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Informaţia de Miro slava
PUBLICAŢIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Zeci de companii din Iași, de la
nivel național și chiar firme cu capital
străin, au ales să-și deschidă unități de
producție sau logistice în Parcul
Industrial Miroslava. În următorii doi
ani, în zonă vor apărea zeci de hale,
vor fi investite aproape 50 de milioane
de euro și vor lucra peste 2.000 de
oameni. Parcul Industrial Miroslava a
fost înființat de către UAT Comuna
Miroslava prin Consiliul Local Miro -
slava și este primul parc industrial
înființat în județul Iași și cel mai mare
din Moldova.

Lansat în urmă cu aproximativ doi
ani, Parcul Industrial Miroslava a
devenit un exemplu de succes în zona
Moldovei. Dezvoltat pe o suprafață de
aproximativ 46 de hectare, în zona
fabricii Delphi din Brătuleni-Miro slava,

parcul industrial a reușit, în mai puțin
de doi ani, să atragă peste 50 de investi-

tori care vor dezvolta la Miro slava cel
mai mare hub industrial din Iași. Continuare în pagina 4

Parcul Industrial Miroslava, 
un proiect de succes

Se înaintează cu pași repezi
în execuţia proiectului de
modernizare a drumurilor

de interes local din
Miroslava

Proiectul de modernizare a drumurilor de
interes local din comuna Miroslava, județul Iași se
află în plin proces de execuție lucrări. Prin proiec-
tul „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Miroslava, județul Iași“ se propun spre
modernizare 11 străzi din comuna Miroslava,
județul Iași, respectiv, străzile Bazinelor (Valea
Adâncă), Nicolae Labiș, Eroilor și Bisericii din
satul Uricani, Dealul Nucului (Balciu), Livezilor
si Lațcu Vodă (Valea Adâncă), Bisericii din satul
Cornești, Pădurea Surdă din satul Dancaș şi satul
Cornești, Recea (Ciurbești) din comuna Miro -
slava, județul Iași pe o lungime totală de 6,259
km. Realizarea proiectului va contribui la îm -
bunătățirea nivelului de trai al locuitorilor co -
munei Miroslava, prin investiții în infrastructură
rutieră de interes public.

Continuare în pagina 4

Parohia Dancaș a fost înființată, prin Decizie a Permanenței
Consiliului Eparhial Iași, în anul 2002, la inițiativa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al
Moldovei și Bucovinei, ca urmare a dorinței acestuia de revi-
talizare a vieții religios-culturale, prin construirea de lăcașuri de
cult în fiecare sat din Arhiepiscopia Iașilor.

În ziua de 8 iulie 2018, ÎnaltPreafințitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, însoțit de Preasfințitul
Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților și înconjurat de un distins sobor de preoți
și diaconi, va sfinți biserica, consacrând-o pentru slujire.
Conform tradiției ortodoxe, după slujba de sfințire se va putea
trece prin Sfântul Altar, până la oficierea primei Sfinte Liturghii.

Continuare în pagina 8

Istoria unei ctitorii –
Biserica de lemn 

din Dancaș

ZIUA UNIVERSALĂ
A IEI SĂRBĂTORITĂ

LA MIROSLAVA
Continuare în pagina 12

Elevii liceului agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava, premiaţi

în finala naţională a competiţiei
europene de antreprenoriat
„Company of the year 2018“

Continuare în pagina 6
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Reunit în ședință ordinară, în data
de 31 mai 2018, la ora 1000, în sala de
ședințe a Primăriei Miroslava,
Consiliul Local Miroslava a dezbătut
și aprobat următoarele normative
locale:

� Hotărârea nr. 101/31.05.2018
privind aprobarea schemei locale de
minimis pentru rezidenții parcurilor
industriale, inclusiv societăților
administrator din Comuna Miroslava,
județul Iași.

� Hotărârea nr. 102/31.05.2018
privind aprobarea concesionării
terenului în suprafață de 3370 m.p.,
situat în intravilan  comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând
domeniului privat al comunei, tarla
54, în vederea amenajării unui teren
de minifotbal și două terenuri de tenis
de câmp.

� Hotărârea nr. 103/31.05.2018
privind aprobarea introducerii în
Inventarul Domeniului Public al
Comunei Miroslava, județul Iași, a
drumurilor de exploatație agricolă
cuprinse în obiectivul de investiție:
„Modernizare drumuri de exploatație
agricolă în comuna Miroslava, județul
Iași“ și aprobarea asigurării accesului
public, fără perceperea de taxe, la
investiţia realizată.

� Hotărârea nr. 104/31.05.2018
privind aprobarea acordării cu titlu
gratuit a dreptului de uz și de servitute
către S.C. DELGAZ GRID S.A. a
terenului în suprafață de 584,50 m.p.
ce aparține  domeniului public al
U.A.T. Comuna Miroslava, pentru
execuția proiectului: „Creșterea
capacității de distribuție a LEA 20KV
Stația FAI-SCANTEIA-etapa A1
DISTRIBUITOR 20KV între STAȚIA
GALATA și stâlpul de racord al PT5
VALEA ADÎNCĂ“

� Hotărârea nr. 105/31.05.2018
privind aprobarea încetării de drept
contractului de concesiune nr.
9330/17.04.2015 încheiat între
Comuna Miroslava şi doamna Ghet
Ana Roxana.

� Hotărârea nr. 106/31.05.2018
privind aprobarea încetării de drept
contractului de concesiune nr.
23402/14.09.2015 încheiat între
Comuna Miroslava şi domnul Florea
Andrei.

� Hotărârea nr. 107/31.05.2018
privind aprobarea încetării de drept
contractului de concesiune nr.
9406/17.04.2015  încheiat între

Comuna Miroslava şi  domnul
Tomozei Gheorghe.

� Hotărârea nr. 108/31.05.2018
privind aprobarea încetării de drept a
contractului de concesiune teren
(pășune) nr. 10216/7.05.2014 încheiat
între Comuna Miroslava și domnul
Casian Constantin.

� Hotărârea nr. 109/31.05.2018
privind aprobarea însușirii 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. 110/31.05.2018
privind aprobarea însușirii 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. 111/31.05.2018
privind aprobarea însușirii 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. 112/31.05.2018
privind aprobarea concesionării  prin
licitație publică deschisă  a spațiului
în suprafață de 10,71 m.p.,  situat în
incinta sălii de sport și  aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava,  pentru desfășurarea de
activități de masaj.

� Hotărârea nr. 113/31.05.2018
privind aprobarea concesionării
terenului în suprafață de 1000 m.p.,
situat în intravilan  comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând
domeniului privat al comunei, tarla
74, parcela P3335/10/21 pentru
construire locuință.

� Hotărârea nr. 114/31.05.2018
privind aprobarea acordării cu titlu
gratuit a dreptului de uz și de servitute
către S.C. DELGAZ GRID S.A. a
terenului în suprafață de 45  m.p. ce
aparține  domeniului public al  U.A.T.
Comuna  Miroslava, pentru execuția
proiectului: „Alimentare cu energie
electrică locuința de serviciu  S.C.
EURO DEVELOPMENT GRUP
S.R.L., str. Mărășești nr. 18,
localitatea Miroslava, județul Iași“.

� Hotărârea nr. 115/31.05.2018
privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al

Comunei Miroslava, județul Iași, în
trim.II  2018.

� Hotărârea nr. 116/31.05.2018
privind aprobarea finanțării
nerambursabile în sumă de 4000 lei
către Parohia Ciurbești, sat Ciurbești,
comuna Miroslava, județul Iași.

� Hotărârea nr. 117/31.05.2018
privind aprobarea modificării
Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare și
apobarea Actului adițional nr. 25 la
Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de  alimentare cu
apă și de canalizare.

� Hotărârea nr. 118/31.05.2018
privind aprobarea acordării
mandatului special în vederea
exprimării votului în A.G.A.
ARSACIS referitor la cererea de
aderare a Comunei Bozieni-jud.
Neamț la Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași –
ARSACIS și aprobarea Actelor
Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul
Constitutiv, respectiv Statutul
ARSACIS.

� Hotărârea nr. 119/31.05.2018
privind aprobarea Planului de acțiune
al Serviciului Public de Asistență
Socială al Comunei Miroslava, județul
Iași pentru anul 2018 privind
serviciile sociale și încetarea efectelor
H.C.L. Miroslava nr. 48/28.02.2018.

� Hotărârea nr. 120/31.05.2018
privind aprobarea modificării și
completarea art.6 alin.(3) din
Regulamentul cadru de organizare și
funcționare a Centrului de îngrijire
pentru copii aflați în situații de risc,
sat Cornești, comuna Miroslava,
județul Iași, Anexa nr.1 la H.C.L. nr.
23/07.07.2016.

� Hotărârea nr. 121/31.05.2018
privind aprobarea Regulamentului de
instituire a taxei speciale pentru
oficierea căsătoriei în afara sediului
Unității Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași și
modificarea Anexei nr.IX  din H.C.L.
Miroslava nr.231/2017 privind
stabilirea și aprobarea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2018.

� Hotărârea nr. 122/31.05.2018
privind aprobarea însușirii de către
Consiliul Local Miroslava a
contractului de vânzare-cumpărare
încheiat între Societatea AGROMIXT
S.A. și Comuna Miroslava,
autentificat sub nr.4910/08.05.2018 și
actualizarea Inventarului Domeniului
Public al comunei.

� Hotărârea nr. 123/31.05.2018
privind aprobarea actualizării
delimitării administrativ-teritorială
între satul Brătuleni și satul Uricani
din comuna Miroslava, județul Iași.

� Hotărârea nr. 124/31.05.2018
privind aprobarea împuternicirii
domnului viceprimar al comunei
Miroslava, județul Iași, Bulbașa Vasile
pentru semnarea în numele și pentru
comuna Miroslava a contractului de
constituire a dreptului de superficie și
a dreptului de acces în parcul
industrial ce urmează a fi încheiat cu
S.C. Bitumax S.R.L.

� Hotărârea nr. 125/31.05.2018
privind aprobarea dării în administrare
cu titlu gratuit de către Comuna
Miroslava, județul Iași a trei suprafețe de
teren din Domeniul Public al comunei
Miroslava către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecție a Copilului
Iași în vederea construirii a 3 (trei) case
de tip familial in comună.

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna mai 2018

Pentru că în ultima vreme s-au înmulţit
sesizările referitoare la deversările din fosele
deţinute de cetăţenii care ṣi-au construit case în
comuna noastră, facem următoarele precizări:

Legea 241/2006 – Legea serviciului de ali-
mentare cu apă şi canalizare, revizuită în 2015,
prevede la art. 31 alin. 14, obligativitatea
racordării la sistemele publice de canalizare
existente sau nou înfiinţate, a tuturor utiliza-
torilor persoane fizice sau juridice, inclusiv
cei care au sisteme proprii de alimentare cu
apă, dacă nu deţin staţii de epurare avansată
care respectă condiţiile de descărcare a apelor
epurate în mediu natural. 

Altfel spus, pe străzile unde există sistem de
canalizare este obligatorie racordarea la sistem,
chiar dacă deţineti un bazin vidanjabil hidroi-
zolat sau o fosă septică.

Pe străzile unde nu există încă sistemul de
canalizare, bazinele vidanjabile hidroizolate
– singura variantă de colectare a apelor
uzate menajere acceptată practic de respon-

sabilii de mediu, ar trebui să fie vidanjate
periodic ṣi păstrată dovada vidanjării acestora.

Aṣa zisa „fosă septică“ care se vinde in
comerţ ṣi care este o variantă foarte scumpă,
este de fapt o instalaţie de preepurare care
poate fi folosită  inainte de deversarea în siste-
mul de canalizare.

Pentru locuinţele deja construite ṣi
recepţionate,  trebuie să se aibă în vedere ca
folosirea acestor bazine vidanjabile, să se facă
în acord cu prevederile Ordinului Mi nisterului
Sănătăţii nr. 119/2014 , astfel încat   „să evite
poluarea factorilor de mediu“.

Pentru casele în construcţie, pe străzile unde
încă nu există sistem de canalizare, bazinele
vidanjabile hidroizolate trebuie de asemenea să
respecte „distanţa de 10 m față de cea mai
apropiată clădire“, distanţă prevăzută de
acelaṣi Ordin 119/2014.

Ecolog,
Corina DARABANĂ

Naşteri

� Habur Hannah-Leah
� Rodriguez Arin

Căsătorii

� Tafuni Gabriel şi 
Joachim Samantha

� Cojocariu Radu-Ciprian şi
Avram Ana-Maria

� Lungu Silviu-Nicuşor şi
Serea Ionela-Raluca

� Anton Silviu Alexandru şi
Cazacu Mihaela

� Tunza Ionuţ-Daniel şi 
Teşoi Georgiana

� Poede Silviu-Cătălin şi
Lazăr Gina-Iuliana

� Hogaş Marius şi 
Nechita Ramona-Cristina

� Butuc Daniel-Paul şi
Alupului Marinela

� Chiruţă Mirel-Daniel şi
Nicuţă Ioana-Alexandra

� Paicu Florin şi 
Popoea Ana-Maria

� Hîrja Marius-Silviu şi
Postolache Alexandra-Giorgiana

Decese

� Berariu Gheorghe, Balciu, |
70 ani

� Bamboi Olga, Valea Adîncă,
67 ani

� Ciobanu Ioaniţă, Iaşi, 87 ani

Anunţ important!Stare civilă - luna iunie 2018
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Polițiștii Locali cu atribuții de control
asupra activităților comerciale, au efectu-
at muncă de prevenție, informând agenții
economici de pe raza comunei Miroslava,
cu privire la obligativitatea de a solicita
emiterea/vizarea Acordului sau a
Autorizației de funcționare în termenul
legal. Cu toate acestea, până la această
dată, doar 40% dintre agenți au depus
documentația necesară la Compar ti -
mentul Verificare Agenți Economici din
cadrul Poliției Locale, pentru a obține
documentele de funcționare.

Reamintim pe această cale că
desfășurarea de activități comerciale, fără
a deține Acord sau Autorizație de func -
ționareeliberate de Primăria Comunei
Miroslava, constituie contravenţie şi  se
sancţionează, conform HCL 182/2017,
după  cum urmează:

a) desfăşurarea activităţii de alimen -
taţie publică de către unităţile tip restau-
rant 5610 (corespondent cod CAEN
5530), tip bar 5630 (corespondent cod
CAEN 5540) , tip Alte activitati recre-

ative si distractive din grupa 932  (core-
spondent cod CAEN 9234), fără a deţine
Autorizaţie de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, cu suspendarea activității   com-
erciale până la data autorizării şi cu amen-
da de la 1000 lei la 1500 lei pentru per-
soanele fizice şi de la 1500 la 2500
leipentru persoane fizice autorizate, între-
prinderi individuale, întreprinderi fami -
liale, societăţi comerciale;

b) neavizarea Autorizației de funcțio -
nare pentru desfășurareaactivității de
alimentație publică în termenul legal, cu
suspendarea activităţii comerciale până la
data vizării autorizațieişi  cu amenda de la
1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fi -
zice  şi de la 1500 la 2500 lei pentru per-
soane fizice autorizate, întreprinderi indi-
viduale, întreprinderi familiale, societăţi
comerciale;

c)  desfăşurarea exerciţiului comercial
fără a deţine Acordul de funcţionare de
către operatorii economici ce desfăşoară
activităţi comerciale şi de prestări servicii

cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pen-
tru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500
lei pentru persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, societăţi comerciale;

d)  nevizarea Acordului de funcţionare
în termenul legal, cu amendă de la 1000
lei la 1500 lei pentru persoanele fizice  şi
de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fi -
zice  autorizate,  întreprinderi individuale,
întreprinderi  familiale, societăți comer-
ciale.

Rugăm agenții economici care au
depus documentația pentru eliberare sau
vizare documente de funcționare, să se
prezinte la registratura Primăriei pentru a
intra în posesia lor. Nedeținerea docu-
mentului de funcționare la punctul de
lucru va fi sancționat, mai ales că sunt
documente neridicate încă de anul trecut.

Pe site-ul www.primariamiroslava.ro,
la secțiunea „Verificare agenți economi-
ci“ sunt disponibile toate informațiile ne -
ce sare. 

Poliţist Local,
Compartiment Verificare Agenţi

Economici
Ing.Adriana CARDAŞ

În atenţia tuturor agenţilor economici!

În ultima vreme am primit mai multe sesizări referi-
toare la faptul că cetaţeni din comună practică activita-
tea de stupărit pe terenurile proprietate personală, care
de cele mai multe ori sunt situate între casele de locuit.

În acest sens ne-am gândit că ar fi bine de făcut câte-
va precizări extrase din legea apiculturii 383/2013
actualizată, lege care explică foarte clar ce înseamnă
această activitate ṣi care sunt drepturile ṣi obligaṭiile
apicultorilor:

„Art. 1. (2) - Creșterea albinelor este o îndeletnicire
tradițională a populației și constituie, prin rolul său
economic, ecologic și social, o parte a avuției naționale.

Art. 2. - Activitatea în apicultură poate fi practicată
de orice persoană fizică sau juridică ale cărei familii de
albine sunt înscrise în Registrul agricol, înregistra -
te/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru
siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiu-
lui București, deține carnetul de stupină și are familiile
de albine identificate în sistemul unitar de identificare
a stupinelor și stupilor.

Art. 11. (1) - Autoritățile administrației publice
locale, precum și administratorii terenurilor agrico-
le sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stu-
pină temporare sau permanente, pe baza cererii
depuse de către aceștia la consiliul local.

(2) Vetrele de stupină pot fi atribuite în județul
de domiciliu al apicultorului sau în alte județe.

Art. 12. (7) - Amplasarea familiilor de albine se
poate face și pe terenuri proprietate privată a persoane-
lor fizice și/sau juridice, cu acordul proprietarului, în
condițiile prezentei legi.

Art. 13. (1) - Amplasarea familiilor de albine pe
terenurile deținute de apicultori, cu orice titlu, se
face la o distanță de cel puțin 5 m față de căile fera-
te, drumurile publice sau hotarele proprietăților din
domeniul public ori domeniul privat, intravilan sau
extravilan.

(2) Dacă distanța față de obiectivele prevă-
zute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de
albine trebuie să fie despărțite de acestea printr-un
gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să
nu poată pătrunde în zbor, cu o înălțime minimă de
2 m, măsurată de la nivelul solului, și care să conti-
nue pe aceeași linie încă 2 m dincolo de stupii
amplasați la extremitățile stupinei.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, con-
form obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), nu este limitat.

(4) Apicultorii sunt obligați să respecte distanța din-
tre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din
păduri, de minimum 300 m la culturile agricole și să nu
amplaseze stupina pe direcția de zbor a albinelor
aparținând altor stupine sau să amplaseze stupina între
alte stupine și sursa de cules.

Art.15.(1) Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine,
deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuea-
ză tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe
care le dețin sunt obligați să anunțe, în scris, consiliile
locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea trata-
mentului, precum și denumirea produsului folosit.

(2) Consiliile locale, precum și administratorii tere-
nurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe, în scris
sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină
staționară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel
puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii
de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu
substanțe chimice, în vederea prevenirii intoxicațiilor
la albine.

(3) În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de
către deținătorul de suprafețe agricole și silvice a pre-
vederilor alin. (1), înregistrează mortalități la familiile
de albine, consiliul local și administratorii terenurilor
agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-vete-
rinar de constatare a cauzelor mortalității, întocmesc un
proces-verbal de evaluare a pagubelor și stabilesc cuan-
tumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de
către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice, la
valoarea de piață a familiilor de albine și a producției
de miere care ar fi trebuit obținută în urma culesului.

Art. 17. - Având în vedere importanța deosebită
pe care o are baza meliferă națională pentru apicul-
tură și producțiile realizate, organizarea activității
de stupărit pastoral reprezintă o prioritate pentru
consiliile locale, precum și pentru administratorii
terenurilor agricole sau silvice.“

Cu alte cuvinte, stupăritul este o activitate sprijinită
de statul român ṣi dacă apicultorul îṣi subscrie activita-
tea prevederilor legale, poate desfăṣura această activi-
tate ṣi pe terenul proprietate privată situat în intravilan.

Mona POPOVICI

Stupăritul – o activitate
încurajată de statul român

„Miercurea
Alarmelor“ 

Sirenele de alarmare
a populaţiei vor suna

în toată ţara, de la
ora 10.00, într-un nou

exerciţiu IGSU
În dimi nea -

ța zilei de
miercuri 4
iulie 2018, în
intervalul orar
10:00 – 11:00,
va avea loc
exercițiul pen-
tru verificarea
sirenelor de
alarmare.

În conformitate cu art. 25 O.M.A.I. nr.
1259/10.04.2006, publicat în M.O.nr. 349 din
18.04.2006, privind organizarea și asigurarea
activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alar-
mare în situații de protecție civilă, lunar în prima zi de
miercuri, la nivel național, între orele 10.00 și 11.00 se
acționează sirenele pentru înștiințare, avertizare și
alarmare a populației.

La nivelul U.A.T. Comuna Miroslava există două
sirene electrice, Prima de putere 3,5 kw este amplasată
pe acoperișul sălii de sport în satul Miroslava lângă
primărie și este acționată de Adrian Vasilache, admi -
nistrator la sala de sport. Cea de a doua sirenă electrică
cu putere de 5,5 kw este amplasată la școala
gimnazială ,,Miron Barnovschi“ din satul Uricani și
este acționată de Ioan Petrilă, șeful S.V.S.U.
Miroslava.

Având în vedere faptul că cele două sirene nu
asigură 100% gradul de audibilitate pentru toate
localitățile din cadrul U.A.T. Comuna Miroslava, am
solicitat achiziționarea a unei sirene electronice, care
să fie amplasată la biserica din satul Horpaz.

Totodată, rezultatele verificărilor vor fi centra li zate
la nivel județean și vor face obiectul unor analize în
cadrul comitetelor județene pentru situații de urgență,
în vederea îmbunătățirii mo dului de alarmare a
populației în situații de protecție civilă.

Prin modul de acționare a mijloacelor tehnice de
alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în
spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii,
asupra necesității și utilității derulării permanente a
acestor antrenamente lunare.

Șef S.V.S.U.
Ioan PETRILĂ
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Miroslava Industrial Parc SRL este o
societate comercială cu capital majoritar de
stat, principalul asociat fiind UAT Comuna
Miroslava prin Consiliul Local Miroslava,
județul Iași. Suprafața administrată de către
Miroslava In dustrial Parc este de  aproxi-
mativ 46 ha. Titlul de parc industrial a fost
obținut prin ordinul Ministerului Dezvol -
tării Regionale și Administrației Publice nr.
350/2015 privind acordarea titlului de parc
industrial Societății Miroslava Industrial
Parc SRL.

Zeci de hale, 
milioane de euro investiţi, 

mii de locuri de muncă
Ce va însemna Parcul Industrial

Miroslava în momentul în care toți
rezidenții vor deveni operaționali? Ei bine,
pe cele 46 de hectare de teren vor fi constru-
ite peste 60 de hale industriale, nivelul total
al investițiilor d eclarate de investitori în
Parcul In dustrial de la Miroslava ridicându-
se la peste 45 milioane euro. Mai mult, este
de menționat faptul că investițiile

rezidenților vor genera între 1500 și 2000
de locuri de muncă. Este practic una dintre
cele mai importante investiții făcute pe teri-
toriul județului Iași după revoluție.

Dintre rezidenții Parcului Industrial
Miroslava menționăm firme fanion la
nivelul județului Iași precum grupul de
firme Electra, cel mai mare producător
român de interfoane și produse electronice
de securitate care își va muta la Miroslava
toate cele trei fabrici. De asemenea, vor
activa firme din dome niul farmaceutic, pre-
cum Fildas Trading, unul dintre cei mai
mari distribuitori de medicamente din
România care își vor construi la Iași o bază
logistică cu o investiție de aproximativ trei
milioane euro. Tot în domeniul farmaceutic
se va deschide o fabrică de medicamente
aparținând grupului Fiterman Pharma și un
depozit și un centru de producție de medica-
mente veterinare dezvoltat de către Vetro
Solutions.

Domeniile de activitate prezente în
Parcul Industrial includ și zona IT&C, seg-
ment pe care va activa compania Gemini
Cad Systems, unul dintre cele mai dinamice
companii de soft din Iași. De asemenea, se
vor construi unități de producție în domeni-
ul tipografiei precum unitățile deschise de
compania cu capital elvețian Inovalable sau
tipografia Masterprint. Nu lipsesc din
peisaj, nici firmele care fac producție în
domeniul industrial precum companiile cu
acționariat româno-german Knuth și
Allmetech, firme din domeniul electric pre-
cum Resonance, producători de obiecte din
material plastic precum All Green și alții.
Mai mult, există mai multe firme din dome-
niul alimentar care își vor dezvolta în Parcul
Industrial Miroslava unități de producție
cum este Brio Grup, deținătorul
covrigăriilor Petru și al restaurantelor
Dopo-Poco, o altă companie cu capital sud-
african care va face produse din carne sau o
firmă din Republica Moldova care va dez-

volta o fabrică de produse de pati serie
congelată.

Tot în zona Delphi vor apărea unități de
producție din domeniul de cons trucții cum
ar fi confecții metalice, ateliere de tâmplărie
și baze logistice ale unor firme mari din
construcții precum Mecon sau Deme
Macarale. Directorul Parcului Industrial
Miro slava Dorel CODINĂ a explicat: „Ac -
cesul în parc se face prin licitație publică,
cu strigare. Prețul pornește de la 0,9
euro/mp/an, la care se adaugă o taxă de
administrare de 0,5 euro/mp/an. În taxă
sunt incluse servicii precum: iluminatul
public, paza, deszăpeziri sau mentenanță
rețele. Prețul este negociabil pentru in -
vestițiile mai mari de 5 milioane de euro.
Deocamdată am atras investitori de tip
greenfield. În viitor, vrem să construim
hale industriale și spații de birouri pe care
să le închiriem. Noi punem la dispoziția
rezidenților te renul din cadrul parcului
industrial și am investit în rețelele de
utilități care sunt aduse la limitele
suprafețelor contractate“.

Primăria se implică activ în
susţinerea Parcului Industrial

Încă de când a luat decizia de a dezvolta
primul Parc Industrial din județul Iași,
primăria Miroslava a înțeles importanța
strategică a unui asemenea proiect de
anvergură care, pe lângă locuri de muncă,

va genera și venituri importante la nivelul
comunei. Tocmai de aceea, administrația
locală a investit sume importante în siste -
matizarea Parcului Industrial, în rețeaua de
drumuri interioare și în rețelele de utilități
care vor deservi rezidenții. Până în momen-
tul de față, rezidenții din Parc beneficiază
de rețea de apă potabilă și gaz, fiind în
execuție rețeaua electrică și cea de
canalizare. Mai mult, în acest an va fi fina -
lizat un sens giratoriu care să deservească
Parcul Industrial și fabrica Delphi, sens
giratoriu care va fi amplasat la intersecția
Centurii Mu nicipiului Iași cu zona care
asigură accesul în perimetrul parcului. 

Parcul industrial din Miroslava s-a dovedit
a fi o investiție bună. La acest moment gradul
de ocupare al parcului industrial s-a apropiat
de 100%. Și, pentru ca există în continuare
cerere, se intenționează construirea celui
de-al doilea parc industrial. „Acum lucrăm la
documentațiile necesare pentru cel de-al
doilea parc industrial și sperăm ca în cel
mai scurt timp să obținem statutul de parc
industrial și să înceapă licitațiile pentru
rezidenții care vor să vină în zona
Miroslavei. Avem investitori puternici care
vor sa vină aici. După finalizarea celui de-al
doilea parc industrial estimăm aproximativ
8.000 de angajați în zona industrială
Miroslava, dublându-se practic numărul de
angajați pe care îi avem acum în comună.“,
a declarat Dan NIȚĂ, primarul comunei
Miroslava, județul Iași

Parcul Industrial Miroslava 
- un proiect de succes

G.A.L. – Grupul de Acțiune Locală reprezintă
un parteneriat public-privat, cu rolul de a contribui
la dezvoltarea zonei unde este înființat respectivul
organism. Asociația Grupul de Acțiune Locală
Stejarii Argintii, cu sediul în comuna Miroslava,
judeţul Iaşi este autorizată de Autoritatea de
Management al Programului Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.
Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Stejarii
Argintii este situat în judeţul Iaşi și este format din
6 comune: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești,
Mădârjac și Horlești. Teritoriul este vecin direct
cu municipiul Iași, prin comuna Miroslava și
comuna Lețcani. Comunele Miroslava și comuna
Lețcani fac parte din Zona Metropolitană Iași,
înființată în anul 2004. Suprafața totală a teritori-
ului este de 386.87 km2, iar populația totală este
de 31.686 locuitori (conform Recensământului
Populației și al Locuințelor din anul 2011, date
oficiale care provin de la I.N.S.). Membrii fonda-
tori ai Asociației Grupul de Acțiune Locală
Stejarii Argintii sunt în număr de 26. Dintre
aceștia, 6 sunt autorități publice locale, iar 20
reprezintă agenți economici (IMM, PF, AF, II) și
reprezentanți ai societății civile.

În perioada 12.04.2018 – 18.06. 2018 la sediul
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Stejarii Argintii
au fost depuse 20 proiecte, după cum urmează:

� 6 Proiecte depuse pe Măsura 2.1 Identitate
regională prin transformarea fermelor mici în
ferme de referință;

� 2 Proiecte depuse pe Măsura 2.2
Modernizarea exploatațiilor agricole din teri toriul
GAL Stejarii Argintii;  

� 6 Proiecte depuse pe Măsura 2.4 Reînnoirea
generației de fermieri prin încurajarea micilor
întreprinzători tineri rurali;

� 3 Proiecte depuse pe Măsura 4.1/6A Sate
viabile în teritoriul GAL prin înființarea de între-
prinderi mici;

� 3 Proiecte depuse pe Măsura 4.2/6A -
Încurajarea micilor întreprinzători rurali.

Referitor la Măsura M4.3/6B - Dezvoltarea
infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL prin
proiecte integrate, termenul limită de primire a
proiectelor este 08.08.2018, ora 1230 .  

Prin Asociația Grupul de Acțiune Locală
Stejarii Argintii se finanțează proiecte care
vizează dezvoltarea teritoriului Grupului de
Acțiune Locală Stejarii Argintii (format din
comunele: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești,
Mădârjac și Horlești). De asemenea, au fost
desfășurate evenimente periodic pentru pro-
movarea asociației și informarea potențialilor
beneficiari de proiecte. 

Venind în sprijinul cetățenilor Asociația
Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii“ a
deschis în luna iunie 2018 un punct de lucru la
Liceul Tehnologic „Mihail Kogalniceanu“ din
comuna Miroslava. 

Date de contact: office@galstejariiargintii.ro,
gal.stejariiargintii@yahoo.com, telefon/fax 0332
401 108.

Se înaintează cu pași repezi în
execuţia proiectului de

modernizare a drumurilor de
interes local din Miroslava

Proiectul „Modernizare drumuri de
interes local în comuna Miroslava,
județul Iași“ este finanțat de Pro -
gramul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
- Submăsura 7.2 (Investiții în crearea
și modernizarea infrastructurii de bază
la scară mică) și bugetul local al
comunei Miroslava. Valoarea totală a
proiectului este de aproximativ 1,6
milioane euro și are un termen maxim
de execuție de 24 de luni.  La aproape
3 luni de la emiterea ordinului de
începere execuție lucrări se lucrează
într-un ritm susținut și la acest
moment, după pregătirea terenului, se
toarnă primul strat de asfalt pe
următoarele străzi: Dealul Nucului
(Balciu), Livezilor si LațcuVodă
(Valea Adancă), Pădurea Surdă –
satele Dancaș si Cornesti, Bisericii,
Eroilor – sat Uricani, Recea (Ciur -
bești) – comuna Miroslava. Echipa de
Implementare a Proiectului din cadrul
primăriei comunei Miroslava îm -
preună cu toți factorii implicați (con-
structor, diriginte de șantier, proiec-
tant, consultant, reprezentatul Inspec -
toratului de Stat în Construcții, experți

AFIR) urmăresc îndeaproape exe-
cutarea proiectului, în conformitate cu
cerințele din contractul de finanțare.
„Avem mai multe contracte de
finanțare în implementare prin
PNDR, în același timp pregătim și
alte cereri de finanțare/proiecte pen-
tru depunere pe diverse programe de
finanțare. Felicit echipa din partea
aparatului de specialitate al primaru-
lui care s-a ocupat îndeaproape de
depunerea, obținerea finanțărilor și
acum, de implementarea proiectelor
și investițiilor în infrastructură, în
concordanță cu exigențele finanța -
torilor. Nu pot să uit de implicarea
activă a consilierilor locali care au
răspuns de îndată ori de câte ori au
fost convocați la ședințe ordinare sau
extraordinare pentru aprobarea
tuturor documentațiilor necesare
pentru bună derulare a contractelor
cu finanțare europeană. De foarte
multe ori, ziua normală de lucru a
multor angajați din primărie a
depășit 8 ore, drept pentru care le
mulțumesc tuturor pentru impli-
care!“, a declarat primarul comunei
Miroslava – Dan NIȚĂ.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
„Stejarii Argintii“
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Este foarte greu să ajungi la
un medic specialist și la
investigații medicale de
specialitate. Pentru oamenii
din zona rurală este necesară
oferirea unor posibilității
medicale, astfel încât să
beneficieze de tratamente de
specialitate și, de ce nu, chiar
controale periodice de
specialitate. Am descoperit
aici, la Miroslava, un centru
medical și un om care a venit
în sprijinul populației,
respectiv psiholog Mihaela
Rădulescu, directorul cen -
rului SANISMED, cu care am
purtat un scurt dialog.

Reporter: Doamna psiholog Mi -
hae la Rădulescu, ce v-a determinat să
luați decizia de a deschide această
clinică la Miroslava? A fost un lait-
motiv al celor cu care ați discutat?

Mihaela Rădulescu - Din expe -
riența mea de psiholog clinician prin
interacțiunea cu pacienții am constatat
că există un deficit la nivelul mediului
rural în ceea ce privește asistența medi-
cală în specialitățile clinice.

De foarte multe ori intervenția mea
psihologică a însemnat consilierea
pacientului cu privire la adresabilitatea
și abordarea medicului specialist
(„unde îl găsesc“, „cum ajung mai
ușor?“, „cum să nu stau să aștept
mult?“, „care sunt pașii care trebuie
urmați în tot acest demers?“).

Am constatat că foarte mulți
pacienți, deși direcționați de medicii de
familie din mediul rural (medici pe
care îi felicit pentru toată această acti-
vitate de asistență medicală de primă
linie), nu reușeau să ajungă la con -
sultațiile clinice și investigațiile de spe-
cialitate din Iași.  

R: De ce nu ajungeau?
M.R. - Motivele erau dintre cele mai

diverse: distanța, timpul mare de
așteptare, transportul, faptul că nu se
puteau deplasa neînsoțiți sau erau
nevoiți să meargă în zile diferite la mai
multe specialități.

R: Cum vedeți reacția cetățenilor
din Miroslava față de oportunitatea
de a avea „acasă“ sau aproape de
casă o astfel de clinică?

M.R. - Dacă gândim din punct de
vedere al pacientului din mediul rural,
este mai ușor să intre într-o clinică
medicală aflată la o distanță relativ
mică față de locuința sa și unde poate
beneficia de mai multe specialități
medicale într-un singur loc.

Astfel, a apărut ideea acestui sistem
integrat CENTRUL MEDICAL
„SANISMED CLINIC“, unde pacienții
pot beneficia de servicii și investigații
medicale complete. De ce am ales
Comuna Miroslava? Pentru că aici am
găsit o deschidere și o receptivitate
extraordinară privind proiectul nostru
din partea Primăriei Miroslava.

R: Și totuși, nu e simplu în
România să iei astfel de decizii sau
trebuie să ai curaj să pornești într-o
astfel de aventură!

M.R. - Un scurt istoric: din luna
august 2017 au început efectiv lucrările
de construcție a clădirii, în urma

obținerii tuturor avizelor și autori -
zațiilor de specialitate. În ceea ce
privește partea de investiție financiară
(clădire, dotări, aparatura medicală de
specialitate) este exclusiv capital pri-
vat.

R: Prezentați, descrieți  în câteva
cuvinte ce este „SANISMED CLI-
NIC“?

M.R. - CENTRUL MEDICAL
„SANISMED CLINIC“ funcționează
din luna mai 2018 în comuna
Miroslava, județul Iași ca centru
multifuncțional de diagnostic și
asistență medicală de specialitate.
Oferim servicii medicale de înaltă cali-
tate, grație echipei de medici specialiști
și a aparaturii noi performante.

CENTRUL MEDICAL „SANIS-
MED CLINIC“ este la dispoziția tutu-
ror pacienților, oferind consultații în
specialitățile clinice: medicină internă,
pneumologie, dermato-venerologie,
obstetrică-ginecologie, urologie, psi-
hiatrie, psihologie clinică, psihoterapie
cognitiv-comportamentală, reumatolo-
gie, medicină de recuperare, ecografii,
analize de laborator. Departamentul de
recuperare medicală oferă servicii de
fizioterapie (proceduri de joasă
frecvență, curenți de înaltă frecvență,
laser terapie), programe de kinetotera-
pie și masaj terapeutic, individualizate
în funcție de patologie. O parte din
aceste servicii sunt decontate de CASA
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
IAȘI: medicină internă (inclus electro-
cardiogramă), pneumologie, psihiatrie
și psihologie clinică.

R: Ce planuri de perspectivă aveți?
M.R. - Venind în întâmpinarea

nevoilor pacienților extindem perma-
nent gama de investigații și servicii
medicale oferite prin acoperirea unei
palete mai largi a consultațiilor de spe-
cialitate decontate de CJAS Iași, pre-
cum și înființarea unui departament de
spitalizare de zi. Centrul medical
„SANISMED CLINIC“ vine și în spri-
jinul companiilor private asigurând ser-
vicii medicale de tip abonament.
Interacțiunea pacient-medic trebuie să
fie facilă în ideea în care, eu personal,

consider că o consultație medicală nu se
încheie când pacientul iese pe ușă cu o
rețetă medicală. Trebuie să existe o
formă de colaborare continuă, cu acces
comod la consultațiile următoare de
control. Eu îl numesc dialogul „de suflet
medic-pacient“. Pacientul are nevoie de
informare și de asigurări, întotdeauna ne
dorim să știm că vom fi în siguranță.

Unde ne găsiți? Pe strada Olga
Sturza, Nr. 1A (lângă Școala Generală)

Telefon 0232.709.876

Mona POPOVICI

Oamenii de lângă noi



6 Informaţia de Miro slavaCULTURĂ/EDUCAŢIE

Primăria Comunei Miroslava, An samblul
Ciurbeștenii și preotul paroh Romeo Ungureanu
au organizat în ziua de duminică, 3 iunie 2018 la
cea de a XII-a ediție a Zilelor Satului Ciurbești,
ocazie cu care momentele muzicale s-au îmbinat
perfect cu cele cultural-artistice pe scena
amplasată în centrul satului. 

Pentru a marca aceasta sărbătoare, artista
plastică Iulia Vicol, fiică a satului Ciurbești
stabilită de mai mulți ani la Viena, a donat
comunității 20 de tablouri din expoziția personal
„Din aripa vremii“ a cărei vernisaj a fost or ganizat
la școala din localitate special cu această ocazie.

„Mulțumim bunului Dumnezeu în Sfânta
Liturghie pentru darurile pe care le-a revărsat

asupra strămoșilor acestei comunități în cele
peste cinci secole de existență documentară,
satul Ciurbești fiind atestat documentar la data
de 6 octombrie 1503. Vrem să cinstim memoria
înaintașilor noștri de câte ori avem ocazia și ast-
fel i-am pomenit astăzi comemorativ pe ctitorii și
strămoșii nostrii începând cu strămoșul Ciorbea,
intemeietorul acestei comunități și pe toți
voievozii și înaintașii noștri.“, a declarat preotul
paroh Romeo Ungureanu.

La eveniment au participat primarul comunei
Miroslava, Dan Niță, viceprimarul comunei, dom-
nul Vasile Bulbașa și consilierul local Gheorghiță
Olaru, locuitor al satului Ciurbești. (M.V.)

Zilele Ciurbeștiului 
la a XIII-a ediţie

Proiectul „Preţuim
natura, iubim viaţa“ 

a ajuns la a II-a ediţie
Elevii de la „Școala Gimnazială Constantin Langa“

din Miroslava au concurat expunând în cadrul Paradei
ECO desfășurată la Sala de Sport a comunei în data de 25
mai 2018, vestimentații ECO reprezentând creații proprii
pline de inventivitate realizate din materiale reciclabile.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Prețuim
natura, iubim viața“, proiect ecologic aflat la a II-a ediţie,
desfășurat de „Școala Gimnazială Constantin Langa din
Miroslava“ aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Iaşi,
început în luna martie şi care se va finaliza pe 22 iunie 2018.  

Proiectul - concurs a avut două secțiuni. Prima
secţiune  a constat în amenajarea unei grădini şcolare şi
a doua secţiune în care  elevii au concurat prin
prezentarea acestor creaţii proprii (obiecte, colaje,
machete) realizate din materiale reciclabile, cât şi
vestimentaţii ECO prezentate în cadrul Paradei ECO.

„Parteneri în cadrul acestui proiect sunt:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria Miroslava,
Delphy Diesel Systems şi Agenția pentru Protecția
Mediului Iași. Pe lângă fondurile proprii, am fost
susţinuţi şi de câţiva sponsori, cărora le mulţumim pe
această cale pentru suportul acordat – Gazmir (premii
constând în dulciuri), National Paints  (vopsea pentru
gard şi consultanţă) şi Miro Bello. 

Menţionăm, că numărul de participanţi a fost mult
mai mare decât cel estimat iniţial, elevii şi cadrele didac-
tice au participat cu mare bucurie atât la activităţile de
grădinărit, cât şi la a doua secţiune – Parada ECO şi
expoziţia de obiecte. La a doua secţiune au participat
aproape 200 de elevi din 12 şcoli şi licee din municipiul
Iaşi şi din judeţ (Colegiul Emil Racoviţă, Liceul Waldorf,
Liceul Miron Costin, Şcoala Gimnazială Ioanid
Romanesc Voineşti, Şcoala Gimnazială  Dimitrie Sturdza
Popeşti, Şcoala Gimnazială Liteni, Şcoala Horleşti,
Şcoala Gimnazială Dimitrie Anghel Corneşti, Şcoala
Gimnazială Slobozia, Şcoala profesională Mogoşeşti,
Şcoala Gim nazială Ţuţora şi Şcoala Gimnazială Colonel
Constantin Langa şi GPN Miroslava.

În perioada următoare, va avea loc premierea celor
mai valoroase creaţii din cadrul celor două secţiuni.
Care sunt beneficiile
acestui proiect? Am
reuşit împreună să
facem grădina şcolii
mai frumoasă, ne-am
distrat, ne-am făcut
prieteni noi şi am real-
izat ce ne-am propus. 

Mulţumesc tuturor
celor care s-au implicat
– elevilor şi cadrelor
didactice, dar în mod
deosebit cosilierului
educativ prof. Oana
Carmen Dumitriu şi
directorului adj.
Daniela Vlăduţ“, a
declarat director prof.
Beatrice Mihaela
Iosub, Coordonator
proiect. (M.V.)

Activitate desfășurată, pe 30 mai
2018, cu tema: Metode de atragere a
non-publicului în bibliotecă. Atelier.

Scopul întânlirii profesionale:
îndeplinirea eficientă a misiunii
bibliotecilor, aceea de „acces la orice
materiale purtătoare de informaţii şi
cunoaştere; îndrumare pentru utiliza-
rea lor într-o manieră eficientă, care
să contribuie la rezolvarea nevoilor
intelectuale, sociale, culturale, de
informare comunitară şi de recreere
ale tuturor membrilor comunităţii
locale; susţinerea învăţământului ofi-
cial, a studiul individual la orice nivel
şi a proceselor de educaţie permanen-
tă şi de deschidere către toate dome-
niile cunoaşterii“.

Participanți: 9 (5 bibliotecare din
bibliotecile publice comu nale,
4 membri ai Comisiei de Coordonare
și Îndrumare Metodică de la Bi -
blioteca Județeană „Gh. Asachi“ Iași).

Sinteza metodelor identificate de
către colegele noastre din cele 5
biblioteci publice prezente: Miroslava,
Voinești, Horlești, Țibana și Țibănești.

1. Atragerea tuturor entităților din
comunitate în biblioteca publică.

2. Promovarea serviciilor noi de
bibliotecă.

3. Desfășurarea de activități dedica-
te categoriei de non public de vârsta a
treia și a patra.

Moderatorul atelierului: coordona-
torul CCÎM, Aurica Dvoracic ajutată

de ceilalți trei membri ai comisiei,
Florina Mînzu, Laura Mahu și Cezar
Baciu.

Ziua Metodică din 30.05.2018, s-a
desfășurat în același climat profesional
de calitate cu care ne-am obișnuit încă
de la începutul activității comisiei.
Tema abordată a fost primită cu interes
de participante care s-au implicat nu
doar profesional, ci și emoțional!

Discuțiile profesionale s-au
desfășurat într-o atmosferă de încrede-
re, profesionalism și multă căldură
sufletească care a dilatat timpul și
spațiul! Pe rând, colegele au vorbit
despre activitățile lor, despre modul în
care, zi de zi, se străduiesc să acopere
cerințele de lectură și de informare ale
cititorilor/utilizatorilor participând în
același timp ca inițiator/ membri ai
echipelor programelor culturale .

Florina Mînzu (șef serviciu împru-
mut adulți, la biblioteca județeană) a
punctat cu exemple importanța servi-
ciilor oferite de biblioteca publică,
tuturor categoriilor de utilizatori, dar
cu deosebire celor de vârsta a treia și a
patra care, de multe ori, vin la biblio-
tecă pentru a discuta anumite idei care
îi preocupă, anumite lucruri care
doresc să le împărtășească celorlalți
dar nu îi ascultă nimeni! Iată încă o
ilustrare a rolului bibliotecii publice
ca loc de întâlnire între membrii
aceleiași generații sau chiar, de ce nu,
între generații !!!

Aura Dvoracic, coordonatorea
Comisiei, ne-a vorbit despre faptul că,
începând cu 25 mai 2018 intră în
vigoare Regulamentul European nr.
679/27.04.2016, privind protecția
datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (General
Data Protection Regulation – GDPR),
regulament care va fi aplicat de toate
statele Uniunii Europene și ce
înseamnă acest lucru pentru noi,
bibliotecarii și pentru colaboratorii
noștri. De asemenea, ne-a adus la
cunoștință faptul că, din mai 2018,
biblioteca județeană a devenit oficial
Multiplicator Eurodesk și în felul
acesta informația europeană perti-
nentă ajunge și mai rapid la benefi-
ciarii săi.

Ziua metodică s-a încheiat cu sinte-
za metodelor de atragere a non publi-
curilor identificate de către colegele
noastre și cu vizionarea exponatelor de
la diferitele ateliere organizate la
Biblioteca Miroslava, împreună cu
cititorii și colaboratorii săi.

Schimbul de informații și cu -
noștințe a fost generos și benefic de
ambele părți. Fiecare dintre noi a avut
de învățat câte ceva de la ceilalți
colegi și a plecat mai bogat în
cunoștințe și informații decât atunci
când a trecut pragul bibliotecii gazdă
din Miroslava.

Otilia PORUMBOIU

Zi metodică la Biblioteca Comunală Miroslava

Miercuri, 23 mai 2018, pe scena
Ateneului Român, Junior Achievement
România (JAR) a premiat start-up-urile
câștigătoare din finala națională a
competiției europene de antreprenoriat
„Company of the year 2018“, în cadrul
Galei JA Investește în Educație!

Organizația a premiat elevii,
studenții şi profesorii participanţi în
acest an şcolar în programele JA de
educaţie economică, antreprenorială,
financiară şi de orientare profesională,
precum şi companiile care investesc în
educaţie, în Romania şi care contribuie
la dezvoltarea unor noi generaţii de
profesionişti şi antreprenori. 

Programul „Compania“ derulat de
JA Romania le oferă elevilor o
experienţă reală de antreprenoriat, prin

care aceştia au oportunitatea de a
transforma o idee într-o afacere pilot,
împreună cu colegii. 

Din 100 de echipe din toată ţara,
doar 20 formate din elevi şi 10 formate
din studenţi s-au calificat  în marea
finală, printre care şi echipa Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ din
Miroslava. Liceul a fost reprezentat de
elevele Andra Andriucă, Elena Haras,
Mădălina Păduraru, sub coordonarea
profesorului Casiana Agatha Petrescu.

La secţiunea AgriBusiness,  echipa
DOR de la Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava a
câştigat premiul pentru Investiţia
Anului în AgriBusiness în valoare de
2000 de dolari. Liceenii au realizat un
pachet alcătuit din trei sortimente de

dulceaţă din legume  ardei iute, ceapă
roşie şi morcov: MorcoViaţă –
renaşterea reţetei tradiţionale, ArdeIute
– antidotul împotriva fantomelor, Cepe
Dulci – ospăţul bunicii. Cele 3
sortimente de dulceaţă sunt obţinute în
laboratoarele de industrie alimentară
ale şcolii, cu materii  prime de la
producători locali, având la bază reţete
tradiţionale. Intenţia elevilor este de a
investi premiul câştigat în scopul de a
crea în liceu un laborator de dulceţuri
pentru a-şi duce mai departe proiectul.

Echipa liceului dorește să
mulțumească Primăriei Miroslava
pentru susținerea financiară în
finalizarea acestui proiect!

prof. Casiana Agatha Petrescu

Elevii liceului agricol „Mihail Kogălniceanu“ 
din Miroslava, premiaţi în finala naţională 
a competiţiei europene de antreprenoriat

„company of the year 2018“
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CERC PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR
,,Dezvoltarea atitudinii patriotice la școlarii mici. Centenarul Marii Uniri“
,,Luați un copil de mână și duceți-l de

la Dunăre la Mare... din sat în sat, și
întrebați-l unde e? Și cum îi zice locului
pe care calcă? Și va răspunde: „Nu știu
cum se cheamă satul acesta, dar știu că
pretutindeni unde m-ai dus s-a vorbit
românește, este pământul Patriei mele,
este Patria mea!“( B. Delavrancea)

Cercul Pedagogic al învățătorilor din
semestrul al II-lea a fost susținut la
Școala Gimnazială ,,Colonel C-tin
Langa“, pe 16 mai 2018.  Tema cercului
a fost ,,Dezvoltarea atitudinii patriotice
la școlarii mici. Centenarul Marii
Uniri“. 

Activitățile didactice au fost sus -
ținute de către elevii clasei pregătitoare,
sub coordonarea d-nei prof. pt. înv. pri-
mar Daniela Mocanu, elevii claselor a
III-a A și a IV-a A, sub coordonarea d-
nelor înv. Hârcă Maria și prof. pt. înv.
primar Frunză Irina și clasele a II-a și a
III-a B, sub coordonarea d-nelor prof.
pt. înv. primar Sandu Marinela și Pascu
Anișoara. Elevii au lucrat trăistuțe
țărănești care au fost dăruite musafi -
rilor, au organizat o șezătoare și o clacă
de gheme. Au fost expuse obiecte
țărănești, covoare, ,,furca de tors lână a
bunicii“, oale de lut etc.

Referatul cu titlul ,,Formarea con -
științei și conduitei patriotice la copiii

de vârstă mică“ a fost întocmit de
doamnele învățătoare Popa Elena,
Sîrbulescu Marcela și Luncanu Ra -
mona.

Sub îndrumarea d-lui prof. de dans
Alin Stoleru, elevii au prezentat și o
suită de dansuri populare.

Realizarea unității între conștiința și
conduita patriotică a elevilor este un
proces foarte complex și durează timp
îndelungat. Referitor la formarea con-
duitei patriotice, vom menționa că ea
include, atât deprinderi și obișnuințe de
comportare în spiritul cerințelor patrio-
tismului, cât și anumite trăsături pozi-
tive de caracter implicate pe plan com-
portamental. Conduita patriotică pre-
supune, totodată, formarea unor
trăsături de voință și caracter pentru
învingerea unor obstacole ce ar putea
inerveni în activitatea consacrată
patriei. Dintre aceste trăsături putem
menționa curajul, spiritul de sacrificiu,
perseverența, dragostea față de muncă.
Un bun patriot trebuie să dispună de un
caracter puternic.

Conținutul activităților din școală
oferă multiple posibilități de cunoaștere
a patriei și de declanșare a unor trăiri
afective intense. Valorificarea acestui
conținut în vederea formării conștiintei
patriotice trebuie să constituie una din

preocupările fundamentale ale
învățătorului. Activitățile extracurricu-
lare adâncesc și îmbogățesc cele real-
izate în procesul de învățământ, oferind,
totodată, posibilitățile suplimentare de
acțiune și manifestare, de exersare a
conduitei patriotice și implicit de
îmbogățire a cunoștințelor și de consol-
idare a convingerilor. Dintre aceste
activități putem menționa vizitele,
excursiile și drumețiile, activitățile cul-
tural–artistice, lectura literară, diferite
serbări școlare cu ocazia anumitor
evenimente.

,,Istoria românească mai ales să nu fie
cartea de căpetenie, să nu fie paladiul

naționalității noastre. Într-însa vom
învață ce am făcut și ce avem să mai
facem; printr-însă vom prevedea viitorul,
printr-însă vom fi români, căci istoria
este măsura sau metrul prin care se poate
ști dacă un popor propășește sau dacă se
înapoiază. Întrebați doar istoria și veți ști
ce suntem, de unde venim și unde
mergem.“ (Mihail Kogălniceanu)

Înv. Ramona LUNCANU
Responsabil  comisie  metodică

învățători
Școala Gimnazială ,,Colonel C-tin

Langa“ Miroslava

„Copil ca tine 
sunt și eu“

Festivalul de poezie, muzica și dans, din cadrul
proiectului județean „Copil ca tine sunt și eu“, aflat la
ediția a VII-a, a avut loc și anul aceasta, în data de 26
mai, anul curent. 

Evenimentul, organizat de profesor Nelu Focșa, a
reunit peste 300 de participanți, din 40 de școli,
instituții și organizații partenere. 

Împreună,  am sărbătorit prin vers,  muzică și dans,
atât cea mai frumoasă etapă a vieții - copilăria, cât și
aniversarea centenarului Marii Uniri.  

Mulțumim participanților,  Primăriei Miroslava,
sponsorului Gazmir pentru ajutorul financiar și specta-
torilor,  pentru căldura și ospitalitatea cu care ne-au
înconjurat.

Școala Gimnazială „ Dimitrie Anghel“
Corneşti 

Prof. Nicoleta POTORAC

„Ce semeni, culegi!“
Fiecare sfârșit de an școlar

ilustrează perfect celebrul proverb
„Ce semeni, culegi!“.

Anul școlar 2017-2018 a fost
finalizat printr-o ceremonie
frumoasă și emoționantă, cea de
oferire a coronițelor de flori celor
care au dovedit prin rezultatele lor
că intră în etalonul învingătorilor.
Cu ochii plini de strălucire sau
ascunzând o lacrimă nestăpânită,
elevii s-au adunat vineri, 15 iunie
2018 să primească rolul muncii
lor: premiile și mențiunile.

Mediile elevilor s-au adaptat în
care trăim. Mulți elevi au depășit
pragul mediei 9,50 și au primit
Premiul I și celebra coroniță de
flori.  Alții au fost fericiți pentru

mențiuni. Pentru restul, cei drept
puțini, a rămas dorința de a fi mai
buni anul ce vine. Mai mult decât
clasicul clasament, premierea a

devenit  momentul recunoașterii
muncii de un an, motivarea spre a
deveni mai buni și expunerea
imaginii școlii în comunitate.

Atelierul lui Geppetto organizează
History Village Tour, un proiect dedicat
Centenarului Marii Uniri. Proiectul
cultural are ca scop crearea unui
spectacol de teatru independent pentru
publicul tânăr din zece localități din
județul Iași. Spectacolele vor avea loc
în lunile iulie și august 2018 în
localitățile: Iași, Aroneanu, Cotnari,
Miroslava, Pașcani, Tg. Frumos,
Hârlău, Rediu, Prisăcani și  Podu
Iloaiei.

Pe data de 14 iulie 2018 la ora 1900,
va avea loc la Sala de sport din comuna
Miroslava, județul Iași o piesă de teatru
la care muncesc tineri artiști din Iași,
fiind urmată de un dialog social
moderat de Gl. Mr. (rv) Vasile
ROMAN. Intrarea va fi gratuită!

Proiectul este realizat de Atelierul lui
Geppetto în parteneriat cu Asociația
ProLIfe, ADDARTA, Colegiul Național
pentru Apărare, primăriile comunelor:
Aroneanu, Cotnari, Miroslava, Pașcani,

Tg. Frumos, Rediu, Prisăcani, Casa de
Cultură Hârlău,  Școala A. I. Cuza Podu
Iloaiei, Radio România Iași, ÎnOras.ro
și este finanțat de către Administrația

Fondului Cultural Național. Persoana
de contact: Alexandru-Vlad
Moșineguțu, telefon 0747062846,
e-mail: algeppetto@gmail.com.

History Village Tour
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„Ce pustiu ar fi spațiul da
că nu ar fi punctat cu biserici!“ (Petre

Țuțea)

Anul acesta se împlinesc 100 de ani
de la Marea Unire din 1918, atunci când
năzuințele unui întreg neam s-au împli-
nit. Au fost sute de ani de încercări și de
zbucium al generațiilor pentru împlini-
rea acestui deziderat național. Un rol
hotărâtor, recunoscut ca atare de isto-
rici, în men ținerea conștiinței unității de
neam, limbă și credință l-a avut și îl are
Biserica strămoșească. 

La împlinirea acestor 100 de ani de
împreună locuire a majorității români-
lor (căci România este, încă, singura
țară din Europa care este înconjurată de
români: la Est de Prut, în Nordul
Bucovinei, la Sudul Dunării și la Vest
de granița cu Ungaria) se împlinește și
un deziderat al locuitorilor satului
Dancaș - acela de a avea un locaș de
închinare chiar în satul lor.

De asemenea, se apropie și sărbători-
rea a 200 de ani, în anul 2020, de la
prima atestare documentară a satului
Dancaș sau Dancași, respectiv Dăncași,
cum îl regăsim în documentele vremii,
ca un cătun la marginea moșiilor
Corneștilor, Ciurbeștilor și Uricanilor.
În anul 1820, satul Dancaș nu avea mai
mult de 20 de locuitori. Astăzi are apro-
ximativ 180. Fiind înconjurat de satele
Horpaz, Ciurbești, Cornești și Ezăreni,
satul Dancaș nu a crescut foarte mult în
ultimii 25 de ani: din anul 1992 până în
anul 2017 s-au contruit mai puțin de 25
de case noi.

Fiind un sat mic, a rămas singurul
fără un locaș de cult propriu, sătenii
mergând la bisericile satelor din jur:
Horpaz, Ciurbești sau Cornești.

În cele ce urmează, voi prezenta, în
linii mari, istoria acestei parohii și a
bisericii construite aici, punctând
momentele cele mai importante și tre-
când sub tăcere piedicile și ispitele de
pe parcurs.

Parohia Dancaș a fost înființată, prin
Decizie a Permanenței Consiliului epar-
hial Iași, în anul 2002, la inițiativa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
pe atunci Mitropolit al Moldovei și
Bucovinei, ca urmare a dorinței acestuia
de revitalizare a vieții religios-culturale,
prin construirea de lăcașuri de cult în
fiecare sat din Arhiepiscopia Iașilor.

Până în anul 2002, satul Dancaș a
fost filie a parohiei Ciurbești, paroh
fiind Pc. Pr. Romeo Ungureanu. Prin
grija acestuia, în anul 1999 s-a sfințit
locul pe care este construită biserica, de
către Preasfințitul Pă rinte Calinic
Botoșăneanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Iașilor.

Începând cu anul 2002, Parohia
Dancaș a fost suplinită de către Pc. Pr.
Adrian Amaziliței, de la Parohia
Horpaz. Acest lucru s-a datorat și faptu-
lui că sătenii din Dancaș, împreună cu
cei din Horpaz, în perioada interbelică,
au construit, pe dealul dintre cele două
sate, o biserică din cărămidă, care să
deservească ambele comunități.
Această biserică a fost finalizată în anul
1935, fiind construită pe locul uneia
mai vechi, din lemn, care s-a ruinat.
Locașul de cult se află în cimitirul satu-
lui Horpaz, în care sunt înmormântați și
credincioșii din Dancaș, în acest cimitir
descoperindu-se pietre de mormânt ce
datează de la anul 1814. 

Până în prezent, cele două sate –
Dancaș și Horpaz – au cimitirul comun
și, păstrând o frumoasă tradiție, „ieșirea
la morminte“ se face tot în comuniune,
după săvârșirea Sfin tei Liturghii, a doua
zi de Paști și de sărbătoarea Sf. M. Mc.
Dimitrie, hramul Parohiei Horpaz.

Părintele Adrian Amaziliței a păstorit
comunitatea din Dancaș până în anul
2011 când am fost numit preot paroh al
acesteia, prin Decizia Chiriarhală nr.
554/C/2011. La preluarea parohiei,
aceasta nu avea în proprietate nici un
bun mobil sau imobil, terenul pe care s-
a contruit biserica aparținând Parohiei
Horpaz, care ni l-a donat în anul 2012.
Din acest an, am început demersurile
pentru construirea bisericii parohiale,
construită din lemn, în stil mara -
mureșean, cu influențe moldovenești,
beneficiind de susținerea domnului Dan
Niță, Primarul Comunei Miroslava.

Cele mai frecvente întrebări referi-
toare la biserică care mi se adresează,
sunt: De ce din lemn? și De ce în stil
maramureșean?

Răpunsul la prima întrebare: De ce
din lemn? are legătură cu latura finan-
ciară a ctitoriei. Proiectul propus inițial,
de către părintele protopop Constantin
Andrei, după modelul ctitoriei

Ștefaniene de la Dobrovăț, era unul
foarte costisitor pentru o parohie cu 60
de case, conform devizului estmativ la
prețurile de atunci. Pe de altă parte,
varianta unei biserici de lemn era una
mai ieftină și asigura mai repede nevoia
unui lăcaș de cult pentru comunitatea
din Dancaș.

Răspunsul la cea de a doua întrebare:
De ce în stil maramureșean? e necesar
a fi mai detaliat.

În primul rând, s-a întâlnit dorința
principalului susținător – domnul
Primar Dan Niță, cu o idee din studenție
a preotului paroh. Așadar, povestea e un
pic mai lungă și începe în anul 3 de
studenție la Facultatea de Teologie
Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași
(2003), când am vizitat complexul
monastic de la Bârsana. Impresionat de
frumusețea acestuia, precum și de
suplețea bisericii din lemn, am fost stră-
bătut de un gând-rugăciune: acela că,
dacă voi ajunge preot și voi avea șansa
construirii unei biserici, mi-ar plăcea să
fie de lemn, în stil maramureșean. Acest
gând-rugăciune a rămas uitat în unghe-
rul sufletului meu, până la momentul
alegerii parohiei Dancaș. 

În anul 2010, în urma susținerii și
promovării examenului de capacitate

preo țească, am ales mica parohie
Dancaș, întrucât activam la Școala cu
clasele I-VIII, din Golăiești, ca profesor
titular la disciplina Religie și am consi-
derat că voi putea păstori cum se cuvine
comunitatea de aici, ținând seama de
programul de lucru care imi solicita
prezența la orele de curs, în timpul săp-
tămânii. 

La întrunirea cu Înaltpreafințitul
Părinte Mitropolit Teofan, atunci când
am optat, conform regulamentului, pen-
tru parohia Dancaș, acesta m-a întrebat:
în comuna Miroslava nu este un domn
Primar care vrea să facă o biserică din
lemn?

Această întrebare retorică a
Părintelui Mitropolit mi-a reamintit de
gândul-rugăciune din perioada
studenției. 

Ajuns în parohie, am amenajat un
paraclis în vechea scoală a satului, pri-
mită în folosință gratuită tot prin
bunăvoința Domnului Primar Dan Niță.
Prima slujbă săvârșită în parohie a fost
pe 06 august 2011, de Sărbătoarea
Schimbării la Față. De această primă
slujbă e legată o amintire emoționată:
neavând clopot, ci doar toacă, conform
tradiției Ortodoxe, înainte de slujba
vecerniei am bătut toaca de trei ori, cu
pauză, suplinind, astfel, lipsa clopotu-
lui. După ce am terminat de bătutu
toaca, o doamnă din sat stătea și mă pri-
vea cu lacrimile șiroind pe obraji.
Părinte, de 50 de ani de când stau aici,
nu am auzit toaca bătând în satul meu!
Am văzut în vorbele acesteia glasul
întregului sat și m-a motivat să duc mai
departe demersul construirii bisericii.

Prima întâlnire cu domnul Primar
Dan Niță a fost imediat după numirea în
parohie când, așa cum era firesc, am
mers la Primărie să mă prezint. Chiar
momentul întâmpinării m-a făcut să
înțeleg că am în fața mea un om cu un
respect deosebit față de Biserică și slu-
jitorii ei. Cu ocazia acestei întrevederi,
i-am mărturisit dorința de a construi o
biserică în satul Dancaș și l-am întrebat
dacă ceea ce mi-a spus Înaltprea sfințitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei, este adevărat. Fără să stea
prea mult pe gânduri, domnul Primar
mi-a confirmat dorința dumnealui de a
contrui o biserică din lemn, în stil ma -
ramureșean. I-am spus de gândul din
perioada studenției și l-am rugat ca
această biserică să fie contruită în satul
Dancaș și să fie una funcțională, în care
să se slujească Sfânta Liturghie. Ca o
consecință firească a rugăminții, a venit
confirmarea fermă a domnului Primar:
Părinte, rezolvați cu aprobările și
autorizațiile necesare de la Mitropolie
și noi construim biserica!

După obținerea binecuvântării de la
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit
Teofan și aprobarea proiectului de către
Comisia pentru Construcții bisericești
(proiect realizat de preotul arhitect
Costin Emil, din Baia Mare, jud.
Maramureș), am început cons trucția
bisericii. Lucrările efective au început
în data de 26 septembrie 2013, când s-a
turnat temelia bisericii. 

Pe parcursul anului 2014, o echipă de
meșteri maramureșeni, condusă de
domnul Vasile Bârsan din localitatea
Bârsana, jud. Maramureș, au construit
biserica, până la cornișă, chiar în locali-
tatea Bârsana. Pe 01 iulie 2015, biserica
a fost adusă acasă, în Dancaș, unde s-a

Istoria unei ctitorii – Biserica de lemn din Dancaș
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început ansamblarea ei. La finalul lunii
octombrie 2015 biserica era deja acope-
rită. 

Pentru nenea Ion Bârsan, în vîrstă de
73 de ani, decanul de vârstă al echipei
de meșteri, a fost ultima biserică ridica-
tă, dânsul trecând la cele veșnice în anul
următor. Dumnealui - aveam să aflu
ulterior - a făcut parte din echipa care a
ridicat și biserica Mănăstirii Bârsana. În
ciuda vârstei înaintate, era vioi, remar-
cându-se prin calm, înțelepciune dar și
agerime a minții. Mi-a rămas întipărită
în memorie ziua în care a început
construcția acoperișului fără să se ajute
de nici o planșă din proiect. L-am între-
bat pe domnul Vasile Bârsan, șeful echi-
pei, dacă așa procedează de obicei și
dacă nu există riscul unor erori.
Zâmbind, acesta mi-a spus că nenea Ion
a studiat proiectul timp de o săptămână
înainte și a memorat structura
acoperișului. Și nu a fost nici o eroare ...

Apoi, au urmat firesc, montarea
ferestrelor din lemn stratificat, realiza-
rea finisajelor interioare și exterioare,
ignifugarea lemnului cu soluție specială
și lac ignifug, realizarea instalației elec-
trice și a celei termice, precum și împo-
dobirea bisericii cu o frumoasă catape-
teasmă, sculptată în lemn de stejar de
către domnul Marcel Potoroacă din
localitatea Bogonos, com. Lețcani, jud.
Iași. Icoanele de pe catapeteasmă au
fost realizate de către domnul Marius
Pavel, din Dancaș.  

Tot acest efort de câțiva ani, va fi răs-
plătit în ziua de 8 iulie 2018, când
Înaltprea fințitul Părinte Teofan, Mitro -
politul Mol dovei și Bucovinei, însoțit
de Preasfințitul Părinte Damaschin Dor -
neanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei și Ră dăuților și înconjurat de
un distins sobor de preoți și diaconi, va
sfinți biserica, consacrându-o pentru
slujire. Conform tradiției ortodoxe,
după slujba de sfințire se va putea trece

prin Sfântul Altar, până la oficierea pri-
mei Sfinte Liturghii. 

Totodată, în piciorul Sfintei Mese, se
va așeza Actul de Sfințire, spre veșnică
pomenire a ctitorilor, donatorilor și
miluitorilor, precum și pomelnice ale
credincioșilor. După slujba de sfințire,
timp de 40 de zile, se va săvârși Sfânta
și Dumnezeiasca Liturghie, fiind o oca-
zie unică pentru credincioși de a se ruga
pentru cei adormiți sau pentru propriile
lor nevoi.

Desigur, slujba de sfințire a bisericii
este un eveniment unic în istoria satului.
De aceea, Îi mulțumim lui Dumnezeu
că a oferit acestei generații din satul
Dancaș, dar și din comuna Miroslava și
din comunele învecinate, șansa de a fi
ctitori de biserică. Până la urmă, toate
cele omenești se risipesc în vreme, dar
rămâne lucrarea faptelor noastre bune. 

Se cuvine, așadar, în aceste momente
de sărbătoare a satului, dar și de încunu-
nare a nevoințelor noastre, să fim
mulțumitori celor care au făcut posibilă
ctitoria aceasta și acest eveniment.

În primul rând, se cuvine să
mulțumim lui Dumnezeu, Celui în
Treime slăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
Care ne-a ales în această lucrare și Care
a realizat-o prin oamenii pe care i-a tri-
mis: 

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit
Teofan, fără a cărei binecuvântare arhie-
rească, toată lucrarea ar fi rămas la sta-
diul de proiect;

Domnul Primar Dan Niță, care a
susținut, promovat și supravegheat rea-
lizarea proiectului, de multe ori fiind
prezent pe șantier, în mijlocul
meșterilor, ca un veritabil „diriginte de
șantier“, fapt ce arată grija dumnealui
pentru aducerea la bun sfârșit a con-
struirii bisericii și dragostea pentru cti-
toria din Dancaș; 

Domnul Viceprimar Vasile Bulbașa,
domnii și doamnele consilieri locali și

personalul Primăriei Miroslava care au
suținut continuu această ctitorie, atât
din punct de vedere financiar, conform
legislației în vigoare, cât și din punct de
vedere logistic;

Secretariatul de Stat pentru Culte și
Consiliul Județean Iași, care au contri-
buit la construirea bisericii noastre, prin
sprijinul financiar acordat, în condițiile
legii;

Frații preoți din satele (parohiile)
componente ale comunei Miroslava,
care au înțeles necesitatea susținerii
financiare mai consitentă a comunității
din Dancaș, promovând nevoia ajutoră-
rii parohiei noastre, pentru construirea
bisericii, în rândul credincioșilor din
parohiile păstorite de dânșii;

Donatori și binefăcători din țară și
străinătate (paginile acestui ziar nu ne-
ar ajunge să-i enumerăm pe toți!) care
ne-au acordat încredere și susținere
pentru construirea și înfrumusețarea
bisericii;

Domnilor epitropi Constantin Barbu
(trecut la cele veșnice în anul 2013) și
Aurel Enache, membrilor Consiliului și
Comitetului parohial și credincioșilor
din satul Dancaș care s-au implicat
„trup și suflet“ pentru realizarea

dorinței cea mai mare a lor: construirea
unui lăcaș în satul Dancaș, care să
aducă rugăciune de mulțumire, slavă și
de cerere lui Dumnezeu;

Un gând aparte de mulțumire doresc
să aduc familiei mele, soției Emilia și
celor doi fii, David-Mihail și Iacob-
Nicolae, cei care știu cel mai bine ce
înseamnă viața jertfelnică a preotului
pentru familia de acasă și pentru cea din
parohie - enoriașii și care m-au susținut
necondiționat, iertându-mi lipsa din
mijlocul lor atunci când lucram pentru
mântuirea credincioșilor încredințați
spre păstorire. 

Cu nădejdea că nu am uitat pe nimeni
căruia se cuvine să îi mulțumim - i-ar
dacă i-am uitat noi, Dumnezeu cu
siguranță îi va pomeni întru Împărăția
Sa - Îl rugăm pe Hristos Domnul să
dăruiască ctitorilor, donatorilor și
miluitorilor ctitoriei din Dancaș, cele
cerești în locul celor pământești, cele
veșnice în locul celor vremelnice, cele
nestricăcioase în locul celor strică -
cioase (Sf. Vasile cel Mare).

Preot,
Claudiu Constantin Gheorghiasa
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Comuna Miroslava, prin așezarea ei
în apropierea Iașului a oferit de-a lungul
istoriei condiții deosebite pentru o serie
întreagă de instituții de învățământ.
Apropierea de Iași a reprezentat un
motiv ce a determinat interesul organi-
zatorilor de școli de toate tipurile. Dacă
ne gândim la comunele din România, la
cele circa 3000 de comune, foarte
puține dintre ele se pot lăuda că au un
trecut special din punct de vedere
istoric și cultural. Din păcate o bună
parte din locuitorii comunei ignoră fap-
tul că Miroslava reprezintă un capitol
special în învățământul mediu din țară,
chiar dacă studii întregi din literatura de
specialitate legate de învățământul din
Moldova sunt legate de această co -
mună.    

Condițiile speciale pentru agricultură
au stat și la baza dezvoltării
învățământului agricol în această zonă.
Se știe că începând cu deceniul III al
secolului al XIX-lea oamenii cu carte
din Principatele Române s-au preocupat
constant de găsirea unor soluții mo -
derne, care să sporească rentabilitatea
economică a activității agricole, agri-
cultura fiind la vremea respectivă, prin-
cipalul aducător de venit la economia
națională. În acest sens, pentru o activi-
tate economică ce se bucura de un
renume special în Europa jumătății se -
colului al XIX-lea, și anume sericicul-
tura, marea descoperire a europenilor la
vremea respectivă, a intrat atât în
atenția oamenilor politici cât și a oame-
nilor cu inițiativă din domeniul agricul-
turii. 

Mihail Sturdza va fi preocupat de
rentabilizarea activităților agricole, se
știe că el a fost instruit foarte serios în
Franța și a fost un om de afaceri al vre -
mii de mare succes. La baza averii fa -
miliei sale, care era cea mai importantă
din  Moldova, a stat activitatea comer -
cială, desfacerea spre țările vestice a
unor produse agricole românești,
zootehnia în primul rând dar nu numai.

El a încurajat și dezvoltarea sericicul-
turii. 

Pentru cei interesați de sericicultură
trebuie sa amintim că în deceniile III,
IV și V ale sec. XIX,  în Franța dar și în
Germania, aceasta a fost redescoperită
și aducea venituri foarte mari celor care
se ocupau de ea, fiind vorba de produse
de înaltă calitate și produse de lux pen-
tru lumea bună a vremurilor. În aceste
condiții și românii devin interesați de
această activitate și încep să câștige de
pe urma ei, de exemplu în 1861 vor
intra în vistieria țării 11 milioane de lei,
sumă foarte serioasă pentru timpurile
respective.

Începuturile sericiculturii au fost
legate de Franța de unde s-a adus mate-
rialul necesar dezvoltării acestei
activități, dar spre jumătatea deceniului
al VII-lea Franța a cunoscut o epidemie
care a decimat sericicultura. Au murit
viermii de mătase și dacă până atunci ei
erau interesați de importarea de produse
de borangic din Țările Române, acum
au început să importe material semincer
plătind sume foarte mari.

Tânărul Mihail Vitlimescu, cel care a
avut pe lângă domnul Moldovei sarcini
de translator și de funcționar de mare
încredere a fost trimis de Mihail
Sturdza  la studii în Austria apoi la
Berlin și Paris pe  unde descoperise
sericicultura. Întors de la studii din
Franța el a început să cultive duzi și să
experimenteze creșterea și exploatarea
viermilor de mătase. Începând cu 1863
va insista pe lângă Ministerul Agri -
culturii să îi permită deschiderea în
zona Iașului a unei școli sericicole.
Acest lucru s-a întâmplat în 19 ianuarie
1865 când la Galata s-a deschis prima
școală profesională de sericicultură cu
durata studiilor de 4 ani. Inițial școala a
vut 30 de elevi băieți și fete, și își pro -
punea un obiectiv foarte serios: să
instruiască personal,  să crească duzi,
să recolteze și să crească viermi de
mătase și să industrializeze coconii de
mătase. 

De remarcat este faptul că Mihail
Vitlimescu va aduce din țările apusene,
în special din Austria și Franța tehnolo-
gie pentru realizarea prelucrării pro-
duselor sericicole. Interesul lui pentru
sericicultură și creativitatea sa l-au pus
în situația de a realiza o mașină de filat
mătasea ce va fi brevetată în 1873 la
Viena și care va rămâne apoi în uz în
România până la al doilea război mon-
dial.

În perioada cât a funcționat această
școală programa de învățământ cupri -
ndea și un număr de discipline de
cultură generală: limba română,
matematică, desen cu destinație practică
dar în mod special erau studiate disci-
pline tehnice legate de procesul de
industrializare și de pregătire a ele-
mentelor necesare acestui proces. Ideea
de bază de la care a plecat Vitlimescu în
procesul de educaţie era aceea că toţi
absolvenţii ar putea să îşi deschidă afa -
ceri proprii, motiv pentru care aceştia
primeau în primul rând materialul
săditor, inclusiv aşa numita sămânţă de
viermi de mătase şi erau deasemenea
instruiţi în utilizarea maşinilor speci-
fice. Trebuie subliniat faptul că la
şcoala de sericicultură de la Galata
Miroslavei s-a reuşit în acea perioadă
performanța de a se obţine produse de
înaltă calitate, lucru recunoscut
începând cu Expoziţia Agricolă de la
Frumoasa di 1865 unde a obținut o
medalie de aur și mai multe premii I
precum și premii în bani, apoi produsele
de aici au început a fi afirmate în plan
internațional și rămâne ca cea mai
importantă realizare a sa obținerea unei
medalii de bronz la expoziția universală
de la Paris din 1867 și 1868, când
România, în semn de emancipare
politică, își expune produsele într-un
pavilion aparte. Recunoașterea

activității de la Galata Miroslavei va fi
una generală, pentru că România a
început să fie reprezentată în mod
repetată la expoziții și târguri
internaționale.

Din păcate conducerea statului
constată că ajutorul material pe care îl
rezervase pentru școala de sericicultură
de la Galata Miroslavei este necesar de
orientat spre alte sectoare, sectorul mi -
litar de exemplu. Astfel, în toamna anu-
lui 1866, suspendă sumele respective
ceea ce a pus școala în postura de a nu
își putea încheia ciclul de instruire pen-
tru prima serie de elevi pe care a avut-o.
Mihail Vitlimescu a rezistat o perioadă,
folosindu-se de resursele personale,
însă a fost obligat să renunțe atunci
când spațiul ce fusese rezervat acestei
școli în Mănăstirea Galata a fost trans-
ferat unei școli primare inițial, iar în
1867 a fost pus la dispoziția primului
liceu agricol de stat din moldova.

Mihai Vitlimescu a continuat să
desfășoare activități sericicole în regim
privat, participând la concursuri și
vânzând produse inclusiv Casei Regale.
Începând cu anul 1872, odată cu decesul
lui Mihai Vitlimescu survenit în urma
unei mușcături de câine turbat, demer-
surile pentru reînființarea școlii de
sericicultură au fost continuate de către
familia acestuia, reprezentată de soția sa
Zamfira Vitlimescu și fiica lor, Sofia
Vitlimescu căsătorită Mironeanu respec-
tiv cu Anibal Mironeanu.  Subliniem
faptul că mai multe comisii speciale ale
Ministerului Agriculturii au demonstrat
pe de o parte necesitatea unei asemenea
școli care să contribuie la afirmarea
acestei ramuri de activitate agricolă, cât
și faptul că aici în zona Iașului există
condiții foarte bune în acest sens. 

prof. Dumitru Bunea

Școala Mihai Vitlimescu de la
Miroslava, campioană la creșterea
viermilor de mătase în secolul XIX
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� 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. 

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

Lucrătorii Poliției Locale Miroslava
și-au continuat activitățile în domeniile
date în competență de Legea 155/2010,
desfășurând acțiuni pe raza localităților
comunei, pentru prevenirea și desco -
perirea faptelor antisociale și de tulbu-
rare a ordinii și liniștii publice, pentru
conștientizarea posesorilor de autove-
hicule în ceea ce privește respectarea

normelor rutiere, precum și pentru
respectarea prevederilor legale privind
disciplina în construcții, protecția me -
diului și a celor pe linie comercială.

Astfel, urmare a activităților desfă -
șurate în ultima perioadă, au fost aplicate
17 sancțiuni contravenționale, în valoare
totală de 8100 lei, din care 1 sancțiune la
legea 61/1991,  7 sancțiuni conform HCL

236/2017, 4 sancțiuni conform HCL
223/2017 și 5 sancțiuni la HCL 182/2017.

Zilnic lucrătorii Poliției Locale Miro -
slava vor răspunde prezent solicitărilor
cetățenilor, conform atribuțiilor con-
ferite de lege.

Șef Serviciu Poliție Locală – 
Milea  Bogdan

Poliţia locală aplică legea!

Prevederile legii nr. 205/2004, privind protecția
animalelor și normele sale de aplicare, prezintă
măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor
de bunăstare şi protecţie a animalelor.

Astfel, deținătorii de animale, respectiv câini,
trebuie să le asigure acestora, în funcție de nevoi,
un adăpost corespunzător, hrană și apă, posibili-
tatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție, dar
și asistență medicală.

Deținătorii de animale au obligația de a avea un
comportament lipsit de brutalitate față de acestea,
de a asigura condițiile elementare necesare scopu-
lui pentru care sunt crescute și de a nu le abandona
și/sau izgoni. 

În sensul normelor legislative în vigoare, aban-
donul constă în lăsarea unui câine aflat în propri-
etatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public,
fără hrană, adăpost şi tratament medical. De
asemenea, sunt interzise acțiunile de cruzime sau
aplicarea de rele tratamente animalelor, aceste
fapte putând fi sancționate cu amendă de la 1.000
lei până la 3.000 de lei.

Reprezentanții autorităților locale sunt hotărâți
să aplice sancțiunile prevăzute de lege în scopul
reducerii populației canine fără stăpân. De aceea,
toți proprietarii/ deținătorii de câini din comuna
Miroslava sunt rugați să nu își mai lase animalele
nesupravegheate pe domeniul public, deoarece
riscă sancțiuni pecuniare.

În viitorul apropiat, autoritățile locale doresc să
facă și un recensământ al câinilor din comună, atât
al celor cu stăpân, cât și fără stăpân și să verifice
respectarea legislației în domeniu de către
populație. 

O altă măsură legislativă importantă, a cărei
respectare va fi urmărită, este cea a obligativității
sterilizării/castrării câinilor de rasă comună. Așa
cum prevede legislația în vigoare, respectiv art. 39

alin. (1) din HG 1059/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG
155/2001 privind aprobarea programului de ges-
tionare a câinilor fără stăpân: „Persoanele fizice
sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru
protecția animalelor care dețin câini de rasă
comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au
obligația să îi sterilizeze.“

În scopul ajutării populației, la începutul lunii
iulie 2018, Adăpostul de Câini Miroslava
organizează cea de-a șasea campanie de sterilizări
gratuite pentru cetățeni, astfel, toate persoanele
interesate să beneficieze de acest program se pot
înscrie sunând la telefon  0746.396.051 –
Georgeana Olaru, coord. Serviciul de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân Miroslava.

Sancţiuni pentru deţinătorii 
de câini care încalcă legea

Comuna Miroslava,
judeţul Iaşi,
organizează licitaţie
publică deschisă
pentru:

� concesionare teren în
suprafață de 3370 mp, situat
în T54, în data de 02.07.2018,
orele 9.00 pentru amenajare
teren de minifotbal și două
terenuri de tenis de câmp.
Prețul minim de pornire al
licitației publice deschise este
de 2.922,53 lei/an pentru
întreaga suprafață. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
29.06.2018, orele 13.30.

� concesionare spațiu în
suprafață de 10,71 mp, situat
în incinta sălii de sport
Miroslava, în data de
12.07.2018, orele 9.00
pentru desfășurare activități
de masaj. Prețul minim de
pornire al licitației publice
deschise este de 1.000 lei/an
pentru întreaga supra -
față. Data limită pentru
depunerea ofertelor:
11.07.2018, orele 16.00.

Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii
Publice din cadrul primăriei
comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de
Sarcini este de 50 lei.

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ
În urma ploilor abundente de săptămânile trecute, majoritatea albi-

ilor pâraielor necodificate de pe teritoriul comunei noastre au fost col-
matate. Anunțăm populația care deține în proprietate terenurile
străbătute de albiile pâraielor că, în conformitate cu Legea Apelor
107/1996, le revine obligația salubrizării și decolmatării acestor albii,
în scopul asigurării liberei curgeri a apelor. De asemenea, același act
legislativ reiterează, faptul că,  deținătorii de terenuri parcurse de cur-
suri de ape trebuie să asigure accesul autorităților competente la albiile
acestor ape. Acolo unde cetățenii, din motive obiective, nu pot asigura
salubrizarea și decolmatarea albiilor cursurilor de ape, se poate face
exproprierea suprafețelor respective cu scopul ca autoritățile locale să
asigure salubrizarea și decolmatarea albiilor cursurilor de apă.
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Clubul Sportiv „Știința Miroslava“ în
parteneriat cu Primăria Comunei Miro slava,
Comitetul Olimpic Român și Academia
Olimpică Romană - filiala Iași a organizat
prima ediție a Crosului Olimpic al Comunei
Miroslava, sâmbătă 3 iunie 2018, ora 8.50,
pe platoul din fața Primariei  Miroslava.

Au participat peste 200 de copii și adulți
din județele Iași, Suceava și Botoșani, de
remarcat că cel mai tânăr participant a fost
Silion Francesca de 10 luni, iar cea mai
vârstnică participantă a fost Doina Ciobanu
de 65 de ani.

Astfel primii clasați la feminin au fost: 5-
7 ani - Cătălina Asaftei, 8-10 ani - Raluca
Burhan, 11-13 ani - Maria Olenici, 14-18
ani - Cap Mare Ramona, +18 ani - Loredana
Olenici, iar la masculin au fost: 5-7 ani -
Lucian Ciobanu, 8-10 ani - Florin Craciun,
11-13 ani - Alexandru Citirică, 14-18 ani -
Sergiu Vrabie, +18 ani - Constantin Tihulcă.

Campionii tuturor grupelor de alergat au
fost răsplatiți cu trofee, iar toți participanții
au primit tricouri și me dalii, de asemenea
apă și prăjituri.

Toți cei care au alergat la Cros pentru
sănătate și bună dispoziție au participat și la o
tombolă unde s-au decernat urmă toarele pre-
mii: abonamente la ae robic, baschet și quan
ki do, vouchere la coafor, drapele, glucometre
pentru adulți și multe alte premii surpriză.
Familia Olenici (din Valea Adâncă), familia
cu cei mai mulți participanți la Cros, a fost
răsplatită cu un tort delicios.

Organizatorii mulțumesc tuturor profeso-
rilor de educație fizică și sport implicați în
acțiunea de sâmbătă: dna profesoara Lili
Radu de la Academia Olimpică-filiala Iași,
prof. Grigore Duca și Laura Enea de la
Școala „Const. Langa“ din Miroslava, prof.
Silviu Dulcianu de la Școala Cornești și dl.
Prof. Dan Rotariu de la Liceul Tehnologic
Agricol „M.Kogălniceanu“, precum și spon-

sorilor pentru premiile acordate la Crosul
Olimpic al Comunei Miroslava: Farmacia
„Sfantul  Nicolae“ din Miroslava, Gio Smart
Fit, Club Stomart, Club Sportiv Mans Hu
Tu, Cofetăria „Mirro Bello“, Salon Na -
dine.ovi, PREVENTIS și Bejenaru Studio.

Prof. Alin-Ghiocel APOSTOL

Crosul Olimpic al Comunei Miroslava – ediţia I

La data de 2 iunie 2018 a avut loc
prima ediție „TRAIL ÎN DUMBRAVĂ“
(TID 2018), un concurs de alergare pe
teren accidentat (trail &nordic–walking)
– în zona turistică și de agreement
Ciurbești– comuna Miroslava, eveni-
ment organizat de Aso ciația Mișcarea
Renașterea Bucovinei și Moldovei
(MRBM) împreună cu primăria
comunei Miroslava și Organizația
HOLTIS Iași–România, promotoare a
conceptului de Parenting Apreciativ,
prin președintele său, prof. univ. dr.
Ștefan Cojocaru. Peste 120 de persoane
din țară și din Republica Moldova au
început vara cu energie la semimara-
tonul Trail în Dumbravă, unde sportivi
de toate vârstele au împânzit potecile
zonei turistice și de agrement Ciurbești
– comuna Miro slava. După alergare, în
așteptarea festi vității de premiere,
participanții s-au odihnit la umbră, s-au
bucurat de fructe și băuturi răcoritoare
din partea organizatorilor.

Concursul, deși la prima ediție, a avut
la start nume mari ale atletismului.
Marele castigator (la general și semi-
maraton) a fost Leonard Mitrică (CS
Steaua București). Crosul de 10 km a
fost câștigat de Campionul Republicii
Moldova Igor Timbalari. Ieșeanul
Catalin Atănasoaei (CSM Reșita, în
prezent) a ocupat locul 3 la General. De
asemenea, au luat startul, cu clasări pe
podium, alergători de top ale curselor de
veterani (campioni naționali sau bal-
canici) – Mariana Pârju (loc 1 la 46+ și
3 la general), Nicoleta Ciortan (1 la ge -
neral), Dumitru Sârbu (loc 1 la 46+). 

Scopul Asociației Mișcarea Renaș -
terea Bucovinei și Moldovei (MRBM)
este de a promova şi dezvolta valorile
cultural și sociale ale comunităților din
regiunile istorice, culturale, turistice și
etnografice Bucovina și Moldova la
nivel regional, național și internațional
prin crearea unei tabere tematice („sat
turistic medieval tradițional romanesc“).

De asemenea, pentru MRBM, un
dezide rat îl reprezintă renașterea vieții
economico-turistice și culturale din
această zonă superbă (Zona turistică și
de agrement Ciurbești), aflată în imedia-
ta apropiere a Iașilor, dar care, în ultimul
sfert de veac, a rămas pe nedrept în
paragină și în anonimat. Cu sprijinul și
implicarea autorităților pu blice locale,
în zona Ciurbești se propune crearea un
parc touristic cu AQUA – PARK și
ADVENTURE PARK.

„TRAIL ÎN DUMBRAVĂ“ (TID
2018) a fost destinat și atingerii dezider-
atelor social-educative ale HOLTIS –
încercarea de a oferi fiecărui copil șansa
de a avea o familie proprie, dar și
iubitoare, în cadrul căreia orice copil va
deveni unul minunat. HOL TIS este o
organizație din Romania care dezvoltă
programe de educație parental
apreciativă la nivel național. În comuna
Miroslava functioneaza „CENTRUL
NA TIONAL PENTRU PARENTING
APRE CIATIV“. 

La eveniment au participat bine -
înțeles și copiii de la școlile din comuna
Miroslava, care au beneficiat de propria
lor cursă (avand kit de concurs complet
– tricou personalizat, numere de con-
curs, medalii, diplomă, alte surprise
dulci și Pizza Party într-o poiană lângă
Iazul Barca) și au fost tratați ca niște
adevarati Campioni. Eve nimentul a fost
bine mediatizat, beneficiind de un
amplu reportaj realizat de TVR Iași.
„Scopul acestui eveniment este de a
lupta împotriva abandonului familial
sub toate formele, pentru că abandonul
familial a îmbrăcat foarte multe forme
în mileniul trei. TID 2018 a fost un real
success și spre bucuria tuturor,
anunțăm deja ediția TID 2019, care va
avea loc pe 26 octombrie 2019! Detalii
pe https://www.mrbm.ro.“, a declarat
Av. Alin Pătrașcu – reprezentantul
Asociației Mișcarea Renașterea
Bucovinei și Moldovei (MRBM).

TRAIL ÎN DUMBRAVĂ (TID)
2018 – Alergare în natură

Clubul Sportiv „Știinţa Miroslava“
Stadionul Uricani din comuna Miroslava, județul Iași se află în aceste săptămâni într-un

amplu proces de modernizare. Astfel, se îndepărtează vechiul gazon, se ridică nivelul terenu-
lui, astfel încât acesta sa aibă cotele și caracteristicile unei suprafețe de joc profesioniste, se
instalează un sistem de irigare subteran cu programare automată și senzori de umiditate, iar
după aceea se vor monta rulouri de gazon, toate acestea, la cele mai înalte standarde.

În același timp, Clubul Sportiv „Știința Miroslava“ organizează înscrieri pentru copii
începând cu 4 ani, la grupele de fotbal ale Științei. Selecțiile vor avea loc în luna iunie 2018.
Pentru mai multe detalii vă invităm să sunați la numărul de telefon 0732.466.052.

Ziua Universală a Iei este
sărbătorită în fiecare an pe 24
iunie și este un simbol al iden -
tității și creativității spațiului
românesc. Inițiativa a luat naș -
tere în anul 2013, pe Facebook,
devenind ulterior un eveniment
la nivel internațional. Această zi
este în prezent sărbătorită în 48
de țări, în peste 100 de orașe, de
românii de pretutindeni la prop-
unerea comunității online „La
Blouse Roumaine“, care a pro-
pus bluza tradițională româ -
nească drept brand de țară.
Celebrată chiar în ziua Nașterii
Sfântului Ioan Botezătorul,
cunoscută ca Sânzienele ori
Drăgaica, cămașa din pânză
impresionează cu broderiile sale
și pentru a demonstra acest
lucru oameni din lumea întreagă
îmbracă ia în această zi de
sărbătoare. În principalele orașe
ale țării, cât și în străinătate au
avut loc cu acest prilej nume -
roase târguri tradiționale și
expoziții.

În acest context, primăria
comunei Miroslava, județul Iași
a organizat duminică, 24 iunie
2018, cea de a II-a ediție a
sărbătorii „Ziua Iei la
Miroslava“. Programul acestui
eveniment a cuprins o varietate
de momente artistice susținute
atât de artiști locali, precum
„Ansamblul Ciurbeștenii“,
Trupa de teatru „Ka madeva“ a
Liceului Tehnologic Agricol
„Mihail Kogalniceanu“, care a
pus în scena piesa „Meșterul
Manole“, dar și invitați din
municipiul Iași: „Ansamblul
Hora Moldovei“, condus de
maestrul coregraf  Mihai Roșcă -
neanu și Emilian Păduraru și
cântăreața de muzică popu -
lară Biatrice Duca. Participanții

au putut vizita expoziția de
pictură ,,Din aripa vremii“ a
autoarei Iulia Vicol, care a fost
expusă  în incinta sălii de sport
și „Expoziția de  ii“ de la
Muzeul Etno grafic din incinta
Palatului Olga Sturdza. Pe par-
cursul desfășurării evenimentu-
lui a fost amenajată  o piață de
desfacere pentru produse tra -
diționale ale produ cătorilor
locali. La acest eveniment au
participat numeroase persoane,
atât din comuna Miroslava, cât
și din alte localități care au
îmbrăcat cele mai frumoase ii și
au avut posibilitatea să se
înscrie la concursul „Ii de ieri și
de azi“. 

„Susținem tradițiile și cos-
tumul național tradițional
românesc! Suntem la a II-a

ediție a acestui eveniment și nu
dorim să ne oprim aici. Trebuie
să-i învățăm pe copii și nepoți
ce înseamnă identitatea ro -
mânească, ceea ce re  prezintă
IA şi să păstreze această va -
loare a portului  popular şi în
viitor! Nimic nu este mai fru-
mos, mai înălțător, decât portul
nostru, limba română, credința
şi tradițiile acestui popor. Este
emoționant să vezi cum cupluri
de tineri, în ziua nunții, preferă
să meargă la slujba Cununiei
înveș  mântați în costume popu-
lare, „obli gând“ alaiul nun ta -
șilor să fie la unison cu mirii.“,
a declarat Dan NIȚĂ, primarul
comunei Miroslava, județul
Iași.

ZIUA UNIVERSALĂ A IEI SĂRBĂTORITĂ
LA MIROSLAVA


