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Satul Uricani în sărbătoare
În fiecare an, pe data de
15 august – când toată
creștinătatea ortodoxă
prăznuiește marea sărbătoare
a Adormirii Maicii Domnului – la
Uricani e zi de hram și mare
prilej de bucurie pentru
întreaga comunitate. Anul
acesta la 562 de ani de
atestare documentară,
Asociaţia Culturală
„Fiii Satului Uricani“ a
organizat cea de a 10 ediţie
a întâlniri Fiilor Satului.
Ediția din acest an a fost una deosebită, atât prin frumuseţea slujbei de la
biserică, prin depunerea de coroană la
monumentul eroilor din Primul Război
Mondial, ce se află în curtea bisericii,
dar şi prin amploarea spectacolului de
duminică, 15 august, desfăşurat pe scena
montată pe stadionul din localitate.
Continuare în pagina 5

Comuna Miroslava
va achiziţiona un
buldoexcavator prin
intermediul GAL
„Stejarii Argintii“
Citiţi în pagina 3

Primul orfelinat din ţară, înfiinţat la Miroslava:

Societatea „Ocrotirea orfanilor din război“
Drumurile de
interes local din
comuna Miroslava
sunt în proces de
modernizare
Drumurile de interes local din comuna Miroslava sunt în plin proces de modernizare, în
comuna aflându-se în derulare proiectul de
„modernizare drumuri de interes local în comuna
Miroslava, județul Iași“ . După aproximativ 5
luni de la emiterea ordinului de începere execuție
lucrări se lucrează într-un ritm susținut și la acest
moment stadiul lucrărilor depășește 60%.

Miroslava se bucură de
prezența și activitatea uneia
dintre cele mai importante
femei din viața publică a
primei jumătăți a secolului
XX, prințesa Olga Sturdza,
născută Mavrocordat,
proprietatara palatului de la
Miroslava, care, locuind
aici și interesată fiind de
aspectele sociale
discutabile din societatea
românească de la acea
vreme, s-a implicat profund
pentru redresarea situației
celor năpăstuiți de soartă în
timpul Primului Război
Mondial.

Continuare în pagina 3
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Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna iulie 2018
Reunit în ședință ordinară, în data
de 31 iulie 2018, la ora 0900, în sala de
ședințe a Primăriei Miroslava, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut și aprobat
următoarele normative locale:
 Hotărârea nr.152/31.07.2018 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava,
județul Iași.
 Hotărârea nr.153/31.07.2018 pentru modificarea și completarea H.C.L.
Miroslava nr.61/28.02.2018 privind
aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN COMUNA MIRO SLAVA
JUDEȚUL IAȘI, SAT BRATULENI,
STRADA BASARABIA (INTERSEC-ȚIA CU ȘOSEAUA DE CENTURĂ)“.
 Hotărârea nr.154/31.07.2018 privind însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și
completărilor din Inventarul Domeniului
Privat al Comunei Miroslava, județul
Iași, Anexă nr.1 la H.C.L.
nr.3/30.01.2018 și a contractului de
vânzare-cumpărare autentificat sub
nr.1272/2018.
 Hotărârea nr.155/31.07.2018 privind însușirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și
completărilor din Inventarul Domeniului
Public al Comunei Miroslava, Anexă
nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/30.01.2018.
 Hotărârea nr.156/31.07.2018 privind actualizarea numerelor cadastrale
85388, 2294 și 2295 din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava,
județul Iași și însușirea de către Consiliul
Local Miroslava .
 Hotărârea nr.157/31.07.2018 privind încetarea contractului de concesiune
nr.23361/ 14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava şi doamna Lambă RutIudita.
 Hotărârea nr.158/31.07.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelulul Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare a reorganizării activității instituției.

 Hotărârea nr. 159/31.07.2018
privind aprobarea contractării şi
garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 24.296.875 lei.
 Hotărârea nr.160/31.07.2018
privind actualizarea Actului Constitutiv
al Societății „MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC“ Societate cu Răspundere
Limitată, ca urmare a demisiei domnului
Șindilă Ernst-Peter din funcția de Administrator al societății.
 Hotărârea nr.161/31.07.2018
privind aprobarea înființării Serviciilor
Publice de Administrare a Domeniului
Public și Privat de interes local, delegarea
parțială de gestiune a acestor Servicii și
aprobarea Regulamentului de organizare,
administrare și funcționare pentru cimitirele ce aparțin patrimoniului comunei.
 Hotărârea nr.162/31.07.2018
privind modificarea și completarea
H.C.L. Miroslava nr.159/28.07.2017.
 Hotărârea nr.163/31.07.2018
privind modificarea și completarea
H.C.L. Miroslava nr.151/28.06.2018.

 Hotărârea nr.164/31.07.2018
privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Comunei Miroslava pe
trim.III 2018.
 Hotărârea nr.165/31.07.2018 privind modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor
publice pentru anul 2018, Anexă nr.1
la H.C.L. Miroslava nr.264/21.12.2017.
 Hotărârea nr.166/31.07.2018 privind concesionarea terenului în suprafață
de 500 m.p., situat în intravilan comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, tarla 54,
parcela A2536/3/9/3 pentru construire
locuință tineri și specialiști.
 Hotărârea nr.167/31.07.2018 privind concesionarea terenului în suprafață
de 2 ,00 ha, situat în intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași,
aparținând domeniului privat al comunei,
număr cadastral 85388 pentru amplasare
stație betoane.
 Hotărârea nr.168/31.07.2018 privind concesionarea terenului în suprafață

de 506 m.p., situat în intravilan comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, T32, parcela
DC 2047/10/3/2 pentru amplasare panou
publicitar.
 Hotărârea nr.169/31.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal pentru introducerea suprafeței de
8990 m.p. teren extravilan comuna
Miroslava, tarla 70, P1A, număr cadastral 70962 în vederea construirii a 11
locuințe unifamiliale-beneficiar Drăgan
Aneta.
 Hotărârea nr.170/31.07.2018 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal
pentru schimbarea RLU din A2 în L1A
pentru construirea unei locuințe individuale, pentru terenul situate în intravilan comuna Miroslava, sat Valea
Adîncă, număr cadastral 81832-beneficiar Roibu Dorel.
 Hotărârea nr.171/31.07.2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Miroslava, județul
Iași.

Poliţia Locală Miroslava cu ochii pe infractori
În ultima perioadă, lucrătorii Poliției
Locale Miroslava au desfășurat diverse
activități, concretizate în efectuarea de
patrulări pe raza localităților comunei,
pentru prevenirea și descoperirea faptelor
care aduc atingere avutului public și privat, precum și pentru menținerea unui climat stabil de ordine și siguranță publică,
acționându-se îndeosebi în zona
instituțiilor publice, precum și în puncte
obligatorii de trecere. De precizat faptul
că, în ziua de 15.08.2018, s-a acționat
împreună cu o grupă de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi
și lucratori de la Secția de Poliție Rurală
Miroslava, în baza unui plan de acțiune,
aprobat de conducerea Primăriei Miroslava, pentru menținerea ordinii și liniștii
publice, cu ocazia Hramului Satului Uri-

cani și a manifestărilor organizate de
Asociația Culturală „Fiii Satului Uricani“.
Urmare a activităților desfășurate, în
perioada de referință, au fost aplicate 7
sancțiuni contravenționale conform HCL
236/2017, 2 sancțiuni conform legii
61/1991 și 3 sancțiuni conform HCL
223/2017, valoarea totală a celor 12
sancțiuni fiind de 2900 lei.
Lucrătorii Poliției Locale vor intensifica în continuare acțiunile pe raza comunei, pentru menținerea unui climat de
ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, acționând îndeosebi în ceea ce
privește prevenirea și descoperirea furturilor de produse agricole de pe câmp.
Polițist Local – Constantin STOICA
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Infrastructura comunei o prioritate pentru
Consiliul Local Miroslava și primarul Dan Niţă
Comuna Miroslava a stabilit
priorităţile în ceea ce privește
investiţiile în infrastructură ce
se vor derula în acest an.
Acestea vizează, în principal,
modernizarea infrastructurii
rurale, extinderea sistemului de
alimentare cu apă curentă și
canalizare, extinderea reţelei
electrice și a reţelei de iluminat
public, reparaţiile drumurilor
din comuna Miroslava,
consolidarea și modernizarea
școlilor, dezvoltarea activităţilor
și investiţiilor din zona parcului
industrial și multe altele.
Proiectul Extindere infrastructură de
apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului
și Ciurbești din comuna Miroslava,
județul Iași, derulat de către primăria
comunei este finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2 și se află în stadiul de execuție
lucrări. Valoarea contractului de execuție
lucrări este de aproximativ 7,8 milioane
lei. La acest moment stadiul lucrărilor
depășește 35% și se urmărește, în mod
special, ca sistemul de canalizare să fie
funcțional până la sfârșitul anului 2018
pentru agenții economici aflați în parcul
industrial și pentru toți locuitorii din
satele Brătuleni, Uricani și Găureni.
Pentru satele Ciurbești, Vorovești, Valea
Ursului lucrările vor continua în etapa a
II-a până la finalizarea contractului, în
octombrie 2019.
Cele 7 contracte de finanțare – PNDL
I și II, după cum urmează: PNDL I – 1.
Reabilitare, modernizare şi recompartimentare Şcoala Gimnazială „Miron
Barnovschi“ Uricani, Localitatea Uri-

cani, Comuna Miroslava, Județul Iași;
PNDL II - 1. Înființare rețea de colectare
ape uzate în satele Proselnici, Cornești și
Dancaș, Comuna Miroslava, Județul
Iași; 2. Extindere și modernizare Școala
Gimnazială „Colonel Constantin Langa“
Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Județul Iași; 3. Extindere
grădiniță și construire creșă în cadrul
Școlii „Colonel Constantin Langa“
Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna
Miroslava, Județul Iași; 4. Modernizare
școala primară, Localitatea Proselnici,
Comuna Miroslava, Județul Iași; 5.
Extindere și modernizare școala primară,
Localitatea Ciurbești, Comuna Miroslava, Județul Iași; 6. Modernizare
grădiniță cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Județul
Iași, se află în diverse stadii de execuție.
Valoarea totală a acestor investiții
depășește suma de 22,3 miloane lei, din
care contribuția bugetului local ajunge la
0,8 milioane lei.
Din bugetul local al comunei Miroslava se finanțează investiții de interes
public dintre care menționăm câteva:
extinderea rețelelor electrice în comuna
Miroslava, sat Găureni, zona str. Zorilor;
modernizarea str. Via mare - sat Uricani
și str. Inv. Cernescu Vasile - sat Proselnici, comuna Miroslava (prelungire
proiect Măsura 125); înființarea unui
sens giratoriu în comuna Miroslava, sat
Brătuleni, strada Basarabia; lucrări de
alimentare cu energie electrică - rețea de
utilizare; investiții în parcul industrial I
(extindere sistem de canalizare în Parc
Industrial Miroslava, racordare la rețea
de gaz natural, lucrări de alimentare cu
energie electrica - rețea de utilizare,
extindere rețele de gaz natural-distribuție). Valoarea totală estimativă a
acestor lucrări de investiții depășește

suma de 10 milioane lei. În cadrul investiției modernizarea drumurilor prin
asfaltare (acord cadru) lucrările vor continua pe str. Ioan Vodă cel Viteaz și str.
Pădurii din satul Miroslava, str. Izvoarelor din satul Balciu, str. Fabricii, str. Sub
Coșere din satul Valea Adâncă, str. Principală din satul Vorovești (drum
SAPARD), str. Eroilor (în continuare
până la ultima construcție) și str. Amfiteatru din satul Uricani. La finalizarea
lucrărilor, în aprilie 2019, vor rezulta 37
km de drum comunal asfaltat, conform
normelor tehnice în vigoare.
„Bugetul primăriei este în cea mai
mare parte grevat de finanțarea in-

Drumurile de interes local din comuna
Miroslava sunt în proces de modernizare
Continuare din pagina 1
În prezent UAT comuna Miroslava, județul Iași are în derulare
proiectul „Modernizare drumuri
de interes local în comuna Miroslava, județul Iași“ care este

finanțat de Programul 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. Valoarea totală a proiectului este de
aproximativ 1,6 milioane euro și
are un termen maxim de execuție
de 24 de luni. După aproximativ 5
luni de la emiterea ordinului de începere execuție lucrări se lucrează
într-un ritm susținut și la acest moment stadiul lucrărilor depășește
60%. Lucrările au fost contractate
de către SC EKY SAM SRL care
și-a luat angajamentul la semnarea
contractului de execuție lucrări că
lucrările vor fi finalizate cel mai
probabil înainte de termenul final
de execuție asumat și la standardele prevăzute în proiect. După
pregătirea terenului, s-a turnat asfalt pe următoarele străzi: Dealul
Nucului (Balciu), Livezilor (Valea
Adâncă), Pădurea Surdă – satele
Dancaș și Cornești, Bisericii Cor-

nești, Recea (Ciurbești) – comuna
Miroslava. Se efectuează lucrări
de trasare și acoperire cu balast pe
următoarele străzi: Bazinelor și
Nicolae Labiș din Uricani, Lațcu
Vodă din Valea Adâncă, Bisericii
și Eroilor din Uricani. Echipa de
Implementare a Proiectului din cadrul primăriei comunei Miroslava
împreună cu toți factorii implicați
(constructor, diriginte de șantier,
proiectant, consultant, reprezentatul Inspectoratului de Stat în Construcții, experți AFIR) urmăresc
îndeaproape executarea proiectului, în conformitate cu cerințele
din contractul de finanțare.
„Mă bucur că lucrările executate în cadrul acestui proiect sunt
în grafic și felicit toți factorii responsabili! Sperăm că am venit în
întâmpinarea locuitorilor aflați în
zona de implementare a proiectului. Lucrăm intens la noi proiecte
pentru comunitatea noastră căutând permanent noi surse de
finanțare.“, a declarat primarul comunei Miroslava – Dan NIȚĂ.

vestițiilor în infrastructură și cofinanțarea
proiectelor europene. Investițiile care sunt
acum în derulare le facem pentru a
îmbunătăți condițiile de trai pentru
cetățenii comunei noastre. Se lucrează în
foc continuu și în timp ce anumite
investiții și proiecte se vor încheia, avem
puterea și determinarea să începem altele
noi. Apreciez efortul depus de către aparatul de specialitate al primarului în
derularea investițiilor finanțate atât din
bugetul local, cât și prin fonduri europene
și nu în ultimul rând, implicarea activă a
consilierilor locali.“, a declarat primarul
comunei Miroslava, județul Iași dl. Dan
Niță.

Comuna Miroslava va
achiziţiona un
buldoexcavator
prin intermediul GAL
„Stejarii Argintii“
Continuare din pagina 1
În acest sens, în anul 2018, UAT Comuna Miroslava,
județul Iași a depus un proiect și a obținut o finanțare
nerambursabilă din partea Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) pentru achiziționarea unui buldoexcavator. Buldoexcavatorul este necesar, atât în perioada
de iarnă, pentru deszăpezirea drumurilor comunale și sătești,
cât și pentru repararea acestora, va fi dotat cu o serie de accesorii care să-i permită intervenția pentru curățarea zonelor
afectate, crearea de șanțuri și canale de defluire a apelor pluviale, demolarea clădirilor afectate de dezastre și calamitați,
curățarea drumurilor de acces în vederea asigurării
circulației. La această dată, documentația de atribuire pentru
achiziționarea buldoexcavatorului se află publicată în sistemul electronic al achizițiilor publice (SICAP) și deschiderea
ofertelor va fi pe pe 5 septembrie la ora 15.00. Achiziția are
ca obiectiv dotarea cu un buldoexcavator a Serviciului de
Gospodărie Comunală din comuna Miroslava și este
finanțată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală – submăsura 19.2. Furnizarea utilajului se va face la
sediul primăriei comunei Miroslava, județul Iași. Valoarea
totală estimată a contractului este de 394169,66 lei.
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Măsuri pentru reglementarea
învăţământului primar și gimnazial
la nivelul Comunei Miroslava
Raportat la numărul de elevi înregistrați, spațiul destinat desfășurării orelor de învățământ în cadrul Școlii
Gimnaziale „Colonel Constantin Langa“ - Miroslava este insuficient.
Pentru a se asigura calitatea actului
de învățământ, astfel încât începerea
anului școlar 2018-2019 să se realizeze
în condiții optime, Consiliul Local Miroslava, reunit în ședință de îndată, pe
data de 13 august 2018, a adoptat HCL
174/2018 - privind instituirea unor
măsuri pentru reglementarea învățământului primar și gimnazial la nivelul Comunei Miroslava, județul
Iași, în anul școlar 2018-2019.
Având în vedere faptul că Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“- Miroslava dispune de săli de clasă
necesare, astfel încât să asigure elevilor
claselor V-VIII aparținând Școlii Gimnaziale „Colonel Constantin Langa“ -

Miroslava, desfășurarea activității școlare într-un mediu adecvat și pentru a se
putea învăța într-un singur schimb mai
facil elevilor și părinților, Consiliul
Local Miroslava a hotărât ca în anul
școlar 2018-2019, elevii claselor V-VIII
din cadrul Școlii Gimnaziale „Colonel
Constantin Langa“- Miroslava să își
desfășoare cursurile școlare în cadrul
Licelui Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“-Miroslava.
Pentru buna desfășurare a
învățământului, în anul școlar 20182019, învățământul primar și gimnazial din unitățile școlare de pe raza
Unității Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, județul Iași, se
organizează și funcționează cu program de dimineață.
Școla Gimnazială „Colonel Constantin Langa“ - Miroslava

Adriana CARDAȘ

Vaccinarea antirabică
la câini se poate
face fără microcip

O nouă campanie de sterilizare
a câinilor la Miroslava
desfășurată cu succes
În perioada 4-5 august, în comuna Miroslava s-a desfășurat o nouă campanie
de sterilizare a câinilor cu și fără stăpân
din localitate. Coordonatorul Serviciului
de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Miroslava și totodată organizatorul campaniilor de sterilizare a declarat că aceasta
este cea de-a treia campanie din anul
2018 și cea de-a șaptea campanie de sterilizare organizată în Miroslava. Georgeana Olaru a declarat că în cele două
zile de campanie au fost sterilizate 50 de
animale din comuna Miroslava.
Campania de sterilizare s-a desfășurat în incinta Liceului Agricol Mihail
Kogălniceanu din Miroslava, iar echipa
medicală a fost formată din colectivul
de la RaliVet Farm, dr. Dulgheru Liviu,
dr. Dulgheru Alina și dr. Nechifor Georgiana, care a lucrat alături de echipa
organizatorică de la Adăpostul de Câini
Miroslava, formată din Mihai Ștefan și
Olaru Georgeana.

Sponsorul acestei acțiuni a fost
Asociația RODiN – Romanian Dogs in
Need, care se impică activ în întreaga
activitate a adăpostului, sprijinind inițiativele de acest gen.
Conform legislație în vogoare, sterilizarea câinilor de rasă comună (metis)
este obligatorie, intervenția chirurgicală
fiind posibilă începând cu vârsta de 4-6
luni a animalului.
Pentru a evita sancțiunile, toate persoanele care dețin câini și nu îndeplinesc criteriile legii se pot încrie pe
lista de așteptare pentru capaniile viitore prin transmiterea unui SMS la
numărul de telefon 0746.396.051. Mesajul scris trebuie să cuprindă numele
dumneavoastră, numărul de câini pe
care doriți să îi programați pentru sterilizare, precum și sexul acestora și localitatea de domiciliu.
(M.V.)

Vaccinarea antirabică a
carnasierelor domestice nu
mai este condiționată de
microciparea prealabilă a
animalului.
La data de 23 ianuarie
2018 Curtea
Constituțională a admis
excepția de
neconstituționalitate a
prevederilor art.13 ind. 4
din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.
155/2001, invocată de
către Registrul Electronic
al Animalelor Domestice
și de Companie și a decis
ca vaccinarea antirabică a
câinilor și pisicilor să nu
mai fie condiționată de
microciparea în prealabil a
animalului.
Decizia a fost publicată
în Monitorul Oficial nr.
216/09.03.2018 și este
general obligațorie (erga
omnes) din acest moment.
De la această dată normele
declarate neconstituționale
sunt suspendate de drept,
iar Decizia Curții
Constituționale trebuie
pusă în aplicare prin
informarea proprietarilor
de animale cu privire la
aceste modificări
legislative, a declarat
Georgeana Olaru,
coordonatorul Serviciului
de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân Miroslava.

Medicii veterinari de
circumscripție sanitarveterinară din fiecare
cartier, oraș, sat, comună,
au obligativitatea de a
vaccina antirabic și gratuit
toți câinii și pisicile,
înscriind ulterior animalele
în Registrul A.N.S.V.S.A.
– Vaccinuri și Boli, care
este gratuit și obligatoriu.
Rabia (turbarea) este o
zoonoză, adică o boală
infecțioasă transmisibilă
de la animal la om, cu o

evoluție dramatică, având
de cele mai multe ori un
sfârșit mortal.
Pentru vaccinarea
antirabică a câinilor și
pisicilor din gospodării vă
puteți adresa domnului
doctor Orășel Gheorghe,
medic al circumscripției
sanitar veterinară
Miroslava (tel.
0766424906) sau oricărui
cabinat de medicină
veterinară.
(M.V.)
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Fiul satului Uricani
Uricani este satul unde m-am
născut și am copilărit, unde am
descoperit tainele învăţăturii,
este locul celor dintâi prietenii
și năzbâtii...“
R: Pornind de la cuvintele lui
Creangă: „Nu știu alții cum sunt, dar
eu, când mă gândesc la locul nașterii
mele, la casa părintească....“ Ce este
pentru primarul comunei Miroslava,
Dan Niță, satul Uricani?
Dan Niță: Uricani este satul unde
m-am născut. Am învățat la Școala care
astăzi se numește Miron Barnovschi,
unde am avut profesori destoinici și
buni pedagogi. Uricani este satul unde
părinții mei își dorm somnul de veci,
alături de părinții și bunicii lor.
R: Dincolo de legătura cu oamenii
dragi prezenți sau plecați în lumea
fără dor, ce vă leagă de Uricani?
D.N.: Vedeți dumneavoastră, Uricani
este locul celor dintâi prietenii pe care
le-am legat și al primelor nazbâtii pe
care le-am făcut, copil fiind. Este locul
de unde am plecat în viață și m-am
desăvârșit ca om - profesional și social.
De aceea, m-am întors la satul natal
după ani și ani de peregrinări pe drumul
de ape al Dunării și prin arșița Bărăganului cel bogat în grâne.
R: Este definitorie apartenența și legătura strânsă sufletește cu oamenii
locurilor și cu satul natal pentru dăruirea cu care activați azi ca primar al
acestei comune.
D.N.: Da, aveți dreptate, mă bucur că
am avut șansa de a ajunge primul său
cetățean (primar), ba chiar al întregii
comune Miroslava, de care aparține
satul Uricani din anul 1968. Am făcut
și voi face pentru satul meu și pentru

oamenii lui tot ceea ce am putut, în
condițiile și cu respectarea legilor timpului și regret că nu am putut mai mult.
R: Domnule primar, dincolo de cuvinte și acțiuni pe linie administrativă,
ați susținut mereu publicarea câtorva
lucrări despre istoria acestor locuri în
studii monografice cu accente atent
selecționate de autori.
D.N.: Sunt mândru că unul dintre fiii
satului Uricani s-a aplecat – chiar primul din toată comuna – asupra istoriei
locului, inițiind seria de studii monografice, publicate între anii 1996-2011, sub
titlul Uricani- file de cronică. Au
urmat și alte lucrări cum ar fi „Monografia satului Uricani, Iași“ a lui Mihai
Constantinescu, (fiu al satului și domnia sa).
R: Domnule primar, Dan Niță, în
cuvântul înainte al ultimei lucrări
menționate de dumneavoastră, distinsul Constantin Ciopraga, membru al
Academiei Române spunea: „La toponimul Uricani, așezare în coasta vestică a Iașului, s-au referit, în treacăt,
Mihail Sadoveanu și Al.O.Teodoreanu, trimițând la podgorii și performanțe viticole definitorii...“ Așadar,
cititorii noștri pot descoperi în istoria
satului Uricani un filon de cultură,
tradiții și obiceiuri, dar și îndeletniciri
ale locuitorilor acestui sat încă din
vremuri străvechi.
D.N.: Incă din timpuri foarte vechi
Podgoria de la Uricani s-a evidențiat
prin producția de vinuri roșii de calitate
înaltă –Fetească Neagră de Uricani- astfel încât, cronicarii vremii au plasat vinurile de Uricani la egal cu Cotnariul.
R: Domnule primar, există o preocupare constantă pentru păstrarea

unității prin aducerea aproape a locuitorilor și fiilor satului Uricani. Ce ne
puteți spune despre evenimentul care
a marcat întâlnirea din această lună?
D.N.: Îi îndemn pe toti locuitorii
noștri, dar și pe toți cei care fac popas
în comuna noastră, să descopere
frumusețea acestor meleaguri cu oameni harnici și inimoși. Ca în fiecare
an ziua de 15 august, la Uricani, e zi
de hram și mare prilej de bucurie
pentru întreaga comunitate. La cei
562 de ani de atestare documentară,
Asociația Culturală „Fiii Satului Uricani“ a organizat cea de a X-a ediție a
întâlnirilor acestora devenite deja
tradiție. Ediția din acest an a fost una
deosebită, atât prin frumuseţea slujbei
de la biserică, prin depunerea de coroane la monumentul eroilor din primul
război mondial, ce se află în curtea bisericii, dar şi prin amploarea spectacolului desfăşurat pe scena montată pe
stadionul din localitate.
R: Am ajuns la finalul interviului,
domnule primar și aș vrea să prezentați în câteva cuvinte desfășurarea
întâlnirii Fiilor satului Uricani din
aceasta lună.
D.N.:Evenimentele cultural-artistice
au debutat cu un discurs rostit în faţa
invitaților de către prof. Diana Aurora
DELIU și Petru BEJENARU - vicepreședinţi ai Asociaţiei „Fii Satului Uricani“ și organizatori ai manifestărilor.
Apoi au urcat pe scenă, rând pe rând, fii
ai satului Uricani pentru a fi premiați.
Cei dintâi premiați au fost sponsorii
permanenți care au contribuit cu bani,
cu suflet și dăruire, la realizarea acestei
ediții. A fost premiată Generația 1968
pentru cei 50 de ani de la absolvirea
școlii generale din satul Uricani, mezinul satului, tineri căsătoriți, dar și Fa-

milia decană. Au fost premiați copii cu
rezultate excelente la învățătură și concursuri științifice. Programul artistic a
început cu o trupă de dans și copii de la
Grădinița Ciurbești. A fost un bun prilej
pentru ca mai multe tinere talente ale
locului să-și facă debutul pe scenă în
faţa publicului spectator prezent la eveniment. Seara, după o zi caniculară, dar
frumoasă, s-a desfășurat programul artistic pentru seniori,încheiat cu o discotecă în aer liber.
Ca primar al comunei Miroslava am
susținut și sărbătorit pe rând pe locuitorii tuturor satelor componente ale comunei și trăiesc împreună cu ei bucuria
acestor sărbători.
Mona POPOVICI

Satul Uricani în sărbătoare
Continuare din pagina 1
Evenimentele cultural-artistice au debutat la ora 14:45, cu un discurs rostit în
faţa invitaților de către prof. Diana Aurora Deliu și Petru Bejenaru vicepreședinţi ai Asociaţiei „Fii Satului
Uricani“ și organizatori ai manifestărilor.
Apoi au urcat pe scenă, rând pe rând, fii
ai satului Uricani pentru a fi premiați.
Cei dintâi premiați au fost sponsori
noștri permanenți, Primăria Comunei
Miroslava, Salubris SA și Fundația Antibiotice Știință și Suflet, care au contribuit financiar cu suflet și dăruire, la realizarea celei de a 10 a ediții.
Au fost premiați:
 Generația din 1968 pentru cei 50
de ani de la absolvirea școlii generale
din satul Uricani.
 Mezinul Satului Uricani –
AILIESEI CEZAR CONSTANTIN
născut la data de 18 iunie 2018 (
premiu: o icoană argintată cu Sf
Stelian Ocrotitorul copiilor)
 Tineri căsătoriți CONDURACHI
ȘTEFAN-CEZAR și CREANGĂ
LENUȚA- MARIA
 Familia decană COSTIN ION și
HORTANSA

 Premiantele Școlii „Miron
Barnovschi Uricani“: Delia Ana Maria
Chiruță, Rusu Andra și Bostan
Ionela
 Absolventa Școlii „Miron
Barnovschi Uricani“- Butnaru
Loredana
 Diploma de merit Popa Petronel
pentru rezultatele deosebite obținute
la concursurile științifice. Premiul I
obținut la expunerea produselor
„Contor de obiecte cu doua conveioare“
și „sistem de măsurare a greutății
volumetrice cu afișare“ realizate în
cadrul proiectului Erasmus +.
Programul artistic a început în jurul
orei 15:30 cu trupa de dans de la Clubul
copiilor Ciurbești, coordonată de profesor Alin Stoleru și dna Eugenia Stan și
mezinii de la Grădinița Ciurbești. A fost
un bun prilej pentru ca mai multe tinere
talente ale locului să-și facă debutul pe
scenă în faţa publicului.
Pe scenă au evoluat: Vacaru Anastasia si Pricopoaia Ana (Miroslava) –
dans grecesc profesor Oana Florea,
Cătălina Vornicu (Sat Valea Ursului ) Școala Populară de Arte Titel Popovici,
Prof.coordonator: Marcel Maxim, Mihaela Eliana Agafitei (sat Brătuleni),

Lincu Maria -(sat Brătuleni) prof. Coord. Ionita Grosu Rodica.
Anul acesta cu ocazia centenarului
Marii Uniri, la evenimentul artistic dedicat seniorilor au fost invitați artiștii
basarabeni Igor Cuciuc și frații Ion și
Vaceaslav Bînzari care i-au încântat spre
seară pe toți locuitorii comunei. Progra-

mul artistic s-a încheiat cu o discotecă
în aer liber.
Organizatorii evenimentului „Asociația Fii Satului Uricani“ se declară
bucuroși că au reușit și în acest an să
păstreze vie tradiția în ziua de hramul
satului.
(M.V.)
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Acasă la moșii Ion și
Viorica Talpău din Vorovești
Lumea satului poate fi
descoperită drept fascinantă
prin poveștile păstrate în
amintirile locuitorilor ei,
obiceiurile și tradiţiile locului
povestite de bătrânii satelor
prin prisma experienţelor
personale de viaţă ne aduc în
faţă un tablou rural autentic,
ne ajută să descoperim
frumuseșea și trăinicia
relaţiilor interumane bazate pe
respect și reguli sociale pe
care poate din viteza cu care
trecem prin cotidian nu le
observăm, le ignorăm sau nu
le regăsim . Începând cu luna
august ne-am propus să
descoperim povești de viaţă
ale bătrânilor satelor din
comuna Miroslava și să le
aducem la lumină în noua
rubric intitulată „În lumea
satului“. Luna aceasta poposim
acasă la moșii Ion și Viorica
Talpău din Vorovești printr-o
povestire relatată de nepotul
lor Radu Cimpoi din Brătuleni:
„Anul acesta, moșii mei, Viorica și
Ion Talpău din Vorovești au împlinit 60
de ani de căsătorie și vreau să îi fac
cunoscuți pentru că au fost oameni
smeriți și de ispravă. Eu de când am
deschis ochii îmi amintesc de drumurile
bunicii Aglaia până la sora ei mai mare,
la țața Viorica și bădia Ion din deal, „la
Barbacaru“.
Mergeam în zilele de sărbătoare, mai
„pi sarî“ cum zicea bunica iar în drumul
nostru treceam pe „la gârlă“ unde adeseori erau aliniați la soare chirpicii pentru casele ce urmau a se ridica. Mi s-a
părut întotdeauna interesant faptul că
bunicii noștri nu au folosit expresia de
astăzi, a construi o casă ci a o „ridica“,
expresie ce capătă o anumită sacralitate. Trecând gârla urmau pe rând
gospodăriile oamenilor cu grădinile la
drum și podețe pe care erau scrili anii
în care s-au zidit... și în sfârșit, după un
drum lung ajungeam la moșii noștri în
„fundătura satului“ cum se zicea.

Aici am văzut lucruri interesante
care îmi vor rămâne în memorie tot
restul vieții și care încasetează o idee
din ceea ce a fost satul pentru mine. Iam surprins întotdeauna trăind în simplitatea lor frumoasă, îngrijind de
animale și de casă ce astăzi mi se pare
o veritabilă piesă de muzeu. Acum recunosc la ea simbolurile străvechi cu
care a fost înzestrată: mai ales cerdacul
cu cele 7 porți dacice, sculptura cu elemente din geometria sacră ori coroana.
În curte a fost mereu la loc de cinste
căruța. Moș Ion Talpău a iubit mult
căruța și calul pe care le mai ține și
astăzi. Oriunde era treabă era prezent și
moș Ion cu trăsurica lui pe gume. Știu
foarte bine cum la înmormântări era un
om de nădejde, la ultimul drum (cu
dricul) al răposatului... Pe mătușa mi-o
revăd întotdeauna în bucătăria ei făcând
sarmale sau sfințișori, ascultând „întâlnirea“ la un radio vechi... și pentru că
la Vorovești „se vorovește“, tot timpul
când veneam cu bunica eram atent la
discuția lor despre ce mai este prin sat

și cum depănau întâmplări din trecut.
Îmi amintesc și de drumurile care le
făcea pe terasă „la firmă“, în grădină și
de câinele rău din curte, gata oricând să
rupă lanțul. În ograda aceasta au fost întotdeauna păsări de tot felul de-ți era
mai mare dragul când intrai. Erau oi,
vite și caii de care cei doi s-au ocupat
ani în șir cu mult drag.
La 2 februarie 1958 mătușa Viorica
și moș Ion s-au căsătorit. Plini de viață
cei doi povesteau de multe ori cum
odată cu nunta lor s-a împăcat pentru
prima dată în sat fanfara țărănească de
la Mânjești.
„Pe atunci la noi era un acordeonist
renumit în sat, Crețu... el cânta la nunți,
apoi fugea și la Filarmonică. Soacrămii nu i-a plăcut și a zis că dacă îl
însoară pe Ion să împace fanfară. Așa
am împăcat pe Vârlan cu fanfara de la
Mânjești... După noi i-au împăcat și Ion
Mutihac, Vasile Condrea și alții din sat.
Au fost niște jocuri aici...“ își amintește
Viorica Talpău la cei 82 de ani ai săi.
Legat de aceasă relatare a mătușii
Viorica îmi vin în minte niște strigături
de joc pe care le-am descoperit în
cartea etnomuzicologului Mircea Stan
- Eu cânt plaiurile mele (pag. 149):
Fetele din Vorovești
Ia să vezi cum le cunoști
După fața lor pudrată
Cu făină din covată
Măi băieți din alte sate
Luați sama la surate
Sunt boite și bătrâne
Și te mușcă ca ș-un câne.
În repertoriul nunților de atunci erau
cântece de ritual locale, nu „șlăgăralele“ ce se folosesc astăzi. Se cânta
„Jocul zestrei“, „Cântec de horbotă“,
„Hora miresei“, „Sârba nunilor după
nuntă“ și „Rusasca“ sau „22“, joc de
perechi cu un tempo iute, foarte
îndrăgit de voroveșteni și de locuitorii
satelor din jur. La „Rusască“/ jocul

„22“, mirele începea sa joace „în față“
iar ceilalți dansatori se prindeau în
coloană. Personajul principal conducea
desfășurarea mișcărilor, strigăturilor și
tot ce ținea de coregrafie.
După aceste întâmplări de la nuntă,
moșii Ion și Viorica povesteau despre
casa lor. Cu câtă trudă și nădejde au
ridicat-o.
„Casa de azi am ridicat-o în ‘62 pe
locul celei părintești. Cea veche era cu
fața spre miazăzi, acoperită cu stuf. Pe
cea nouă am făcut-o cu fața la drum..
Am luat materialele de la Podu Iloaiei,
le-am adus cu căruța până aici... au costat mult pe vremea aceea. Prima dată
am avut acoperiș cu țiglă dar după doi
ani l-am schimbat cu tablă, se găsea
mai greu atunci... «Brodaria» se decupa
după un desen, meșterii tăiau modelul
cu un fierăstrău special“ povestește Ion
Talpău la 81 de ani.
Într-o odaie mătușa Viorica a păstrat
țesături vechi din lâniță, o scoarță cu
același model cum am mai văzut la oamenii din sat. Toate au fost mâncate de
vreme dar nu și-au pierdut frumusețea.
Un tablou cu mirii a încununat mereu
această cameră.
De fiecare dată, la plecare moș Ion și
mătușa Viorica ne petreceau până în
poartă, la fel și acum când am făcut
aceste fotografii. La sfârșitul acestor
evocări eu nu pot spune decât că acești
oameni din vremuri de demult sunt o
binecuvântare pentru comunitatea
noastră. Unu pentru că doar prin ei poți
afla ce anume ne-a definit cândva și doi
pentru că prin exemplul lor am putea
trăi frumos și sănătos în armonie cu
natura. Și cum zicea un vechi proverb
românesc „cinstește munca câmpului,
ca să nu pieri de foame“. Așa zic și eu,
să-i cinstim pe înaintașii noștri și să le
păstrăm memoria vie pentru cei ce
urmează.“
(M.V.)
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Primul orfelinat din ţară, înfiinţat la Miroslava:

Societatea „Ocrotirea orfanilor din război“
Miroslava se bucură de prezența și activitatea uneia dintre cele mai importante
femei din viața publică a primei jumătăți a
secolului XX, prințesa Olga Sturdza, născută Mavrocordat, proprietatara palatului
de la Miroslava, care, locuind aici și interesată fiind de aspectele sociale discutabile
din societatea românească de la acea
vreme, s-a implicat profund pentru redresarea situației celor năpăstuiți de soartă în
timpul Primului Război Mondial.
Olga Sturdza este una dintre cele trei
femei importante pe care le-a dat România
în prima jumătate a secolului XX, prima
este Regina Maria care a stat alături de Regele Ferdinand și a fost un actor principal
în realizarea a ceea ce numim astăzi România Mare. A doua este Martha Bibescu din
aristocrația română veche care, în special
în plan extern, a avut și ea contribuții majore. A treia este prințesa Olga Sturdza, o
personalitate de excepție prin darurile artistice pe care le-a avut, aceasta a fost un
sculptor și un pictor cu talent dar care a realizat în plan social ce nu au egal în spațiul
românesc. Impresionată de situația dificilă
a copiilor orfani sau din familii foarte sărace, încă de la începutul deceniului II al
secolului XX, Olga Sturdza a început să
ocrotească orfanii. Pentru început ea a adus
și a adăpostit într-o clădire secundară a palatului de la Miroslava un număr de copii
orfani pe care i-a îngrijit și i-a educat.
În anul 1916, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, prințesa
Olga Sturdza a luat inițiativa și a constituit
un comitet de femei care să preia grija
celor rămași orfani. La propunerea acestui
comitet, la data de 16 septembrie 1916 ia
ființă primul orfelinat din țară pentru orfanii din război, instituție ce avea menirea de
a prelua copiii ce și-au pierdut părinții pe
front și au rămas fără nici un sprijun din
partea familiilor. Solicitarea comitetului a
fost avizată de către Regina Maria cu avizul căreia școala de menaj din Iași „Principesa Maria“ a fost transformată în
orfelinatul „Regina Maria“. România are
astfel, în momentul respectiv înființate
două instituții pentru îngrijirea orfanilor de
război, cel oficial proaspăt înființat în luna
septembrie 1916 „Orfelinatul Regina
Maria“ la Iași, iar la Miroslava, neoficial
în Palatul familiei Sturdza un orfelinat pe
care îl gestiona și îl susținea material în totalitate prințesa Olga Sturdza. Deci Miroslava a adăpostit practic, prima inițiativă
și respectiv prima instituție care a îngrijit
copiii celor pierduți pe front în primul
Război Mondial.
Numărul mare al celor căzuți pe front,
retragerea armatei în Moldova și prezența
trupelor ruse care susțineau frontul românesc mai mult teoretic decât practic au
creat complicații foarte mari pentru societatea românească. Înfrângerile de pe front
au avut drept consecință ca pe o suprafață
de teritoriu echivalând cu o treime din
suprafața țării să se refugieze două treimi
din populația țării plus toate instituțiile de
conducere ale statului, la care se adăugau
circa un milion de militari ruși. În aceste
condiții susținerea orfanilor a devenit extrem de dificilă. Instituțional societatea a
fost recunoscută de guvern sub denumirea
de „Societatea Ocrotirea Orfanilor de Război“ încă din 30 decembrie 1917, dar până
atunci a funcționat deosebit de intens incepand din 1916.
Autoritățile române au constatat după
circa trei luni de la declanșarea operațiunilor militare, că numai în Moldova
existau circa 40 de mii de orfani. Încă din
iarna 1916-1917 prin activitatea comitetu-

Congresiștii la Orfelinatul agricol „Olga M. Sturdza“ Miroslava

lui de coordonare al societății, 16.125 de
orfani au beneficiat de ajutor material din
partea având ca sursă donațiile făcute de
către membrii activi ai societății și diferite
persoane și institușii din țară.
Situația explozivă a creșterii numărului
de orfani a determinat necesitatea organizării stricte a societății. Astfel aceasta va
constitui regiuni care erau subordonate
conducerii centrale dar beneficiau de o
largă autonomie teritorială. Societatea pentru ocrotirea Orfanilor din Război este
practic prima instituție de pe teritoriul românesc ce funcționează pe principiul conducerii democratice al autonomiei
teritoriale. Pentru realizarea practică al
acestui principiu vor fi înființate regiuni
ale Societății, prima fiind la Iași în 1917,
funcția de președinte o va îndeplini tot
președintele general al societății, prințesa
Olga Sturdza. La 5 iunie 1918 ia ființă a
doua regiune care cuprindea 16 județe ale
Munteniei și Dobrogei, la 23 iunie 1918 se
înființează regiunea a treia cu cinci județe
ale Olteniei cu reședința în Craiova la 25
iunie același an se înființează regiunea a
patra, Basarabia, cu reședința la Chișinău.
După alipirea la țara mamă a Transilvaniei și Bucovinei se trece și la organizarea
acestor ținuturi. La 4 februarie 1919 s-a
înființat regiunea a cincea, a Bucovinei cu
reședința la Cernăuți. La 13 decembrie
1919 regiunea a șasea cuprnzând sudul
Transilvaniei cu reședința la Sibiu. La 1 februarie 1920 regiunea șaptea care cuprinde
cele 4 județe ale Dobrogei și Cadrilaterului
cu reședința în constanța. 15 aprilie 1920,
regiunea a opta organizându-se Banatul cu
sediul la Timișoara iar la 2 noiembrie
același an s-a înființat regiunea a noua
cuprinzțnd partea de nord a Transilvaniei
având reședința la Cluj.
Practic la sfârșitul anului 1920 se organizase pe întregul teritoriul țării, în baza
principiului descentralizării, pentru toate
provinciile și în toate județele „Societatea
pentru ocrotirea orfanilor de război“ care
a beneficiat în același timp de susținerea
materială și de activitate a numeroase persoane particulare dar și de concursul direct
a instituțiilor statului care recunoșteau ofi-

Orfelinatul agricol „Olga M. Sturdza“ Miroslava

cial că la nivel național această societate
se ocupă de orfanii țării.
Consiliu Central ce conducea societatea
și care era patronat de către prințesa Olga
Sturdza coordona toate cele nouă comitete
regionale în subordinea cărora se aflau comitetele filiale în număr de 73 ce
funcționau la nivelul orașelor de reședință
ale județelor ca organe de asistență.
Conform statisticilor timpului, numărul
total de orfani de război din întreaga Românie la nivelul anului 1920 era de 360.728
împărțiți în toate cele nouă regiuni. În unele
regiuni numărul lor era foarte mare comparativ cu altele, de exemplu în Regiunea I
Iași sunt aproape 61.000 de orfani, la Craiova și la Cluj peste 40.000 de orfani, iar în
București 122.000 de orfani. Pentru a
acorda asistență orfanilor din regiunile respective societatea dispunea de două tipuri
de intervenții: prima era asistența în orfelinate iar a doua asistența la domiciliu. Ambele forme de asistență ofereau orfanilor un
larg sprijin juridic și sanitar. Societatea a
făcut mari sacrificii pentru a proteja drepturile orfanilor din punct de vedere material,
aceștia fiind des în pericolul de a își pierde
bruma de drepturi materiale de care beneficiau din naștere, iar societatea i-a reprezentat în primul rând juridic. La nivelul anului
1924 în țară existau 102 orfelinate și deasemenea 3 sanatorii, 4 infirmerii pentru bol-

navii de ochii și o școală de îndreptare pentru copiii cu probleme.
„Societatea Pentru Ocrotirea Orfanilor de
Război“ a pornit de la ideea că acești copii
trebuie orientați în primul rând nu pentru o
viață ulterioară economică și socială de tip
birocratic ci pentru o viață economică pozitivă, activă, în domeniul agricol și industrial.
Societataea a făcut eforturi să îndrume fiecre
copil fie spre activități practicesau în cazul
copiilor cu abilități speciale intelectuale și
artistice spre o pregătire corespunzătoare.
Pentru aceasta, tote orfelinatele au avut școli
primare, grădinițe, școli speciale pentru elevii mai mari pe profilul diferitelor meserii
ale vremii. Societatea a înființat chiar și un
seminar cu scopul de a asigura țării o serie
de preoți răsăriți din jerfta neamului în rândul copiilor celor căzuți pe front.
În 1936 de serviciile societății vor beneficia cei 361 de mi de orfani, unii încheindu-și chiar și studiile universitare cu
sprijinul societății.
La absolvirea diferitelor școli, agricole
sau industriale societatea îi sprijine juridic
și în special pe cei care au absolvit școlile
agricole și material pentru începerea unei
afaceri în domeniu. După angajare fiecare
elev își urma traictoria socială așa cum fusese format în școlile societății.
Prof. Dumitru BUNEA
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Elevii Liceului din Miroslava în
Tabăra Naţională de Jurnalism
Tabăra Națională de Jurnalism,
organizată de către Direcţia judeţeană
de Tineret Iaşi a ajuns la cea de-a
XXVI-a ediție. Pe perioada 17-23 august, Tabara din Muncel a gazduit elevi
şi studenţi, adunaţi din toate colţurile
ţării; Timiș, Gorj, Neamț, Botoșani,
Galaţi şi Iași. Din cadrul Liceului „ M.
Kogălniceanu“ din Miroslava profesorii
coordonatori Andriucă Ana Maria şi Casiana Petrescu au selectat un grup de
şapte elevi din clasele IX-XI.
Scopul taberei a urmărit atât de dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale tinerilor cu sau fără experienţă în acest
domeniu, cât şi cunoaşterea muncii de
redacţie. Astfel,timp de 6 zile, elevii au
contribuit la realizarea ziarului „Puls“,
aceştia fiind împărţiţi în grupe, sub coordonarea directorului adjunct al
Direcţiei Județeane pentru Sport şi Tineret Iaşi, Daniel Stătescu şi a redactorului-şef de la TVR, Vasile Enuţă.
Concursul pentru cel mai bun reportaj,
interviuri imaginare, miss şi mister jurna-

list, toate acestea au destins atmosfera,
lăsând în urmă nu doar premianţi pentru
fiecare concurs, ci şi prietenii strânse,
păreri sincere şi zâmbete. Cu mic, cu mare
şi cu vocile bine încălzite, cu toţii au contribuit la imnul taberei. Aceste echipe au
mai avut si rolul de a-i face pe tineri să socializeze cu diverse tipuri de persoane,
care vin din zone diferite ale țării,
realizându-se un mozaic social splendid.
S-a dovedit a fi o tabăra bine organizată,
atractivă, dar care a implicat pe tot parcursul său, înainte de toate, muncă, o tabără
care şi-a îndeplinit scopul, acela de a dezvolta aptitudinile jurnalistice ale tinerilor
cu experienţă minimă în acest domeniu
sau care își doresc pe viitor să îmbrățișeze
o carieră în domeniu.
Fiind vorba de o tematică atât de
interesantă, cei mai mulți dintre participanți deja doresc să se reîntâlnească
și anul viitor în același cadru pentru a
învăța cât mai multe despre profesia de
jurnalist.
(M.V.)

O zi de vacanţă la Școala Cornești
Elevii de la Școala Gimnazială
din Cornești au ales să petreacă o zi
din timpul vacanței împreună jucându-se și defășurând activități în
aer liber alături de cadrele didactice
ale școlii la Parcul Hamack din Bucium.
Primăria Miroslava a pus la
dispoziția școlii microbuzul școlar,
profesorii s-au ocupat de organizarea,
mobilizarea și supravegherea elevilor
iar cei mici au venit pregătiți cu poftă
de joacă și de aventură specifice unei

zile de vacanță. „A sosit și ziua în
care trebuia să mergem la Parc
aventura-Hamak. Toți copiii erau
încântați și alergau spre microbuzul
școlar. Pe drum, în Bucium, domnul
șofer ne-a arătat o zonă de coborâre,
în care microbuzul a urcat, contrar
legii gravitației. La Parc aventura,
fiecare a primit echipament de
siguranță, instructorii ne-au dat
indicații și au demonstrat cum să
parcurgem corect un traseu. În
funcție de înălțime, ne-am ales cu-

lorile traseelor și am început
cățăratul. Nu vă imaginați ce plăcut
este să parcurgi provocările traseului, iar la final să cobori pe tiroliană! După ce am epuizat toate
traseele pentru vârsta noastră, am
găsit alte activități: fetele au sărit la
trambulină, băieții au tras cu arcul.
La întoarcere toți copiii erau fericiți
că au petrcut o zi așa frumoasă din
vacanță.“ a povestit eleva Machedon
Melisa din clasa a VII-a a Școlii
Gimnaziale Cornești. (M.V.)

Școala de vacanţă „O inimă veselă“ la Cornești
La Școala Gimnazială din
Cornești s-a desfășurat în perioada
13-20 august programul Școlii de
Vacanță „O inimă veselă“ susținut
de „Asociația Stdențească Amicus“.
AMiCUS este o asociaţie studenţească autonomă, apolitică, neguvernamentală şi non-profit,
constituită la nivel naţional, având
filiale în 15 dintre centrele universitare din ţară printre care și Iași.
AMiCUS a pătruns în România
în anul 1993 când un grup de
studenți ieșeni au pus bazele
asociației studențești non-guvernamentale, non-profit și apolitice.
Scopurile de atunci ghidează și astăzi activitatea AMiCUS: întărirea
relațiilor interumane fundamentate
pe valorile moral-creștine și pe promovorea unor principii de viață sănătoase pentru trup, minte și suflet.
Ideea a fost prealuată imediat de
studenții din alte centre universitare
din toată țara. În cei 18 ani de activitate asociația a desfășurat numeroase seminarii pentru studenți,
proiecte de voluntariat în domeniul

social, activități de promovare a
sănătății și acțiuni culturale în colaborare cu instituțiile universitare
și autoritățile locale. AMiCUS România este afiliată la AMiCUS
internațional.
„Timp de 6 zile, Asociația studențească AMICUS, ne-a prezentat
factorii importanți pentru sănătatea noastră: aerul, apa, soarele, alimentele, somnul, exercițiile fizice și

temperanța (echilibrul în toate).
Toți acești factori au fost evidențiați
prin aplicații practice și joc. La
final, fiecare copil a prezentat munca celor 5 zile, apoi am avut un moment artistic, urmat de o masă
alcătuită din alimente sănătoase. A
fost o experiență minunată, am
vrea să o repetăm!“ a povestit Gherasim Laura, din clasa a VIII-a a
Școlii Gimnaziale Cornești.

Anul acesta
școala va începe
pe 10 septembrie
Cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie
și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni).
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) şi semestrul al IIlea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ
sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie
2018 - 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie - 15 septembrie
2019). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de
vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul
şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa
a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.
Programul naţional „Şcoala altfel“ are o durată de 5
zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi
poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai
2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia
şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel“ nu
coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin
trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele
naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în
general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui
calendar specific.
Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor
marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie - Ziua
învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv
de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de
condiţiile climatice şi de specificul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii
anului şcolar. Acestea se pot aproba numai în măsura în
care se asigură parcurgerea integrală a programelor
școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a
unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii,
calamități naturale) nu se poate realiza în perioada
vacanțelor școlare.
(M.V.)
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Parohia Uricani în pelerinaj
la Maramureș
În perioada 21-23 august 2018
enoriașii parohiei Uricani au făcut un
pelerinaj la bisericile și mănăstirile
maramureșene. În cele trei zile cât a
durat excursia preotul paroh a avut grijă
să stabilească un traseu bine documentat astfel încât acesta să includă cele
mai importante obiective turistice și
toate frumusețile acestor ținuturi.
Preotul paroh Cristian Vasile de la biserica „Adormirea Maicii Domnului“
din Uricani s-a ocupat de organizarea a
trei zile de pelerinaj pentru enoriașii parohiei sale prin frumosul ținut maramureșean.
Pe durata celor trei zile de excursie
aceștia au parcurs un traseu plin de obiective turistice precum mănăstiri renumite atât din Bucovina cât și din
Maramureș.

În prima zi de excursie grupul de pelerini din satul Uricani a vizitat Mănăstirea Humorului, Mănăstirea Voroneț,
renumită prin culoarea albastră specific
picturii murale exterioare, Mănăstirea
Prislop de Maramureș, Mănăstirea Moisei, Mănăstirea Dragomirești, Mănăstirea Bârsana, ansamblul monahal
construit din lemn, după tradiția locală,
sub direcția arhitectului Cordoș Dorel.
Acesta este compus din: poarta specifică maramureșeană, turnul cu
clopotnița, biserica (cu o înălțime de 57
m), altarul de vară, chiliile călugărilor,
capela (construită pe mai multe nivele),
casa maiștrilor și casa (atelierul) artiștilor. Recent a fost construit Muzeul
din incinta mănăstirii.
Ziua a doua a pelerinajului le-a purtat
pașii grupului din Uricani la Memorialul durerii din Sighet, Mănăstirea Săpânța și Cimitirul Vesel din aceeași
localitate.
În ultima zi a pelerinajului, cea de a
treia Mănăstirea Rohia, Mănăstirea
Cășiel și Mănăstirea Nicula au constituit puncte de vizitare pentru rugăciune
și reculegere.
„Scopul acestui pelerinaj este pe de
o parte de îmbogățire duhovnicească
prin vizitarea mănăstirilor și rugăciunile aduse, iar pe de altă parte de a
cunoaște alte zone cu specificul lor de
arhitectură, pictură și tradiție. La
împlinirea acestui proiect a contribuit
și Primăria Miroslava care a oferit
spre folosință gratuită microbuzul pe
care îl deține.“ a declarat pr. Cristian
Vasile. (M.V.)

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul ultima sărbătoare din anul bisericesc
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în fiecare an pe 29
august. Este ultima mare sărbătoare din
anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie
începe un nou an. Ziua Tăierii capului
Sfântului Ioan Botezătorul este zi de post.
Ni se cere să poștim în această zi, pe de o
parte că să nu ne asemanăm cu Irod, care
din cauza ospățului fără măsura, a cerut că
Salomeea să-i danseze și drept răsplată i-

a oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul,
iar pe de altă parte, că să ne asemanăm cu
viața înfranată a lui Ioan Botezătorul.
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare cu semnificație eshatologică, precum este și
Schimbarea la Fața a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Prin Schimbarea la Față ni se descoperă chipul pe care
îl va avea omul unit cu Hristos - chip de

slavă, prin Adormirea Maicii Domnului
se arată că cel care L-a purtat pe Hristos
se mută de la stricăciune la nestricăciune, în vreme ce prin această sărbătoare
ni se revelează că toți cei care nu au fost
străini de pocaința vestită de Sfântul
Ioan Botezătorul vor ajunge în răi.
Din acest motiv, Sfinții Părinți au
rânduit că cele trei sărbători să fie
prăznuite în luna august, ultima luna din
anul bisericesc, că semn că acest chip al
lumii va trece, că cer nou și pământ nou.
Din Evanghelie cunoaștem că Irod, la
un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de
naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan
Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea
vreme, Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit
cu Irodiada, care era soția fratelui sau. În
ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe
Salomeea, fiica ei, care dansase și
plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod,
să ceară de la acesta capul Botezatorului
că răsplată. Capul Sfântului Ioan a avut,
după tradiția Bisericii, o istorie aparte.
El a fost de trei ori pierdut și de trei ori

aflat. Prima și a două aflare a capului
este sărbătorită pe 24 februarie, iar a
treia aflare a capului Sfântului Ioan
Botezătorul este prăznuită pe 25 mai.

Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul - tradiţii și obiceiuri
În ziua de 29 august, când prăznuim
Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul, există credință în popor că
nu trebuie să se folosească cuțitul, totul
se rupea cu mâna. În popor se vorbea și
de începerea unui post, numit „de la
cruce până la cruce“, un post care ținea
până pe 14 septembrie (Înălțarea Sfintei
Cruci), neconsemnat în calendarul
creștin, care avea rolul de a-i curați pe
cei care au săvârșit omoruri sau alte
păcate grave.
Tot în popor era întâlnită și interdicția
de a tăia și mânca fructe și legume cu
formă rotundă, de exemplu pepenele nu
era consumat în această zi. Aceste obiceiuri nu au legătură cu Sfânta Scriptură
și Sfânta Tradiție, deci, nu trebuie respectate. (crestinortodox.ro)
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Anunţ privind riscul de apariţie
al pestei porcine
Posta porcină africană este o boala
virală a porcinelor domestice și sălbatice, cu evoluție rapidă și mortalitate de
pânâ la 100% pentru porcii care se
îmbolnăvesc.
Virusul acestei boli nu se transmite
la om și nu afectează omul!!!
Pentru aceasta boală nu există vaccin,
nici tratament. Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel
înalt de biosecuritate la ferme și gestionarea rapidă și eficientă a posibilelor focare
de boală, restricții privind mișcarea animalelor, a produselor și subproduselor
provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile și controlul circulației
animalelor. Pentru a proteja porcii din
exploatații de această boală, se recomandă
respectarea următoarelor măsuri:

 nu intrați în adăposturile unde
creșteți porcii, cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat pe stradă; este
recomandat chiar ca, pentru dezinfecția
la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță
cu paie imbibate cu o soluție slabă de
sodă caustică;
 cresteți porcii doar în spații
îngrădite, fără posibilitatea de a veni în
contact cu porci străini de curtea
dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu
alți proprietari de porci domestici;
 nu hrăniți animalele cu resturi alimentare provenite de la carnea de porc
gătită în familie;
 dacă există vânători în familie,
care aduc carne de mistreț, sub nicio
formă nu dați porcilor apa provenită de
la spălarea cărnii sau resturi de carne;

 nu scoateți scroafele sau vierii din
exploatație în scopul montei cu animale
din altă exploatație;
 nu cumpărați purcei din locuri
necunoscute, fără a fi identificați (cu
crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul
veterinar de liberă practică împuternicit;
 nu folosiți în hrana animalelor
iarba culeasă de pe câmp, pentru că ea
ar fi putut sa vină în contact cu porci
mistreți bolnavi.

Semne care indică
pesta porcina africană
Se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

 moarte rapidă, intervenită într-un
timp extrem de scurt;
 temperatura foarte ridicată (40,5 –
42◦C) și stare febrilă;
 roșeață sau invinețire a pielii, a
marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
 lipsa poftei de mâncare, apatie și
impleticire în mers;
 vomitări, diaree (uneori cu sânge)
și urdori la ochi.
În cazul în care suspectați ca un porc este
bolnav de PESTA PORCINAAFRICANĂ
sau dacă se descoperă pe câmp cadavre din
specia porc mistreț anunțați imediat DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A
JUDEȚULUI IAȘI la numerele de telefon:
0232/255957, 0232/255958, 0232/261080,
CONSILIER Iosif MIHAILA.

Stare civilă - luna iulie 2018 Ziua Naţională de Curăţenie – 15 septembrie
Naşteri
 Buinceanu
Josefina-Elena
 Luncanu
Carol-Theodor
 Petrica Natalia-Elena
 Potoroacă Andreea
 Goriac Iustin
 Maftei Ana-Maria
 Maftei Elena-Rebeca

Căsătorii
 Buhuș Costică şi
Negru Maria
 Alexoaie Nicolae
Ovidiu şi Marin
Lavinia-Mihaela
 Gologan ConstantinCosmin şi Tiron
Georgiana Adina
 Tilică Andrei-Iulian şi
Horătău Gina
 Moisa Dumitru-Ionuț
şi Tărăboanță Teodora
 Timofte Petru-Marius
şi Bădărău GabiDiana
 Gherasim
Marius-Daniel şi
Farcaș Nicoleta
 Apostol Lucian-Ionuț
şi Bogliș Ionela
 Lupu Ionuț şi
Vîrlan Alexandra
Andreea
 Ciobotaru Costel şi
Vulpe Simona-Elena

 Hizan Cristinel şi
Rotaru
Marinela-Florina
 Bahrim GeorgeRăzvan şi Ungureanu
Alexandra
 Iacob Cătălin-Ionuț şi
Verner Paula-Daliana
 Gherman Florin şi
Băț Mihaela
 Buhă Sorin-Florin şi
Sănduleasa Mihaela
 Robu FlorinConstantin şi
Dumitrașcu Georgeta
 Diaconu VasileBogdan şi Schiriac
Simona
 Burciu StfeanAlexandru şi
Musteață Andrea
 Diaconu-Căuș
Ciprian-Constantin şi
Rîpanu Ana-Maria
 Spînu Florin şi Iosub
Elena

Decese
 Rumpel Sandu ,
Vorovești, 38 ani
 Ungureanu Natalia ,
Miroslava, 86 ani
 Camer Viorica,
Horpaz, 64 ani
 Scutelnicu Dumitru ,
Iași, 52 ani
 Taus Rodica, Iași,
79 ani
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În data de 15.09.2018 se desfăṣoară în context global
proiectul denumit „Ziua Națională de Curățenie – 15
septembrie“. Fiind organizat simultan în 150 de țări
sub numele „World Cleanup Day“, proiectul constă într-o acțiune de ecologizare ṣi responsabilizare a populației privind depozitarea
deṣeurilor în spații neautorizate. Obiectivul
stabilit pentru data de 15 septembrie 2018
este mobilizarea a 5% din populația planetei
pentru a curăța deṣeurile de pe toată suprafața
Pamântului într-o singură zi. În România
acest lucru se traduce prin mobilizarea a 1 milion de cetățeni participanți în cadrul proiectului, ceea ce pentru județul Iaṣi înseamna
40.000 de voluntari. Raportând aceste cifre la numărul de locuitori din comună, înseamnă că ṣi comuna
Miroslava trebuie să strângă aproximativ 1000 de voluntari.
În acest sens, facem un apel către toți cetățenii comunei care vor să-ṣi aducă contribuția voluntară pentru curățarea planetei ṣi vă anunțăm că materialele
necesare(mănuṣi, saci, transport deṣeuri etc.) vor fi
puse la dispoziție de către autoritatea locală. De ase-

Anunţuri

Arcadia - Spitale și Centre
Medicale, cea mai mare rețea de
sănătate privată din Moldova –
punct de lucru Str. Cicoarei nr. 2
(langa Strandul Municipal),
angajează:
Ajutor bucatar
Infirmiera
Ingrijitoare
Persoanele interesate sunt
rugate să trimită un CV pe adresa
de e-mail: resurse.umane@
arcadiamedical.ro sau să îl aducă la
sediul mentionat. Detalii la 0756
100 744.

Persoană fizică, cumpăr casă
bătrânească locuibilă pe teritoriul
comunei Miroslava. Relații la
telefon: 0755.058.917 Rodica
Tapnet

Primăria Miroslava premiază
familiile ce aniversează 50 de ani
de căsătorie

menea, vom pune la dispoziția participanților ṣi coordonatele locațiilor unde au fost identificate depozitări neautorizate de deṣeuri.
Vă puteți înscrie ca ṣi participanți individuali sau
ca ṣi echipe specificând numărul de participanți, apelând numărul de telefon 0758232209 .
Vă mulțumim anticipat pentru implicare!

Cu ocazia sărbătorilor prilejuite
de Zilele Turismului la Miroslava
(ediţia a VI-a), duminică 16
septembrie 2018, orele 14.00 la
sala de consiliu a primariei vor fi
premiate familiile care în acest an
aniversează 50 de ani de casnicie.
Premiile vor fi înmânate într-un
cadru festiv de către primarul
comunei Miroslava - Dan Niţă.
Pentru a intra în posesia
premiului, solicitanţii trebuie să
aiba rezidenţa în comuna
Miroslava, ambii soţi să fie în
viaţă si sa depuna la Ghişeul unic
al Primăriei Miroslava o cerere
însoţită de copie dupa cărţile de
identitate şi certificatul de
căsătorie până la data de 10
septembrie 2018.
Acordarea premiului este
condiționată de prezentarea acestor
documente, în conformitate cu
legislația în vigoare.
Respectăm familia, drept pentru
care am creat un eveniment
special dedicat familiei în cadrul
Zilelor Turismului la Miroslava

care se va desfășura în perioada
14-16 septembrie 2018.
Vă așteptăm cu drag!

Locuitorii comunei Miroslava sunt
așteptați în data de 19 septembrie
2018, în interval orar 9.00-17.30,
la Sala de Sport, pentru a
beneficia de un control auditiv
gratuit desfășurat în cadrul
campaniei de conștientizare a
importanței auzului cu ocazia lunii
mondiala a surdității.

Căutăm o doamna serioasă, care
are răbdare și iubește copiii,
pentru un job de bonă part time,
pentru o fetiță de 11 luni, începând
din octombrie. Locuim la blocurile
de la intrarea în Miroslava. Avem
nevoie cam de 2-4 ori/săptămâna
în intervalul 7-14:00. Plata se
poate face la ora sau angajare cu
jumătate de normă. Pentru mai
multe informații telefon:
0746141795 sau 0740188520.
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Cupa „Comunei Miroslava“ la șah
a ajuns la ediţia a II-a
CS Știința Miroslava și Asociația
Județeana de Șah Iași în parteneriat cu
Primăria Comunei Miroslava, Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ și
Școală Gimnazială „Constantin Lângă“
din Miroslava organizează sâmbătă 22
septembrie 2018 începând cu ora 9.15
la sala de Sport din Miroslava cea de a
două ediție a concursului Cupa „Comunei Miroslavă“ la șah.
Se vor organiza separat două concursuri pentru copii <12 ani și adulți,
fără limită de vârstă, jucători nelegitimați, nu se percepe taxă de participare. Premianților li se vor oferi
trofee și se va organiza o tombolă

pentru toți participanții cu materiale
sportive pentru copii: porți de fotbal,
corturi, mingi, abonamente la baschet, Kuan Ki Do, iar pentru adulți
produse de curățenie și abonamente
la aerobic! Pentru familia cu cei mai
mulți participanți înscriși în concurs
se va acordă un tort deosebit de delicios. Înscrieri până miercuri 19 septembrie 2018 la tel. 0745/952667!
Totodată la ediția de anul acesta,
pentru copiii și adulții legitimați se
vor organiza câte un concurs de blitz
cu premii în bani. Și-au anunțat prezența maeștri și campioni naționali
dar și din Republica Moldova.

„Mulțumesc pentru sprijinul
acordat conducerii CS Știința
Miroslava și Primariei Miroslava,
precum și sponsorilor Depozit materiale de constructii B&S Districonstruct din Gaureni, IZAVET
cabinet veterinar din Miroslava,
Casa Lebada SRL Iasi, Salon NADINE, Cofetaria MirroBello ,Farmacia „Sfantul Nicolae“ Miroslava, CMM Market din Vorovesti
si GIO Smart Fit, Club STOMART,
Club Sportiv MANS HU TU“ ne-a
declarat prof. Apostol Alin, antrenor
de șah la CS Stiinta Miroslava.
(M.V.)

Noul teren
de fotbal de
la Uricani a
fost
omologat

Noua componenţă a
Știinţei Miroslava în acest sezon
În această pauză competițională, trupa
din Uricani a suferit multiple modificări,
atât la nivelul staff-ul administrativ și cel
tehnic, cât și la nivelul lotului pentru sezonul 2018/2019. Așadar, la partea de
plecări îi putem reaminti pe domnii Antoce și Ilie care au făcut parte din stafful tehnic, dar și pe jucătorii Târnovanu,
Țintea, Moisi, Crișan, Chindriș, Ambrosie, Cărăruș, Izmană, Căruță, Asăvoaei,
Corban, Taciuc, Țapu cărora le mulțumim pentru munca depusă în cadrul clubului nostru. La partea de noutăți suntem
bucuroși de venirea în poziția de antrenor principal a internaționalului Viorel
Frunză împreună cu Japalău Sergiu ca
antrenor secund, în timp ce Vieriu Constantin va ocupa poziția de antrenor cu
portarii. La nivel administrativ, ni s-a

alăturat domnul Moldovan cu o vastă
experiență în acest domeniu, fiind timp
de 12 ani în conducerea clubului Foresta
Suceava. Totodată suntem mândri de revenirea „acasă“ a jucătorilor Tăcuțanu,
Cerneuțanu, Botezatu, Gorovei, Tudorache, Chelaru, de „promovarea“ din
cadrul lotului de juniori A a jucătorilor
Tanana și Bordeianu, dar și de venirea
jucătorilor Irimia, Oncică, Dodan,
Chirilă și Costin, cărora le urăm bun
venit și mult succes în tricoul trupei din
Uricani.
Antrenorul Științei, Viorel Frunză a
oferit primul interviu în urma afișării
componenței seriei I din Liga a III-a și a
tragerii la sorți a etapelor din campionat:
„Am avut un timp foarte scurt la
dispoziție pentru a pregăti echipa, însă

am întâlnit aici jucători foarte implicați
și determinați. Nu am vizionat celelalte
echipe întrucât m-a interesat în principal componența echipei noastre, obiectivul setat fiind acela de a crea o echipă
foarte bună și de a câștiga fiecare meci.
Cu toate că lumea ne vede favorite pe
noi, SC Oțelul și Gloria Buzău, iar în
ultima etapă vom juca cu gălățenii pe
propriul teren, pe noi ne interesează în
egală măsură fiecare meci, ne antrenăm și vom juca cu maximă seriozitate fiecare partidă, indiferent de
adversar. Îmi doresc să avem un grup
unit și să fim o echipă care arată un joc
astfel încât suporterii de la Uricani să
se ridice în picioare cu fiecare ocazie“.

S-au extras meciurile primei etape a Ligii a III-a
Vineri, 17 august 2018, la sediul
Federației Române de Fotbal a avut loc
extragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2018/2019 a Ligii a III-a. Știința a
extras bila cu numarul 1, care conform
tabelei Berger va juca primul meci cu echipa ce a extras bila cu numarul 16. Astfel, Știința va primi vizita celor de la

CSM Râmnicu Sărat în prima partidă din
noua ediție a Ligii a III-a, seria I - sezon
2018/2019.
Celelalte meciuri ale primei etape sunt:
 CSM Paşcani - SC Oțelul Galaţi
 Sănătatea Dărăbani - Sporting Lieşti
 Ceahlăul Piatra Neamţ - Metalul
Buzău

 SCM Gloria Buzău - KSE Târgu
Secuiesc
 Bucovina Rădăuți - CSM Roman
 Gauss Bacău - Foresta Suceava
 Şomuz Fălticeni - CSM Focşani
Întreg programul competițional al Științei este disponibil pe site-ul www.stiintamirosalva.ro în cadrul paginii „Meciuri“.

O comisie de verificare și omologare din cadrul Federației Române de
Fotbal a fost prezentă ]n data de 17
august la Uricani pentru a aproba cererea Științei de a disputa meciurile
de acasă pe noul teren, aflat în imediata apropiere a celui pe care Știința
și-a disputat meciurile în sezonul trecut al Ligii a II-a.
Amenajarea acestei suprafețe a
început în toamna anului trecut, special pentru noul sezon 2018/2019, în
timp ce suprafața folosită în ediția
anterioară a intrat într-un amplu proces de modernizare.
Echipa antrenată de Viorel Frunză
va continua să își desfășoare meciurile de pe teren propriu la Uricani în
acest sezon, partida de inaugurare
urmând să se desfășoare chiar weekendul viitor împotriva celor de la
CSM Râmnicu Sărat.
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