate cu definiția

prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care
se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

� Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde
un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE)
1305/2013 se instalează și exer cită un control

efectiv pe termen lung în ceea ce privește de -
ciziile referitoare la gestionare, la be neficii și la
riscurile financiare legate de exploatație.

Beneficiari eligibili: 
� persoană fizică înregistrată şi autorizată în con-

formitate cu pre vederile Ordonanţei de Ur genţă a
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: PFA, II, IF.

� asociat unic şi administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

� asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și
administrator al unei societăţi cu răspun dere
limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr.
31/1990 repu bli cată, cu modificările şi comple -
tările ulterioare.

Solicitantul trebuie să îndepli nească cerințele de
conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul
Solicitantului aferent acestei mă suri. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea
măsurii sunt cu prinse în Ghidul Solicitantului pe suport
tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații
detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galste-
jariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul Iași.

Măsura 2.4 - Reînnoirea generaţiei de fermieri prin
încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali
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Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii
Argintii“ anunță lansarea în perioada 08 mai –
08 iunie 2018 a apelului de selecție pentru
depunerea Cererilor de Finanțare pentru
Măsura M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructu-
rii sociale în teritoriul GAL prin proiecte
integrate din Strategia de Dezvoltare locală a
Asociației GAL „Stejarii Argintii“ 2014-2020.

Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii
Argintii“ din in cinta Primăriei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, de
luni până joi, în intervalul orar 08:30 – 12:30,
vineri, în intervalul orar: 10:30-12:30.

Data lansării apelului de selecție:
08.05.2018

Termenul limită de primire a proiectelor:
08.06.2018, ora 12:30

Fondurile disponibile pentru M4.3/6B -
Dezvoltarea infrastructurii sociale în terito-
riul GAL prin proiecte integrate sunt de
100.374,92 EURO.

Fonduri disponibile pentru aceas tă sesiune
100.374,92 EURO.

Sprijinul public nerambursabil minim al unui
proiect este de 5.000 Euro și maxim 100.374,92
Euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de
venit se va acorda conform R(UE) nr.
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si
108 din Tratatul privind func ționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea
totală a ajutoarelor de minimis primite pe
perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu
va depăși plafonul maxim al ajutorului public
de 200.000 Euro/ beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil
din totalul cheltuielilor eligibile este astfel: 
� pentru operatiunile generatoare de venit -

90%;
� pentru operatiunile generatoare de venit cu

utilitate pu blica –100%;
� pentru operatiunile negeneratoare de venit -

100%.
Modelul de Cerere de Fi nan tare pe care tre-

buie să-l folo seas că solicitanții (versiune edita -
bilă), este publicat pe site-ul www.galstejari-
iargintii.ro

Beneficiari directi (eligibili) pot fi: 
� Comunele și asociațiile acestora conform

legislației națio nale în vigoare;
� ONG-uri definite conform legislației în

vigoare;
� Parteneriat intre autoritati publice si private,

dintre care cel puțin unul să fie furnizor de
servicii sociale

� GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și
manifestă inte resul și se aplică măsuri de evi tare
a conflictului de interese.

Solicitantul trebuie să înde plinească ce -
rințele de conformitate şi eligibilitate mențio -
nate în Ghidul Solicitantului aferent acestei
măsuri. 

Informații detaliate privind ac cesarea și deru-
larea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
 licitantului pe suport tipărit sau electronic la
sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejari-
iargintii.ro. Solicitanții pot obține informații
detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail:
office@galstejariiargintii.ro, adre sa: loc.
Miroslava, județul Iași.

Măsura M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale
în teritoriul GAL prin proiecte integrate

Poliţia Locală
informează
Lucrătorii Poliției Locale

Miroslava desfășoară activități
specifice ce constau în
efectuarea de patrulări pe raza
localităților comunei, pentru
prevenirea și descoperirea
faptelor antisociale și de
tulburare a ordinii și liniștii
publice, pentru conștientizarea
posesorilor de autovehicule în
ceea ce privește respectarea
normelor rutiere, precum și
pentru respectarea
prevederilor legale privind
disciplina în construcții,
protecția mediuliu și a celor
referitoare la agenții
economici.

Astfel, urmare a activităților
desfășurate în ultima perioadă,
au fost aplicate 18 sancțiuni
contravenționale, în valoare
totală de 8100 lei, din care: 
8 sancțiuni la legea 61/1991, 
6 sancțiuni conform HCL
236/2017 și 4 sancțiuni
conform HCL 223/2017.

În continuare, Poliția Locală
Miroslava își va face simțită
prezența, 24 de ore din 24,
pentru a veni în întâmpinarea
problemelor comunității,
pentru prevenirea și
descoperirea faptelor ce aduc
atingere integrității
persoanelor, avutului public și
privat cât și pentru menținerea
și respectarea unui climat de
siguranță publică.

Șef Serviciu Poliție Locală
Bogdan MILEA

În perioada 18-26 aprilie, Adăpostul de
Câini Miroslava a primit vizita repre -
zentanţilor Asociaţiei RoDiN – Roma -
nian Dogs în Need din Germania, care au
adus donaţii în mâncare, produse de
curăţenie, produse dezinfectante şi acce-
sorii pentru câini.

Ţinând cont de prevederile legislative
în vigoare cu privire la spaţiul destinat
unui adăpost, poject managerul, dna.
Jutta Zein, a amenajat un loc de joacă
modern pentru câinii adăpostului şi a
făcut albume foto pentru mai mulţi câini
din adăpost ce urmează a fi promovaţi
pentru adopţie peste hotare.

În acelaşi timp, preşedintele Asociaţiei
RoDiN, dna. Antje Wiesefrau a participat
la campania de sterilizare din perioada
20-23 aprilie. Aceasta a fost organizată de

coordonatorul adăpostului, în colaborare
cu echipa medicală de la ErisVet şi volun-
tari şi s-a desfăşurat la Liceul Agricol „M.
Kogălniceanu“. În cadrul campaniei au
fost sterilizaţi 100 de câini cu stăpân din
comuna Miroslava, iar proprietarii au
beneficiat gratuit de acest serviciu, cos-
turile fiind acoperite de Asociaţia Ro -
manian Dogs in Need şi Asociaţia Seelen
fur Seelchen.

„Prin derularea acestor campanii de
sterilizari gratuite pentru proprietari, ne
dorim să diminuăm numarul puilor,
respectiv al câinilor abandonaţi din co -
muna Miroslava. Aceasta este cea de-a 5-a
campanie organizată de către Adă postul de
Câini Miroslava şi sperăm în continuarea
proiectului atât timp cât va fi necesar“, a
declarat Georgeana Olaru – coordonatorul

Serviciului de Gestionare a Câinilor fără
Stăpân Miroslava. Pe lângă aceste activităţi,
în perioada 29 aprilie-04 mai, o altă echipă
de voluntari ai Asociaţiei RoDiN a venit
pentru a construi refugii pentru câinii din
ţarcurile exterioare. Au fost construite trei
refugii ce pot fi folosite atât pentru umbră în
zilele toride, cât şi ca adăpost pentru ploaie
sau alte intemperii ale vremii. Reprezentaţii
adăpostului de câini Mi roslava împreună cu
Asociaţia RoDiN au discutat despre posibi -
litatea derulării mai multor proiecte ce
vizează activitatea desfăşurată aici şi vor
urma vizite de lucru pentru implementarea
acestora. Reprezentanţii adăpostului în -
deamnă locuitorii comunei să viziteze
Adăpostul de câini Miroslava şi să adopte
un prieten sau paznic de nădejde, în funcţie
de rolul dat de fiecare.

Adoptă! Sterilizează! Salvează!
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Biserica Ortodoxă a prăznuit pe 21
mai pe Sfinţii Împaraţi Constantin și
mama sa, Elena. Constantin cel Mare
s-a născut în oraşul Naissus (Nis,
Serbia) în jurul anului 274. A devenit
suveran al întregului Imperiu Roman
dupa învingerea lui Maxenţiu şi a lui
Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eu -
sebiu și Lactanţiu, în ajunul luptei cu
Maxenţiu, Constantin a văzut pe cer
ziua, în amiaza mare, o cruce lumi-
noasa deasupra soarelui cu inscripţia:
„in hoc signo vinces“ (prin acest semn
vei birui).

Noaptea, în timpul somnului, i se
descoperă Hristos, cerăndu-i să pună
semnul sfintei cruci pe steagurile sol -
daţilor. Dând ascultare poruncii pri -
mite in vis, iese biruitor în lupta cu
Ma xenţiu. Pe Arcul de Triumf al lui
Constantin, care se păstrează la Roma,
se află inscripţia: „instinctu divinitatis“
= „prin inspiraţie divină“, ce descoperă
cum a fost câştigată victoria asupra lui
Maxenţiu.

Cea mai insemnată realizare a
împaratului Constantin a fost Edictul
de la Milano (313), prin care creş ti -
nismul ajunge să fie recunoscut de stat.
Însă, el va deveni religie de stat în tim-
pul lui Teodosie cel Mare (379-395).

După edictul din 313, împaratul
scuteste Biserica de impozite, îi acordă
dreptul de a primi donaţii si le dă epis-
copilor dreptul să judece pe cei ce nu
doreau să fie judecaţi după legile sta -
tului. Vă înlătura din legile penale pe -
depsele contrare spiritului creştinis mu -
lui, precum: răstignirea, zdrobirea pi -
cioarelor, stigmatizarea (arderea cu
fierul rosu).

Împaratul Constantin a convocat
primul Sinod ecumenic la Niceea
(325), unde după lungi dezbateri,
învăţătura lui Arie a fost condamnată şi
s-a adoptat formula ca Fiul lui Dum -
nezeu este de o fiinţă cu Tatăl si deci,
din veci cu El. La sinod au fost al -

cătuite şi primele 7 articole ale
Simbolului de credinţă (Crezul), a fost
fixată data Paştilor (prima duminica
după luna plină, după echinocţiul de
primăvară) şi s-au dat 20 de canoane
referitoare la disciplina bisericească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost
botezat pe patul de moarte de către
episcopul Eusebiu de Nicomidia. A
murit la scurt timp (337) in Nicomidia
si a fost înmormantat in biserica Sfinţii
Apostoli din Constantinopol, ctitorită
de el.

Împarateasa Elena
Flavia Iulia Helena s-a născut in

provincia Bitinia. În anul 293, gene -
ralul roman Constanţiu Chlorus, la în -
demnul împaratului Diocleţian, di vor -
ţeaza de împarateasa Elena. Aceasta nu
se recasatoreşte, ci traiesţe departe de
atenţia publică, dar aproape de fiul
său. A reuşit să descopere pe dealul
Golgotei crucea pe care a fost răstignit
Hristos. Potrivit tradiţiei, în urma
săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pentru
a se identifica crucea pe care a fost
răstignit Hristos, au atins cele trei cruci
de un mort. Acesta a înviat în momen-
tul în care a fost atins de Crucea
Domnului. Pe 14 septembrie 326, epis-
copul Macarie I al Ierusalimului a luat
crucea si a înaltat-o în faţa mulţimii.
Ziua de 14 septembrie a devenit săr -
bătoarea Înalţării Sfintei Cruci în cal-
endarul creştin.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica
Sfântului Mormânt, Biserica din Be -
thleem, pe cea din Nazaret si multe alte
sfinte locaşuri.

Semnificaţia
numelor Constantin și Elena

Numele Constantin este de origine
latină si vine de la constans, constantis
(„constant“, „ferm“).

Elena - Stravechiul nume Helene
este explicat de unii prin gr. helane
(„torta“, „faclie“, dar şi „foc sacru“, la

sărbatorile numite Heleneia, dedicate
zeiţei Artemis), iar de alţii prin gr. hele
(„lumina arzătoare a soarelui“).

Sfinţii Împaraţi Constantin şi Elena

Vara înseamnă soare, magie,
fericire, vacanță, concedii,
timp petrecut cu cei dragi, iar
amintirea ei, învăluită în par-
fum suav de lavandă poate
deveni una dintre cele mai
prețioase comori ale sufletului

nostru. Din aceste gânduri a
izvorât ideea unui festival al
lavandei la Iași. De ce lavandă
și nu maci ori floa rea soarelui
ori altceva? Simplu... pentru că
lavanda, cu parfumul ei suav și
nuanțele ei hipnotizante trans -

formă aproape orice în ceva
frumos. Lavanda te duce cu
gândul la uimitoarele peisaje
provensale, dar Provence e atât
de departe... așa că în curând
acest aer romantic, boem va
exista chiar lângă noi, la Mi -

roslava, grație doamnei Ina
Paladi, organizatoarea Festi -
valului Lavandei.

Prima ediție a Festivalului
Lavandei, organizată de Ina
Paladi, cu sprijinul Primăriei
Miroslava, va avea loc la
Miroslava, în perioada 29 iunie
– 1 iulie 2018, unde timp de 3
zile muzica, dansul, filmul,
joaca, relaxarea și visarea se
vor contopi în cele mai fru-
moase amintiri cu parfum de
lavandă, într-un decor de
poveste, pe care l-am creat,
împreună cu natura, pentru cei
care vor să își petreacă timpul
într-un mod plăcut, relaxant,
dar inedit. 

Vor fi 3 zile magice, în care,
sub razele soarelui, printre mi -
lioane de flori de lavandă, veți
avea ocazia să petreceți clipe
de neuitat împreună cu cei
dragi. 

Festivalul Lavandei este, în
primul rând un festival al fami-
liei și al tuturor vârstelor, căci
în cele 3 zile, partici panții vor
avea parte de nenumărate sur-
prize: concerte cu artiști din
toate timpurile, muzică pentru
toate gusturile, ateliere pentru
copii, cinema în aer liber, sunet
de chitară sub cerul înstelat, la
lumina focului, târguri de pro-
duse tradiționale, sesiuni foto
în decoruri mirifice și multe
alte surprize, reunite într-un
concept unic în România.

Informații despre Festivalul
La vandei 2018 pot fi găsite pe
pagina de Facebook a festiva -
lului, precum și pe site-ul
evenimentului, www.festiva -
lullavandei.ro. Biletele pot fi
achizi ționate online, direct de
pe site, dar și de la punctele
autorizate de vânzare, men -
ționate pe site.

La Miroslava, vara aceasta 
are parfum de lavandă și de amintiri frumoase!
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În urma rezultatelor modeste din
ultima perioadă, consiliul administra-
tiv a clubului sportiv Știința Miroslava
a hotărât încheierea amiabilă a con-
tractelor antrenorilor Kerezsy Adrian
și Petrache Liviu.

Ştiinţa Miroslava a jucat duminică,
20 mai 2018, în deplasare cu Foresta
Suceava în cadrul etapei a XXXVI-a a
Ligii a II-a, fiind primul ei meci după
despărţirea de antrenorul Adrian
Kerezsy. Echipa pregătită Romeo But -
naru, a câştigat disputa, cu 3-2, păs -
trând speranţe că va reuşi să se salveze
de la retrogradare. Suceveanul Coroa -
mă a deschis scorul în minutul 18,
Taciuc a egalat în ultimul minut al
primei reprize şi şi-a adus echipa în
avantaj la trei minute după pauză.
Bucur a mărit avantajul Miroslavei în
minutul 72, scorul final fiind stabilit de
Opriş, în ultimul minut de joc, din
penalty.

În urma victoriei de la Suceava,
formaţia din Miroslava a acumulat 37
de puncte în clasament şi ocupă al
doilea loc retrogradabil, 17, la egalitate
cu primul, 16, pe care se situează Dacia
Brăila, şi la un punct diferenţă de
poziţia a 15-a, prima neretro gradabilă,
ocupată de Pandurii Tg. Jiu. Foresta a
rămas cu 33 de puncte pe locul 18 şi a

retrogradat în Liga a III-a. „Victoria
noastră la Suceava ne menţine în cărţi
pentru salvare. Etapa de sâmbătă va fi
foarte importantă. Dacă vom câştiga
meciul de pe teren propriu cu Oradea,
păstrăm şanse. Este foarte important şi
meciul celor de la Metaloglobus cu
Afumaţi. Dacă bucureştenii nu câştigă,
depind şi ei de ultima etapă. Noi, însă,

trebuie să ne câştigăm meciurile şi să
beneficiem de un joc favorabil al rezul-
tatelor“, a de clarat preşedintele Ştiinţei
Miroslava, Alexandru Vieru.

În penultima etapă a campionatului,
Ştiinţa va primi sâmbătă, de la ora
11:00, vizita celor de la Luceafărul
Oradea (locul 13, cu 44 de puncte),
Dacia Brăila va juca în deplasare cu

UTA (locul 9, cu 47 de puncte), în timp
ce Pandurii îşi va trece trei puncte în
cont fără joc, având meci programat cu
ASA Tg. Mureş, echipă retrasă din
campionat, pe care îl va câştiga la
„masa verde“ cu 3-0. În ultima etapă,
Miroslava va evolua în deplasare cu
Ripensia Timişoara, în timp ce Dacia
şi Pandurii se vor confrunta la Brăila.

Știinţa Miroslava joacă ultima carte
pentru a se menţine în Liga a II-a


