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„Zilele Turismului la Miroslava“, ma-
nifestare organizată de Primăria Miro-
slava, prin intermediul proiectului
european „Promovarea produselor turis -
tice naturale și antropice din comuna Mi-
roslava“, au ajuns la cea de a șasea
ediție. Astfel, în zilele de 15 și 16 sep-
tembrie în comuna noastră au fost orga-
nizate o serie de evenimente cultural
artistice dedicate acestei sărbători deja
tradiționale pentru întreaga comunitate
miroslăveană. 

Continuare în pagina 4

Zilele Turismului la Miroslava 
au ajuns la cea de a VI-a ediţie

Iulia Scântei: 
De ce este Miroslava

fruntea comunelor din
România?

Cu ocazia manifestărilor prilejuite de cea de a șasea ediție a
„Zilelor Turismului la Miroslava“ doamna senator Iulia Scântei
a făcut o vizită în comuna noastră și a descoperit la pas fru -
musețile lumii satului miroslăvean. 

Concluziile vizitei la Miroslava în pagina 5

Deschidere de an școlar la 
Liceul Agricol Mihail Kogălniceanu

plină de evenimente 
Deschiderea de an școlar din data de

10 septembrie 2018 de la Liceul Teh-
nologic Agricol „Mihail Kogălnicenu“
din Miroslava a coincis și cu organiza-
rea unor evenimente remarcabile pen -
tru această instituție de învățământ.
Este vorba în primul rând despre inau-
gurarea „Sălii Absolvenților“ cu gene-
ricul „Și eu sunt urmaș al lui Mihail
Kogălniceanu“ în incinta palatului
Stur dza și despre proiectul „Susținem
învățământul preuniversitar agricol“,
început la 14 iunie 2018.  

Continuare în pagina 8

La Ciurbești s-a organizat „Şezătoarea -
100“ dedicată centenarului

Asociaţia „Ciurbeştenii“, din
satul Ciurbești, comuna Miroslava
a organizat, în peroada 27 august -
1 septembrie 2018, Tabăra de meş -
teşuguri – ediţia I la Ciurbeşti, la
sediul asociaţiei, în incinta Școlii
Ciurbeşti. La tabără au participat
50 de copii, preşcolari şi școlari din
sat, alături de adulţi, membri ai
asociaţiei. 

Continuare în pagina 6
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Reunit în ședinţă de lucru de
îndată Consiliul Local
Miroslava, judeţul Iaşi, în
şedinţa  de lucru  în ziua de 13
august 2018, ora 09:00, în sala
de şedinţe a Primăriei comunei
Miroslava a dezbătut, votat și
aprobat următoarele
normative locale:

� HOTĂRÂREA NR.172 privind
necesitatea aprobării proiectului
“CONSTRUCȚII ȘCOLI“ cod Mysmis
125158 și a cheltuielilor legate de pro-
iect și de aprobare a acordului de par-
teneriat

� HOTĂRÂREA NR.173  pentru
modificarea și completarea H.C.L. Mi-
roslava nr.151/28.06.2018 privind înfi -
ințarea incubatorului de afaceri’
’MIROSLAVA START-UP“

� HOTĂRÂREA NR.174 privind
instituirea unor măsuri pentru regle-
mentarea învățământului primar și gim-
nazial la nivelul Comunei Miroslava,
județul Iași  în anul școlar 2018-2019

� Reunit în ședinţă de lucru ordi-
nară în ziua de 30 august 2018, ora
09:00, în sala de şedinţe a Primăriei
comunei Miroslava, Consiliul Local
Miroslava a dezbătut, votat și apro-
bat următoarele normative locale:

� HOTĂRÂREA NR.175 privind
modificarea și completarea Regula-
mentului de organizare și funcționare a
Centrului de îngrijire pentru copii aflați
în situații de risc, sat Cornești, comuna
Miroslava, județul Iași

� HOTĂRÂRE NR.176 privind
modificarea și completarea Regula-
mentului  de organizare și funcționare
a Centrului de zi pentru copii Cornești

� HOTĂRÂREA  NR.177 privind
rectificarea  bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava,
județul Iași, în trim.III  2018

� HOTĂRÂREA NR.179 pentru
desemnarea reprezentanţilor Consiliu-
lui Local Miroslava în Consiliile de Ad-
ministraţie ale unităţilor de învăţământ
de pe raza comunei Miroslava, judeţul
Iaşi, în anul școlar 2018-2019

� HOTĂRÂREA NR.181 privind
însușirea de către Consiliul Local Mi-
roslava 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 

� HOTĂRÂREANR.183 privind
aprobarea realizării de branșamente la
rețeaua de alimentare cu apă la gospo-
dăriile situate în localitățile aferente
proiectului finanțat Fondul de Coeziune
în cadrul POS Mediu 2007-2013 în
anul 2018

� HOTĂRÂREA NR.185 privind
modificarea și completarea Programu-

lui anual estimativ al achizițiilor pu-
blice pentru anul 2018, Anexă nr.1 la
H.C.L. Miroslava nr.264/21.12.2017

� HOTĂRÂREA NR.187 privind
încheierea unui Acord de Parteneriat
între Comuna Miroslava, județul Iași și
Fundația „Alături de voi“, Asociația
GAL „Stejarii Argintii“, Asociația Fe-
meilor din mediul rural Olga Sturza,
pentru accesare fonduri prin FEADR/
Programul Operațional Capital Uman

� HOTĂRÂREA NR.189 pentru
aprobarea Regulamentului privind eli-
berarea cardului – legitimaţie de par-
care gratuită pentru persoanele cu
handicap  la nivelul Comunei Miro-
slava, județul Iași

� HOTĂRÂREA NR.190 privind
aprobarea Actului Adițional nr.3 la
Contractul de Administrare nr.2670/
31.01.2017 încheiat între Comuna Mi-

roslava și S.C. Servicii Publice Miro-
slava S.R.L.

� HOTĂRÂREA NR.191 privind
aprobarea Contractului-Cadru de Admi-
nistrare ce urmează a fi încheiat de către
societățile comerciale din subordinea
Consiliului Local Miroslava, județul
Iași cu administratorii socie tăților

� HOTĂRÂREA NR.193 privind
aprobarea unei finanțări nerambursa-
bile în valoare de 6500 lei Parohiei
Cornești din sat Cornești, comuna Mi-
roslava, județul Iași 

� HOTĂRÂREA NR.194 privind
acordarea unui  sprijin financiar tempo-
rar  domnului Apetrei Gheorghe din sat
Horpaz, str. Principală nr.125, comuna
Miroslava, județul Iași pentru îngrijirea
și întreținerea nepoților minori: Apetrei
Juliano-Constantin, Apetrei Andreea-
Ioana și Apetrei Iasmina-Elena.

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna august 2018

În cadrul evenimentului „Zilele Turismu-
lui la Miroslava“ cuplurile din comună care
au împlinit a 50 de ani de căsătorie au fost
sărbătorite într-un cadru festiv în Sala Mare
a primăriei în ziua de duminică 16 septem-
brie. Cele 12 familii din comuna Miroslava
care au fost premiate sunt: familia Burlacu
Ștefan și Ileana, familia Rădeanu Petru și
Lucica, familia Miază-Noapte Costache și

Elena, familia Tanana Mihai și Maria,  fami-
lia Bucur Aurel și Maria, familia Iosub Du-
mitru și Eugenia, familia Mihăilescu Vasile
și Eugenia, familia Enăchiuc Mihai și Eoge-
nia, familia Tătaru Ioan și Elena, familia
Crăciun Dragoș și Ana, familia Plămădeală
Gheorghe și Maria, familia Cotoman Neculai
și Maria). 

Le urăm „La Mulți Ani!“

Lucrătorii Poliției Locale Miro-
slava au desfășurat, în perioada
20.08.2018-20.09.2018, activități
concretizate în efectuarea de
patrulări pe raza localităților comu-
nei, pentru prevenirea și descope-
rirea faptelor care aduc atingere
avutului public și privat, precum și
pentru menținerea unui climat sta-
bil de ordine și siguranță publică,
acționându-se în zona instuțiilor
publice, precum și în puncte obli-
gatorii de trecere.

În zilele de 15 și 16 septembrie
2018, s-a acționat împreună cu o
grupă de jandarmi din cadrul In-
spectoratului Județean de Jandarmi
Iași și lucrători de la Secția de
Poliție Rurală Miroslava, în baza
unui plan de acțiune, pentru
menținerea ordinii și liniștii pu -
blice, cu ocazia manifestărilor oca-
zionate de „Zilele Turismului la

Miroslava“ iar urmare a măsurilor
luate, nu au fost înregistrate eveni-
mente deosebite.

Urmare a activităților desfă -
șurate în perioada mai sus men -
ționată au fost aplicate 13
(trei sprezece) sancțiuni contraven -
ționale în valoare totală de 3900
(treimiinouăsute) lei, din care o
sancțiune la HCL 236/2017, o
sancțiune conform legii 61/1991, 9
(nouă) sancțiuni la HCL 223/2017
și 2 (două) sancțiuni la HCL
182/2017 .

Vom acționa în continuare în
zona unităților școlare, pentru pre-
venirea unor evenimente în rândul
elevilor, precum și pentru în de -
plinirea atribuțiilor prevăzute de
lege.

Șef Poliție Locală
Bogdan MILEA 

Poliţia Locală în slujba cetăţenilor

Familiile care au împlinit 50 de ani
de căsnicie au fost premiate 



3Informaţia de Miro slava PROIECTE&INVESTIŢII

În luna ianuarie a.c. Consiliul Local
Miroslava a aprobat, în unanimitate,
participarea Comunei Miroslava ca fon-
dator la finanțarea și realizarea proiec-
tului de interes public „Înființarea
unui incubator de afaceri - MIRO-
SLAVA START-UP“, proiect care a
fost depus spre finanțare în luna iulie
a.c. în cadrul Programul Operațional
Regional (POR) 2014-2020, Axa prio-
ritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 –
Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării eco-
nomice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incuba-
toare de afaceri. 

MIROSLAVA START-UP este un
proiect ambițios prin care se dorește
susținerea antreprenorilor și a celor care
doresc să pornească noi afaceri. Princi-
palele obiective ale proiectului vor fi
crearea unui un mediu de afaceri favo-
rabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor
în comuna Miroslava și județul Iași prin
încurajarea antreprenorialului în secto-
rul construcții și sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor, întărirea climatu-

lui investițional și reducerea ratei șo -
majului din comuna Miroslava și
județul Iași. Credem că acest proiect va
aduce un plus pentru dezvoltarea comu-
nei, și, este un gest pe care primăria Co-
munei Miroslava îl face față de mediul
de afaceri, pentru tinerii întreprinzători
care, chiar dacă au o idee foarte bună,
o idee care ar putea să aducă profit, nu
au posibilitatea să găsească sprijin ma-
terial și de consultanță pentru a demara
respectiva afacere. Amplasamentul va
fi în noua zonă industrială a Comunei
Miroslava, unde se află și SC MIRO-
SLAVA INDUSTRIAL PARC SRL. Se
va realiza o clădire nouă cu spații de
producție, instalații, sisteme de alimen-
tare cu energie electrică, rețele de
telecomunicații, rețele de alimentare cu
gaze, apă, de canalizare, parcări şi ser-
vicii de internet pe o suprafață de apro-
ximativ 10000 mp în spate la SC
ANTIBIOTICE SA. Incubatorul de afa-
ceri va asigura pentru firmele noi
înființate un pachet integrat de servicii,
care va include în principal: servicii de
pre-incubare – consultanță pentru în -
fiin țarea firmei, acordarea de asistență

tehnică, consultativă și administrativă,
consultanță juridică și de contabilitate,
cursuri de formare antreprenorială și
profesională, asigurarea cheltuielilor de
înființare, dar și servicii post-incubare
constând în asigurarea infrastructurii de
utilități, a sistemelor IT, promovarea la
târguri și expoziții, precum și în mediul
online, accesul la surse de finanțare. In-
cubatorul de afaceri va asigura pentru
toate afacerile nou-înființate decontarea
chiriei pentru sediul social și pentru se-
diul de lucru - hală de producție, fa-
brică, atelier. Conform Legii 102/2016
privind incubatoarele de afaceri, auto-
ritatea publică a administrației publice
locale, instituția sau consorțiul de
instituții de învățământ superior acredi-
tate, institutele, centrele și stațiunile de
cercetare-dezvoltare, camerele de
comerț sau persoana juridică de drept
privat pot avea calitatea de fondator
pentru înființarea unui incubator de afa-
ceri.

„În urma efectuării vizitei la fața lo-
cului în data de 04.09.2018, de către Or-
ganismul Intermediar pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, pentru

proiectul „Înființarea unui incubator de
afaceri - MIROSLAVA START-UP“,
depus spre finanțare în cadrul Progra-
mului Oper ațional Regional 2014-2020
proiectul a trecut de toate etapele de eva-
luare și ne bucurăm că urmează semna-
rea contractului de finanțare între
Agen ția pentru Dezvoltare Regionala
Nord-Est – Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-
2020 și UAT Comuna Miroslava, județul
Iași în calitate de lider de proiect / par-
tener 1 și SC MIROSLAVA INDUSTRIAL
PARC SRL în calitate de partener 2, în
vederea implementării în comun a pro-
iectului. Administrarea incubatorului de
afaceri „MIROSLAVA START-UP“ va fi
efectuată de către fondatorii acestuia,
respectiv UAT Comuna Miroslava,
județul Iași și S.C. MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC SRL. În cadrul acestui pro-
iect intenționăm să identificăm mo   da lități
de cooperare cu actorii implicați în
acțiuni de dezvoltare locală și regională
(instituții, atât publice, cât și private). Va-
loarea totală a proiectului va depăși 3
milioane de euro.“, a declarat Dan Niță -
primarul Comunei Miroslava.

Incubatorul de afaceri a fost selectat
pentru finanţare prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Comuna Miroslava a iniţiat
demersurile de actualizare a
Planului Urbanistic General
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 28 iunie 2018 s-a

aprobat inițierea demersurilor de către UAT Comuna Miroslava,
județul Iași pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)
al comunei Miroslava, județul Iași, în conformitate cu dispozițiile
art. 46, alin. 1 din Legea 350/ 2001, după cum se precizează: „Planul
urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi car-
acter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de plan-
ificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea
programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate adminis-
trativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe
Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult
10 ani, în funcṭie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, ge-
ografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.“

În ceea ce priveşte Planul Urbanistic General (PUG) și Regula-
mentul Local de Urbanism (RLU) al comunei Miro slava, în prezent
este în vigoare Docu mentaṭia de urbanism, faza PUG, aprobată prin
Hotărârea Consiliului local Miroslava nr. 146 din 26 noiembrie
2011. Având în vedere dezvoltarea comunei predominant pe zona
de locuințe și a solicitărilor pentru extinderea intra vilanului, în
scopul unei utilizări judicioase a terenului aferent construcțiillor este
necesară reanalizarea indicatorilor urbanistici corelată cu numărul
de soli citări pentru unități locative. 

De asemenea, în perioada implementării PUG și RLU aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2011, în practica ad -
ministrativă a fost constatată necesitatea corelării prevederilor PUG
cu solicitările investitorilor.

„Necesitatea revizuirii reglementă rilor urbanistice, a indicato-
rilor urba nistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aduc-
erea acestora în acord cu tendințele de dezvoltare și cerințele de
dezvoltare durabilă socio-economice și de mediu actuale, precum
și actua lizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru imple-
mentarea viziunii de dezvoltare, impune actualizarea Pla nului Ur-
banistic General al comunei Miroslava. Ne vom consulta cu
cetățenii comunei noastre etapizat și îi anunțăm pe toți cei interesați
care au propuneri să scrie pe adresa primăriei.“, a declarat dl. Dan
Niță - primarul comunei Mi ro slava, județul Iași.

Pe lângă proiectele și investițiile care se află
în implementare, în diverse stadii de execuție,
finanțate prin programe de finanțare nerambur-
sabilă și Programul Național de Dezvoltare Lo-
cală (care a reprezentat o sursă principală de
finanțare pentru infrastructura locală prin care
trebuie să fie asigurat un set minim de servicii
publice, în domeniile: sănătate, educație, apă –
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv
iluminat public, transport/drumuri, salubrizare,
cultură, culte, locuire și sport), modernizarea in-
frastructurii de acces în comuna noastră a fost
și rămâne o prioritate.

În acest context, primăria comunei Miro-
slava, județul Iași are în derulare un acord-cadru
de proiectare și execuție pentru modernizarea
străzilor și drumurilor locale în satele din co-
muna Miroslava cu finanțare din bugetul local
al comunei. În luna august a.c. s-a emis ordinul
de continuare lucrări pentru următoarele străzi:
Amfiteatru – 79m, sat Uricani; Eroilor – 300m,
sat Uricani; Fundac Horaița – 489 m – sat Mi-
roslava; Pădurii – 240m, sat Miroslava; Stadio-
nului – 350m, sat Miroslava; Ion Vodă cel
Viteaz – 630m, sat Miroslava; Gen. Emanoil
Dascălu – 215m, sat Miroslava; Izvoarelor –
332m, sat Balciu; Sub Coșere – 235m, sat Valea
Adâncă; Fabricii – 300m, sat Valea Adâncă;
Școlii – 390m, sat Valea Adâncă; Dealul Popii
- 823m, sat Cornești; Pădurea Surdă – 100m,
sat Cornești; Școlii – 400, sat Dancaș; Holdelor
– 234m, sat Horpaz; Bisericii tronson 3 – 165m,
sat Brătuleni; Principală (SAPARD) reparații –
4,762 km, satele Vorovești și Brătuleni.

În paralel cu acest lucrări, pe străzile asfaltate
în comuna Miroslava în perioada 2016-2017 se
vor finaliza șanțurile, accesele la proprietăți,

acostamentele, marcajele rutiere și semnaliza-
rea rutieră. 

Termenul de finalizare a lucrărilor prevăzute
în acest acord-cadru este luna octombrie 2019.
La finalizarea acordului-cadru rezultatul va fi
45 km de drum comunal modernizat.

„Toate aceste investiții implică un interval
considerabil de timp, atât pentru proiectare, cât
și pentru execuția lucrărilor în sine. Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat cetățenilor în
perioada de execuție a lucrărilor, dar nu trebuie
să uităm că investițiile care sunt acum în deru-
lare sunt făcute pentru îmbunătățirea condi -
țiilor de trai pentru toți locuitorii din comuna
noastră. S-au depus eforturi foarte mari din
partea tuturor cei implicați. Toată energia și
puterea noastră de muncă o vom folosi în con-
tinuarea planului de investiții, care este multia-
nual, și, etapizat, ne propunem asfaltarea
tu turor drumurilor comunale din Miroslava.“,
a declarat dna consilier Violeta Iftimie, Birou
Investiții din cadrul primăriei comunei Miro-
slava, județul Iași.

Investiţii prioritare - 
Modernizarea străzilor și drumurilor

locale în comuna Miroslava
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Pe parcursul celor două zile de eve-
nimente comuna Miroslava a devenit un
punct de atracție important pentru local-
nici, dar și pentru vizitatori din alte
localități. Obiectivele turistice ale co-
munei au fost vizitate atât de grupul or-
ganizat în cadrul traseului ciclo turistic
din ziua de duminică 16 septembrie, cât
și de alte persoane dormice să desco-
pere tradițiile și cultura locală a Miro-
slavei. 

Cu ocazia acestei sărbători au fost or-
ganizate numeroase evenimente spor-
tive, dar şi momente artistice susţinute
de Taraful Lăutăresc din Chişinău, pre-
cum şi de interpretul de muzică popu-
lară din Republica Moldova, Ion Paladi,
spre încântarea publicului prezent care
a încins hore și sârbe așa cum e tradiția
miroslăveană. Pe scenă au mai urcat şi
interpreți consacrați, precum Alexandru
Brădăţan,Violeta Popov şi Beatrice
Duca. Surpriza serii de sâmbătă a con-
stituit-o concertul îndrăgitului interpret
din noul val al muzicii dance – hiphop,
Lino Golden, la care tinerii din comună
dar și din Iași și întreaga zonă au ținut
„bpm“-ul pe „flow“, cântând pe tot par-
cursul show-ului incendiar. Seara de du-

minică sfârșitul programului a fost mar-
cat, cum altfel, decât de un frumos foc
de artificii care i-a încantat pe toți
participanții.

Dintre oficialitățile care au ținut să
fie alături de comunitatea din Miroslava
și de primarul Dan Niță la zi de sărbă-
toare ne-au bucurat cu prezența doamna
senator Iulia Scântei care a vizitat mai
multe puncte de interes din comună pre-
cum Centrul de Informare Turistică,
Muzeul Etnografic de la Palatul Stur-
dza, Centrul de promovare a culturii
tradiționale de la Ciurbești și biserica în
stil maramureșean din Dancaș, domnul
deputat Costel Alexe care a ținut să îl fe-
licite pe domnul primar Dan Niță pentru
toate realizările și proiectele pe care le
face pentru comuna noastră.

„Când iei la pas comunele și orașele
Moldovei observi imediat amprenta
unei administrații liberale! Miroslava,
cea mai bogată comună din România,
a înflorit tocmai pentru că un un pri-
mar destoinic a căutat permanent să își
dezvolte comunitatea și s-a zbătut să
identifice toate mecanismele europene
de finanțare și să caute investitori de -
cât să stea cu mâna întinsă așteptând
firmituri la guvern! 

Cu mult bun gust, cu modestie și de-
terminare, primarul Dan Niță le-a
arătat miroslăvenilor că nu există
diferențe între sat și oraș când vine
vorba de utilități și condiții de trai!
Suntem de foarte multe ori tentați să
cautăm modele de administrații de suc-
ces în vestul țării, dar avem aici, în
coasta Iașului, cea mai frumoasă lecție
de administrație publică din România
ultimilor 20 de ani! La mulți ani,
Miroslava!“ a declarat domnul deputat
Costel Alexe, președintele PNL filial
Iași. 

Iar de dincolo de Prut, din Republica
Moldova, delegația Primăriei Dondu șeni,
oraș înfrățit cu Miroslava, din care au făcut
parte primarul orașului Ivan Belciug, pre-
cum și domnii Veaceslav Botezatu, Oleg
Cojocari și Anatolie Botezatu care au fost
lângă noi în aceste zile de sărbătoare. 

„Cunoscând comuna Miroslava doar
din statistici și auzite, iată că în pe-
rioada 15-16 septembrie am avut ocazia
să o descoperim la pas, fiind invitați la
Zilele Turismului. Din cele văzute,
putem spune că această co mună este
un promotor al regiunii - economic, în
primul rând, cultural, al tradițiilor,
sportului - prin investițiile ce se fac,

creându-se condiții de trăi și noi locuri
de muncă. Este o comunitate în miș -
care, care emană energie și dă exemplu
cum trebuie să se dezvolte o localitate.
Domnul primar, Dan Niță, și echipa
care se află la primăria Miroslavei dau
dovadă de profesionalism în condu -
cerea treburilor din localitate, gân -
dindu-se în primul rând la oameni.
Dorim comunei Miroslava succes și
realizări frumoase pentru a împărți, în
conti nuare, din experiența să și altor
co munități, inclusiv nouă, celora din
Dondușeni.“ a declarat Vaceaslav Bo -
tezatu, director executiv a asociației de
băștinași Baștina-Dondușeni (M.V.)

Zilele Turismului la Miroslava 
au ajuns la cea de a VI-a ediţie

Sărbătorile au fost mereu un bun prilej
pentru elevii școlii de a arăta comunității
cât sunt de talentați, dar și că au dascăli
implicați, care iubesc teatrul, dansul sau
muzica!

Duminică, 16.09.2018, în intervalul
orar 16.00-17.30, a fost prezentat publi-
cului participant la Zilele Turismului la
Miroslava un program bogat și divers,
susținut de un număr de 70 de elevi,
coordonați de 10 cadre didactice din
școala noastră. Așa cum se cuvine în an
CENTENAR, elevii de la Școala Miro-

slava au prezentat în deschidere un gru-
paj de cântece patriotice. Corul claselor
a II-a și a III-a a fost coordonat de doam-
nele înv. Anișoara Pascu și Marinela
Sandu. Costumele populare și mesajul
textelor au demonstrat încă o dată că for-
marea conştiinţei şi conduitei patriotice
este o prioritate în școala noastră. 

Elevii claselor a VI-a ne-au delectat
cu un moment de teatru foarte bine regi-
zat de dna prof. Silvia Nedelciuc, recu-
noscută pentru punerile în scenă absolut
spectaculoase: „Fata moșului și fata

moa șei“, adaptare de Bogdan Ulmu du -
pă basmul lui Ion Creangă „Fata babei și
fata moșului“. Decorurile au fost reali-
zate cu sprijinul dlui prof. de desen, Ma-
rius Pavel.

Grupul „Steluțe muzicale“ a fost re-
lansat într-o nouă componență, odată cu
reîntoarcerea dnei prof. Ana Racu la ca-
tedra de educație muzicală. Suita de cân-
tece românești vechi ne-a amintit de
numeroasele premii obținute în trecut de
acest cor al elevilor de la gimnaziul Mi-
roslava. Le dorim succes în continuare!

Școala Vorovești a fost prezentă în
spectacol cu multă muzică și mișcare.
Micuțele balerine ale clasei I, coordo-
nate de dna înv. Doina Barbacaru, au
plutit pe scenă în Valsul toamnei, Valsul
fluturilor și Valsul primăverii. Ceva mai
mari, elevii clasei a III-a, coordonați de
dna înv. Elena Boca, au abordat în rit-
muri mai alerte dansuri populare tra -
diționale: Hora moldovenească și
Brâ ul. Iar recitatoarea Radu Teodora
ne-a oferit un moment poetic foarte sen-

sibil, cu poezia: „Umbre la Iași“ de
Adrian Păunescu.

Școala Uricani ne-a readus pe scenă
teatrul scurt, cu texte clasice, dar de mare
actualitate: ,,Justitia română“ și ,,CFR“,
dupã I. L. Caragiale, ,,O lecție de limbă
româneascã“ (folclor), ,,Omul nu poate sã
facă un lucru la toţi să placă’’ și ,,Şcoala
moralului“, de Anton Pann. Actori talentați
- elevii gimnaziului Uricani, coordonați de
dna prof. Andreea Abaza și dna prof. Car-
men Ciucanu. Publicul spectator a putut
descoperi astfel pe scenă copii foarte
talentați, cadre didactice implicate care știu
să-i pună în valoare, multă muncă dincolo
de ora de clasă, dar și mult entuziasm.

Mulțumim părinților pentru colabora-
rea cu cadrele didactice coordonatoare,
cât și pentru prezența în fața scenei pentru
a susține și a aplauda copiii care, deși erau
foarte emoționați, au fost încântați de a
juca pe scenă din postura micilor actori.

Director adjunct, 
Prof. Daniela VLĂDUȚ

Școala Gimnazială „Colonel  C. Langa“, 
pe scenă la Zilele Turismului la Miroslava



La începutul de an școlar, primarul co-
munei Miroslava, domnul Dan Niță, a ținut
să fie prezent în mijlocul comunității, alături
de elevii și profesorii școlilor din comună,
participând la festivitățile de  deschidere
de an școlar de la Școala „Constantin
Langa“ din Miroslava, Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ școala
gimnazială din Valea Adâncă și școala
primară din Vorovești.    

„Ne aflăm astăzi la începutul unui nou
an şcolar, cu o semnificație deosebită pentru
cei care îi trec pragul cuprinşi de dorinţa
cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe
cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu

zi. Trăim astăzi cu toţii un moment
emoţionant şi special pe care fiecare dintre
cei prezenţi îl experimen tează unic în felul
său. Bobocilor, elevii care pășesc pentru
prima dată pragul, un bun venit la școala
noastră! Sperăm ca anii pe care îi veți
petrece pe băncile acestea sa fie anii formării
voastre ca oameni și specialiști în domeniul
pe care vi l-ați ales, din motive bine
întemeiate și motivați de renumele școlii
care v-a atras.  Școala este frumoasă și
curată, înzestrată cu tot ce este necesar
des fășurării unui învățământ modern de
calitate. Așteptăm din partea voastră dorința
de a învăța, muncă temeinică și respect

pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție.
Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot
ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde
exigențelor dumneavoastră. Vă rugăm sa
fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea
unui adevărat parteneriat din care vor avea
de câștigat copiii dum neavoastră. Vă rugăm
să răspundeți chemărilor școlii pentru că
fără o relație strânsă școală-familie este
greu să reușim. Înțelegem că viața în care
trăim nu este ușoară, că timpul dum -
neavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor
de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și
dumneavoastră că prioritatea cea mare sunt
copiii. Așteptăm sfaturile și sprijinul
dumneavoastră. 

Vă dorim dragi elevi, să vă simţiţi bine
în şcoala noastră, să aveţi curajul,
perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda
greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi
sintagma de călăuză în toate situaţiile.
Nu uitaţi că educaţia autentică şi
performantă se bazează pe democraţie,
libertate, toleranţă, respect faţă de cei din
jur şi bunul simţ, ca valori fundamentale.
Sperăm să avem cu toţii un an şcolar cât
mai bogat, cu rezultate de care să ne

bucurăm, iar aceste rezultate înseamnă
nu numai note mari şi un comportament
exemplar, ci şi bucuria de a veni la şcoală
cu conștiința că zilnic adunăm în minte şi
în suflet lucruri noi şi frumoase. Vă doresc
să vi se împli nească toate visele, să aveţi
sănătate şi putere de muncă, să vă bucuraţi
de linişte şi pace sufletească, să fiţi colegi
şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă
primeşte cu braţele deschise şi nu în
ultimul rând, să confirmaţi speranţele şi
încrederea familiilor voastre.

Vă urez să fiți sănătoși, puternici și
răbdători pentru ca împreună să ducem
acești copii pe o treaptă mai sus, pe o
treaptă a performanțelor. Aceleași mulțumiri
și urări le adresez întregului personal di-
dactic-auxiliar și nedidactic care depun
toate eforturile ca aceasta instituție să
funcționeze, să fie curată și primitoare.

Tuturor vă doresc un an cu împliniri
școlare și profesionale, bucurii și gânduri
bune! Să ne dea Dumnezeu un an școlar
2018-2019 bun!“ a transmis Dan Niță pri-
marul comunei Miroslava tuturor elevilor,
profesorilor și părinților la început de an
școlar.
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Cu ocazia manifestărilor
prilejuite de cea de a șasea
ediţie a „Zilelor Turismului la
Miroslava“ doamna senator
Iulia Scântei a făcut o vizită în
comuna noastră și a
descoperit la pas frumuseţile
lumii satului miroslăvean.
Concluziile vizitei la Miroslava
le-a relatat în rândurile care
urmează: 

„La sfârșitul unei săptămâni de sep-
tembrie am încercat să descopăr la pas,
dincolo de orice legendă și de discurs
politic, de ce este o comună din Județul
Iași în fruntea comunelor din România
și cum reușește o comunitate să își
construiască bunăstarea pe termen lung.

Și pentru că la baza tuturor proiecte-
lor trainice dintr-o comunitate stă edu -
cația copiilor, prima oprire am făcut-o
la Școala Gimnazială „Colonel Con-
stantin Langa“ din Miroslava (purtând
numele unui colonel român care s-a re-
marcat ca ofițer de ordonanță al domni-
torului Alexandru Ioan Cuza și, mai
apoi, ca primar al Municipiului Iași
între 7 iunie 1891 și 30 mai 1892).
Școala e neîncăpătoare azi pentru cei
peste 700 de copii care învață aici, dar
semne bune se arată spre viitoarea
școală care va fi edificată de Primărie
pentru a susține educația copiilor din
satele comunei.

Am profitat de lipsa copiilor în we-
ekend și le-am lăsat la plecare un dar:
hărțile României Centenare cu ajutorul
cărora aceștia să învețe mai ușor și in-
teractiv istoria Marii Uniri și numele
Făuritorilor României Reîntregite.

Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“, fost Palatul Sturza, a
fost o frumoasă descoperire în această
vizită la început de toamnă. Aici a

urmat Mihail Kogălniceanu cursurile
„Institutului de Educație pentru Fiii de
Nobili de la Miroslava“ (înființat la 24
oct.1831), iar clădirea cu terenurile au
fost donate în 1918 de principesa Olga
Sturdza întâi pentru uzul Societății Oc-
rotirii orfanilor de război, iar din anul
1919, pentru o școală cu profil agricol
profesional.

Vă invit, când aveți ocazia, să vizitați
muzeul pe care clădirea istorică a liceu-
lui agricol îl găzduiește azi. Veți desco-
peri uimiți ca și mine, poate, ceramica
neagră de Miroslava, documente și fo-
tografii din epocă, dar și unelte agricole
de colecție. Din zilele noastre, vă veți
putea delecta cu gustul dulceții de ardei
iute ori poate de morcovi pregătite de
talentații elevi ai liceului, după rețete
tradiționale. 

Voi reveni în această toamnă la Li-
ceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogăl -
niceanu“ din Miroslava, fiind în lista
priorităților mele de a deschide aici
împreună cu investitori din domeniu din
București, prima clasă de învățământ
dual pentru pregătirea elevilor care do-
resc să îmbrățișeze profesia de mecanic
agricol.

Nu am ratat în această vizită Muzeul
Satului Ciurbești transformat de Aso -
ciația „Ciurbeștenii“ și de inimoasa
doamnă Președinte Stan Eugenia într-
un loc unic pentru educarea copiilor în
spiritul păstrării tradițiilor și portului
popular. Iar când citești vorbele lui Ni-
colae Iorga prinse în covorul țesut de pe
perete, înțelegi mai bine trăinicia ace-
stor locuri și oameni.

Biserica Sf. Impărați „Constantin si
Elena“ din Dancaș, o bijuterie arhitec -
turală în lemn, precum și Biserica mo-
nument „Sf. Nicolae“ din Ciurbești,
vizitată la apus, întregesc tabloul Co-
munei Miroslava.

Oare ați descoperit din aceste rânduri
răspunsul la întrebarea din titlu? De ce
este Miroslava „fruntea“ comunelor din
România?

Scriu și o concluzie la finalul unei
pagini de jurnal de călătorie:

Descoperi în Comuna Miroslava la
tot pasul oportunități transformate în
proiecte, gospodării frumoase ori blo-
curi cochete, investiții consistente care
oferă locuri de muncă, resurse umane și
materiale, toate folosite cu pricepere și
cu multă muncă pentru ca locuitorii
celor 13 sate care formează azi cea mai
vrednică comună a țării, la capitolul ve-
nituri și dezvoltare economică, să bene-
ficieze de un nivel de trai mai degrabă
urban decât rural.

Miroslovenii sunt harnici. Punct.
Spiritul lor gospodăresc e completat în
mod fericit de cel antreprenorial. Nu le-
a adus nimeni în bătătură un sac cu gal-
beni fără muncă. Oamenii muncesc
împreună cu primarul lor și cu echipa
de consilieri și tot împreună sunt și la
ceas de sărbătoare.

Miroslovenii și-au ales un primar
asemenea lor: gospodar, practic, care
înțelege că pământul și oamenii sunt
aici din vremuri îndepărtate, legați prin
istorie, prin tradiții populare, prin
credința lor, prin fiii și fiicele comunei
care trebuie să beneficieze de educație
și de locuri de muncă inclusiv aici,
acasă.

Dan Niță, primarul Comunei Miro-
slava, este un primar liberal cu care
PNL Filiala Iași se mândrește. Are și de
ce. Dan Niță împreună cu ceilalți pri-
mari liberali de comune din județul Iași
oferă comunităților lor un model de
administrație locală pus în slujba locui-
torilor comunelor pe care le conduc. Iar
rezultatele se văd atât în statistici, cât și
în ochii mulțumiți ai locuitorilor din
aceste comune.

Nu putem trăi toți la oraș, adevărat,
dar uneori după o călătorie printr-o
comună ca Miroslava îți dorești să te
muți de la oraș.“ ne-a transmis doamna
senator Iulia Scântei după o zi de vizită
în Miroslava.

Iulia Scântei: De ce este Miroslava
fruntea comunelor din România?

Primarul Dan Niţă la deschiderea anului școlar în școlile comunei
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„Lăsați copiilor voştri bunăstare
materială, dar şi o bogată moştenire
spirituală de pe urma căreia vor trage
foloase toată viaţa.“ (Biblie)

Acesta este crezul sub care
acţionează Asociaţia „Ciurbeştenii“, din
satul Ciurbești, comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, care a organizat, în peroada
27 august - 1 septembrie 2018, Tabăra
de meşteşuguri – ediţia I la Ciurbeşti,
la sediul asociaţiei, în incinta Școlii
Ciurbeşti. La tabără au participat 50 de
copii, preşcolari şi școlari din sat, alături
de adulţi, membri ai asociaţiei.

Participanţii au cunoscut şi au lucrat
meşteşuguri în cinci ateliere, fiind
îndrumaţi de meşteri populari cu ştiinţă
şi experienţă. Astfel, copiii au descope-
rit, rând pe rând, atelierele de olărit -
condus de dl Daniel Ifrim de la Schitul
Stavnic-Voineşti, icoane pe sticlă - con-
dus de dna Valentina Acasandrei de la
Iaşi, cunoscut pictor bisericesc, modelaj
în lut sau lutărit - condus de doamna
Codruţa Nicolau din Iaşi, ţesut la gher -
ghef - condus de dna Eugenia Stan din
Ciurbești, precum şi atelierul de semne
cusute-cusături populare, condus de dna
Silvia Bura din Ciurbeşti. Programul a
fost zilnic între orele 9.00-13.00 cu o
pauză de jumătate de oră la mijlocul
acestuia. Pentru copii totul a fost gratuit,
resursele fiind suportate de Asociaţie şi
meşterii populari. Am avut parteneri
Grădiniţa Ciurbeşti, Parohia Ciurbeşti,
părintele Romeo Ungureanu şi Şcoala
Gimnazială Corneşti, doamna directoare
– prof. Florica Zanvettor.

Munca tuturor a fost apreciată şi cu -
noscută de comunitatea satului Ciurbeşti
într-o şezătoare tradiţională organizată
sâmbătă, 1 septembrie, la sfârşitul ta-
berei. Acţiunea  a fost denumită sugestiv
Șezătoare -100, fiind dedicată Centena-
rului Marii Uniri de la 1918, anului
omagial al unităţii de neam şi credinţă
şi comemorării înfăptuitorilor Marii
Uniri de acum 100 de ani. În spaţiul din
faţa Şcolii, într-un cadru frumos ame-
najat, s-au reunit aproape 100 de per-
soane, într-o şezătoare tradiţională. Re-
zultatele muncii copiilor şi adulţilor au
fost expuse pe mese, suporturi, fiind ad-
mirate și apreciate de toți cei prezenți
la șezătoare. Îmbrăcaţi în frumoasele
noastre costume populare, copii şi
adulţi, ca în şezătoarea de altădată, au
lucrat, cântat, jucat şi s-au bucurat ca
în următoarea zicală de la Ciurbeşti:

„Foaie verde de cicoare 
Hai la noi la şezătoare,
Şezătoare la Ciurbeşti
Şi munceşti, te-nveseleşti
Lucrul şi cu cântecul
Ne bucură sufletul.
Şezătoarea asta-i dar 
Pentru al nostru centenar“.
A fost un timp minunat, petrecut de

copii şi adulţi împreună. Am lucrat, ne-
am jucat, am povestit, am muncit, am
mâncat împreună, ne-am ajutat, am
învăţat unii de la alţii, de la educatori,
de la părinţi, bunici, fraţi mai mari, de
la meşteri pricepuţi. Am fost în tot acest
timp uniţi, în comuniune, iar rezultatele
muncii au fost pe măsură: oale, stră -
chini, sfeşnice, ulcioare învărtite la roata

olarului care i-a fascinat pe copii, fru-
moase icoane pe sticlă, cu sfinţi, Maica
Domnului, Domnul Iisus Hristos, scene
biblice, fiecare cu istoria sa, fel de fel
de figuri modelate în lut şi compoziţii
ale lor, covoraşe, trăistuţe, talouri ţesute
la gherghef, precum şi cele mai dificil
de realizat creații, respectiv cusăturile-
semnele cusute din care se nasc
poveştile în flori şi motivele naţionale
de pe iile noastre.

Tabăra a fost o şcoală a începutului
în ceea ce priveşte abilităţile copiilor,
care s-au autocunoscut, descoperind că
pot face şi aceste lucruri și acţiuni mai
puţin cerute astăzi. Au cunoscut ce
înseamnă meşteşugurile şi au realizat
că pentru a le stăpâni trebuie mai mult
lucru, aşa cum este şi deviza „Meşte -
şugul vreme cere, Nu se-nvaţă din ve-

dere.“ (Anton Pann). Munca participan -
ţilor a fost răsplătită cu diplome de par-
ticipare iar lucrările le-au luat acasă.
Erau foarte mândri de realizările lor,
promiţându-şi că vor veni şi la ediţia
următoare, la anul viitor, la aceleaşi ate-
liere sau la altele. 

„Activitatea noastră a avut parte şi
de mediatizare din partea postului de
radio Trinitas, prin bunăvoinţa doamnei
profesor Claudia Grigoraş, reporter,
căreia şi pe acestă cale îi mulţumim din
suflet. Muţumim de asemenea domnu-
lui consilier Gheorghe Olaru pentru
sprijin, tuturor părinţilor care în fiecare
zi au adus copiii, au înţeles şi au apre-
ciat activitatea Asociaţiei şi efortul de a
promova tradiţia şi folclorul.“ a trans-
mis dna Eugenia Stan, președinta Aso -
ciației Ciurbeștenii.

La Ciurbești s-a organizat 
„Şezătoarea -100“ dedicată centenarului

Indiferent de vârsta pe care o avem,
purtăm cu noi o istorie a vieții, care o dată
destăinuită urmașilor noștri, se va trans-
forma într-o poveste plină de peripeții. Po-
vestea familiei Grigoraș Ștefan și Mariea
(Tică și Maricica cum le spune toată
lumea) din satul Cornești, comuna Miro-
slava, este cu mult diferită față de cea a fa-
miliilor din ziua de azi, unul dintre motive
fiind perioada în care aceștia au trăit, pe-
rioada celui de al doilea Război Mondial. 

Viața celor doi nu a fost una ușoară,
aceștia fiind copii în perioada războiului,
respectiv în perioada foametei. În acea
vreme, deși erau foarte mici, conform spu-
selor acestora, în famiile lor, se mânca
„destul de bine“. Nenea Tică a susținut că
în familia lui, în acea vreme se mânca
„alune din pădure din care facea turte“,
„crupe cu lapte“, „făină adusă de la
Timișoara“ de către tatăl său, unde se
ducea cu Trenul Foamei. 

De asemenea și tatăl tantei Maricica,
după cum spune aceasta, „mergea după
mâncare în Banat și Oltenia“ cu Trenul
Foamei, cu care moldovenii călătoreau pe
gratis. Pe de altă partea, aceasta a mai po-
vestit și faptul că la ei în familie nu s-a dus
lipsa măncării niciodată, idee fiind sus -
ținută de faptul că bunica acesteia „era vă-
duvă de război și avea un fel de cartelă cu
care primea pâine, biscuiți, orez, griș și tot
felul de materiale pentru a-și coase haine“.

Cum spunea nenea Tică, acea perioadă
„i-a călit într-un fel sau altul“, reușind ast-
fel să treacă mai ușor peste toate greutățile

întămpinate pe parcursul vieții. Povestea
familiei Grigoraș a început să prindă
„viață“ în prima zi de Crăciun, al anului
1958, când tatăl tantei Maricica s-a întâlnit
cu nenea Tică în sat, și de la o discuție la
alta, i-a spus „oi tu dacă nu vii la mine să
iei fata la joc diseară, că de altfel nu mai
avem ce discuta“, replica care și acum,
după atâția ani, a reușit să readuce zâmbe-
tul pe buze celor doi bătrâni. Mențiunea pe
care aceștia au făcut-o a fost acea că la
baza relației lor a fost dragostea, căsătoria
lor nefiind aranjată de către părinți, cum se
mai obișnuia în acele vremuri. 

Zis și făcut, Tică a invitat-o în acea seară
pe tanti Maricica la joc, iar anul următor ,
pe 22 august a avut loc împăcăciunea, iar
pe  4 octombrie nunta, date ce au rămas în-
tipărite în mintea celor doi și acum, după
59 de ani de căsnicie. Cum se obișnuia în
acea vreme, nunta acestora a ținut 3 zile,
eveniment ce a început cu „luarea mieresei
de acasă“ și  a continuat în compania fan-
farei lui Vârlan de la Mânjești – alcătuită
din 12 muzicanți, care conform spuselor
celor doi, era renumită în acea vreme. 

Imediat după ce s-au căsătorit, aceștia
au lucrat, la CAP, timp de 30 de ani. În
ceea ce îl privește pe nenea Tică, acesta în
cadrul CAP –ului a lucrat ca magazioner,
casier, paznic, lucrător pe utilaje, funcții
de care și acum, deși au trecut atâția ani,
este foarte mândru. 

Cu mare drag a povestit și de faptul că
tanti Maricica pe lângă faptul că lucra și
ea la CAP, aceata avea grijă și de gospo-

dărie și de cei 7 copii pe care aceștia i-au
avut. Vorbele lui nenea Tică a adus zâm-
betul pe buzele soției sale „norocul a fost
că am muncit amândoi ... cu animalele am
făcut față greutăților“. Pe de altă parte, un
sprijin pentru ei a fost și alocația copiilor
pe care o primeau de la CAP, alături de
indemnizația ce îi era oferită pentru faptul
că avea mai mult de 3 copii. 

Entuziasmat povestea nenea Tică cum
tanti Maricica „umbla cu neii prin
lapojiță, prin urmele de tractor până la
genunchi“. De asemenea, acesta a mai po-
vestit și că soția lui „căra apă cu 3 căldări
de la fântână, cu ajutorul coromâslei“, dar
și cum aceasta „împrăștia copii după pu-
tere, pentru a o ajuta la treburile casei“.
Așa cum a afirmat însuși nenea Tică, el și
tanti Maricica, au muncit din zi în noapte,
asta pentru ca nici unul dintre copii ai lor
să nu ducă lipsuri.

Cu toate că cei doi lucrau la CAP, aveau
acasă  animale (oi, vaci, vițăi ) și 7 copii
care necesitau atenție mereu, aceștia în
acea perioadă fiind încă foarte mici. Ori de
câte ori aceștia aveau ocazia, mergeau ca
ajutoare la nunți ca bucătăreasă și vornicel.
Cu toate că anii au trecut și foarte multe
lucruri s-au schimbat, și astăzi, nenea Tică
uneori mai este invitat la nunți ca vornicel. 

Nenea Tică și tanti Maricica sunt foarte
mândri de faptul că timp de 40 ani au par-
ticipat la organizarea a nenumărate nunți,
la care au lucrat câte 3-4 zile, pentru fie-
care în parte.  Misiunea lor începea cu 3
zile înainte de  începerea nunții, aceștia

ocupându-se de tot ce ținea de organizarea
nunții tăierea porcului, pregătirea prepara-
telor pentru nuntă, construirea cortului, gă-
tirea miresei si nu în ultimul rând
în   chi narea paharelor. Cu alte cuvinte,
nenea Tică și tanti Maricica erau persoa-
nele ce mergau primele și pleacă ultimele
de la nuntă. 

Unul dintre lucrurile cu care cei doi bă-
trâni se mândresc, sunt cei șapte copii: Au-
rora, Petronela, Maricica, Mihaela, Lenuta,
Valerica și Valentin, ai acestora, care la rân-
dul lor au adus acasă, așa cum a pus nenea
Tică 5 gineri și două nurori, 19 nepoți și 11
stănepoți. Tristețea și-a făcut imediat
prezența pe fața bătrânului, când a început
să povestească despre aceștia, principalul
motiv fiind acela că nu îi are aproape. 

„Ei, o dată la 3-4 ani se adună cu toți
grămană“, replică ce a atras după sine la-
crimi în ochii celor doi bătrâni. Cu toate
acestea, nenea Tică a spus că în ciuda tu-
turor celor întâmplate, are „o mulțumire în
suflet de la Dumnezeu“ și anume că sunt
„împreună amândoi“.

Diana LUPU

Nenea Tică și tanti Maricica 59 de ani împreună
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În Miroslava activitatea de învă -
țământ a continuat și în perioada Primu-
lui Război Mondial, prințesa Olga
Sturdza înființând un orfelinat particu-
lar chiar pe domeniul său nobiliar de
aici. Preocuparea prințesei de a cu-
prinde orfelinatul într-un sistem in -
stituționalizat oficial se va concretiza
foarte repede. Astfel, la 1 noiembrie
1918 a fost înființată o școală primară
de băieți anexată orfelinatului cu același
nume, fapt ce a dus la încadrarea orfe-
linatului Principesa Sturdza în sistemul
național al școlilor primare.

În prima parte a existenței acestei
școli director a fost doamna Elena Ni-
colau care s-a ocupat în mod deosebit
de copiii orfani strânși aici din toată
Moldova.

În septembrie 1919 pe lângă orfeli-
natul cu același nume s-a înființat și o
școală particulară de agricultură cu de-
numirea de Școala Inferioară de Agri -
cultură a Orfelinatului Principesa Olga
M. Sturdza. La conducerea acestei școli
vine, în martie 1920, Constantin V.
Oescu, mare specialist în domeniul
educației și al agriculturii.

Încă din 1922, la 15 noiembrie, prin
Decizia nr. 44.432 a Ministerului Agri-
culturii, i se recunoaște acestei școli
gradul de școală inferioară de agricul -
tură cu drept de publicitate. Peste ani,
Constantin Oescu va deveni nu doar un
profesor universitar renumit din cadrul
Universității Agronomice din Iași, ci și
rectorul acesteia. Preocuparea directo-
rului și a colectivului didactic de a asi-
gura elevilor atât o instruire completă
de cultură generală cât și o instruire
practică va da în scurt timp atât rezul-
tate practice, aducând școlii un renume
deosebit.

În școală erau primiți orfani de
război cu vârsta cuprinsă între 13 și 16
ani, absolvenți a patru ani de școală
primară. Acești elevi aveau un an
pregătitor în care erau testați privind
abilitățile lor practice, urmat de trei ani
de pregătire teoretică și practică.     

Cea mai importantă problemă pe
care a avut-o de rezolvat colectivul di-
dactic a fost cea a manualelor școlare
deficitare în acea perioadă. Soluția
găsită a fost că, pornind de la programa
școlilor agricole de nivelul 1, să se rea-
lizeze în școală manuale model la toate
disciplinele predate, manuale care erau
multiplicate ulterior de către elevi.

De menționat este faptul că în mu-
zeul școlii de la Miroslava se găsesc
astăzi astfel de manuale care se remarcă
atât prin bogăția conținutului cât și prin

forma lor de realizare. În funcție de tim-
pul alocat fiecărei discipline aceste ma-
nuale erau mai consistente sau mai
puțin voluminoase.

Directorul acestei școli, Constantin
Oescu, preda botanică, igienă, agri -
cultură, viticultura și pomicultură. Ingi-
nerul Gheorghe Bontea preda economia
agricolă, ing Vasile Sadoveanu, fratele
scriitorului Mihail Sadoveanu, preda
zootehnia și legumicultura, profesorul
Alexandru Ciocan preda limba română,
istoria și geografia. În programul ace-
stei școli s-a introdus și studiul limbii
franceze, obiect predat de Viorica
Oescu, soția directorului Constantin
Oescu.

Pentru formarea deprinderilor prac-
tice, școala a avut încă din prima etapă
asigurate prin cumpărare de la colonelul
Langa o sută de hectare de moșie. Ulte-
rior această suprafață va fi mărită la 180
de hectare prin cumpărarea pe malul
Prutului a unei suprafețe suplimentare
de 80 de hectare. În concepția directo-
rului, activitatea practică în fermă era
hotărâtoare pentru succesul viitor al ele-
vilor în activitate. Preocuparea directo-
rului a fost una deosebită privind și alte
sectoare de activitate și astfel la lucrările
practice erau cuprinse cele de sezon din
horticultură, elevii învățau să altoiască
pomii și vița de vie, fasonarea vițelor al-
toite și plantarea lor la locul definitiv. O
altă preocupare a reprezentat-o activita-
tea zootehnică unde școala s-a dovedit
un adevărat reper, nu doar pentru
învățământul agricol din Moldova, ci și
pentru agricultura practică a zonei, lucru
confirmat de tot felul de premii obținute
de-a lungul timpului la concursurile

agri cole. Constantin Oescu utiliza pentru
elevi stimulii morali, lucru pentru care a
înființat o așa numită „carte de aur“ unde
săptămânal erau evidențiați elevii cu re-
zultate foarte bune teoretice și practice.
În contrapondere mai exista și o „carte
neagră“ unde erau trecuți elevii cu
performanțe slabe. Între elevi există o
adevărată competiție pentru a nu ajunge
în cea de a două carte deoarece acest fapt
era comunicat și famili ilor.        

O altă preocupare deosebită a direc-
torului a fost cea legată de dezvoltarea
capacităților organizatorice ale copiilor.
Se punea accentul pe educarea acestora
de a gestiona o afacere agricolă de tip
familial astfel încât să se poată asigura
un maxim de rentabilitate de pe urmă
activităților agricole.

Expozițiile organizate la nivel ju -
dețean și național au adus de-a lungul
timpului acestei școli tot felul de meda-
lii și diplome. Între acestea menționăm
Medalia de Aur la expoziția de industrie
casnică a Moldovei din 1923 pentru ar-
bori și vițe altoite, medalia de argint la
expoziția Ministerului Agriculturii, tot
din 1923, pentru creșterea cornutelor
moldovenești, medalia de aur în 1930
pentru creșterea oilor și altele.

Din 1930 la conducerea școlii a venit
Constantin Velicu. În perioada cât ace-
sta a condus școala elevii au desfășurat
o activitate practică ceva mai relaxată,
mărindu-se numărul de angajați pentru
activitățile agricole din fermă. Mai
mult, noul director introduce și sistemul
asigurării unei cote parte din profitul
fermei pentru elevi sub formă de cotă
parte de participare.

Numeroase dintre produsele școlii au
cunoscut în această perioadă o mai bună
promovare comercială. Școala și-a des -
chis în Iași două magazine de desfacere
a produselor proprii.  Și pentru că s-a
introdus sistemul unor culturi apreciate
în restaurantele bucureștene, culturile
de trufanda, acestea erau cultivate cu
prioritate și se recoltau seara, se
încărcau la trenul de noapte de Bu -
curești iar dimineața ajungeau la restau-
rantele beneficiare.

Renumele școlii este deosebit la ni-
velul țării în această perioadă, contri-
buind și faptul că prințesa Olga Sturdza
a practicat sistemul reciclărilor pentru

personalul didactic din cadrul Societății
pentru Ocrotirea Orfanilor din Război
la nivel de țară, aici, la Miroslava.

Trebuie să menționăm și faptul că în
școală se utiliza pentru lucrările agri-
cole foarte multă tehnologie de import,
în special tehnologie germană, fapt care
permitea că aici să se desfășoare cu su-
cces activități model pentru toși profe-
sorii din sistem. De asemenea mai
multe congrese ale Societății pentru Oc-
rotirea Orfanilor de Război au avut că
sediu principal această școală.

Îmbogățirea bazei materiale va
continuă și după 1934 când inginerul
Dumitru Schuller devine noul director
al școlii. Acesta a venit de la o școală
desființată din Ilfov, aducând cu el și in-
ventarul școlii respective la Miroslava.

Durata cursurilor de 4 ani a făcut că
numărul celor care au urmat cursurile
aceastei școli să fie important și, chiar
dacă în 1934 Societatea pentru Ocroti-
rea Orfanilor de Război și-a încheiat
oficial activitatea, școala a continuat să
funcționeze primind în special orfani
dar și copii din zona Iașului proveniți
din familii cu dificultăți materiale.

În gândirea prințesei Olga Sturdza al
cărui copil de suflet a fost școala
această, copiii defavorizați social repre-
zentau pe de o parte o prioritate pentru
sistemul de educație, dar și o obligație
sub aspectul asigurării condițiilor că
aceștia să devină cetățeni responsabili
activi și implicați în viața economică.

În 1935 școala va participa cu produ-
sele ei la expoziția „Luna Iașului“ unde
obține numeroase premii și diplome. În
condițiile economice ale perioadei re-
spective, când autofinanțarea școlii tre-
buia să acopere o bună parte din
re tri buirea cadrelor didactice și a perso-
nalului de serviciu, această școală, prin
valorificarea produselor obținute în
cadrul fermei, s-a descurcat foarte bine
și a păstrat renumele de școală model la
nivel național.

Etapă care urmează, anii 1935-1940
va fi o etapă de succes școlar și material
de necontestat școala cunoscând o afir-
mare deosebită pe toate nivelurile deve-
nind un adevărat reper în cadrul
în vă țământului agricol.

Profesor Dumitru BUNEA

Învăţământul agricol în Miroslava
între anii 1918-1934

Orfani la prășit

Președinţii regiunilor și filialelor cu membrii societăţii
„Ocrotirea orfanilor din război“ adunaţi în congres la Iași



8 Informaţia de Miro slavaEDUCAŢIE

Deschiderea de an școlar din data de
10 septembrie 2018 de la Liceul Tehno-
logic Agricol „Mihail Kogălnicenu“ din
Miroslava a coincis și cu organizarea
unor evenimente remarcabile pentru
această instituție de învățământ. Este
vorba în primul rând despre inaugurarea
„Sălii Absolvenților“ cu genericul „Și
eu sunt urmaș al lui Mihail Kogălni-
ceanu“ în incinta palatului Sturdza și
despre proiectul „Susținem învăță -
mân tul preuniversitar agricol“, înce-
put la 14 iunie 2018. 

Acesta este un proiect iniţiat de Re-
vista FERMA prin Fundaţia Revistei
Ferma şi specialiştii Dr. ing. Leonard
Constantin Stafie şi Dr. medic veteri-
nar Radu Antohe în parteneriat cu Li-
ceul Tehnologic Agricol Mihail
Ko  găl niceanu Miroslava – Iaşi repre-
zentat de dir. Prof Timu Constantin.

Proiectul a presupus amenajarea unei
săli cu 41 de fotografii cu absolvenți și
profesori de la începuturile școlii, cu In-
stitutul de Educație pentru Fiii de Nobili
deschis la Miroslava la 24 octombrie
1831, unde primul absolvent a fost Mi-
hail Kogălniceanu, continuând cu
școala de sericicultură, inițiată în 1865
de „M. Vitlimescu“ și cu 1918, când
prin cipesa Olga Sturdza, președinta
Societății Ocrotirii Orfanilor de Război,
înființează în fostul palat Vasile Beldi-
man, acum proprietatea sa, un orfelinat
a cărui școală capătă în 1919 un profil
agricol profesional, ființând cu succes
până în zilele noastre.

Se dorește că anual arhiva fotografică
expusă să fie completată cu noi imagini
din viața liceului cât și cu realizările
foștilor absolvenți. „În principiu o
școală capătă valoare nu numai prin
profesorii săi ci și prin absolvenții școlii
și realizările acestora“ a declarat Con-
stantin Timu, directorul școlii.

După acest eveniment s-a continuat
cu proiectul „Susținem învățământul
preuniversitar agricol“, început la 14
iunie 2018 la Liceul Tehnologic
„Cezar Nicolau“ Brănești, Ilfov de
Revista FERMA prin Fundaţia Revistei
Ferma şi specialiştii Dr.ing. Leonard
Constantin Stafie şi dr. medic veterinar
Radu Antohe, autori ai unor cărţi de
specialitate în domeniul zootehnic.

„Este binecunoscut faptul că o com-
ponentă esenţială a agriculturii moderne
este educarea, formarea profesională a
tinerilor pentru a deveni fermierii viito-
rului, dar şi pentru a aduce în exploata-
ţiile familiilor sau în gospodării soluţii
sau alternative generatoare de profit.
Proiectul nostru aduce în liceele şi gru-
purile şcolare cu profil agricol un plus
de informaţie de care elevii au nevoie şi
de care cadrele didactice se pot folosi
pentru a exemplifica, prin modele prac-
tice şi viabile economic, fundamentele
teoretice prezentate la cursuri.“ a decla-
rat Dr.ing. Leonard Constantin Stafie.

Concret, fiecare dintre cele 40 de uni-
tăţi de învăţământ preuniversitar cu pro-
fil agricol din România va primi:

� câte două exemplare din cartea
„Creşterea găinilor ouătoare în sistem
free range - Ghid practic de creştere“ -
semnată de Leonard Constantin Stafie şi
Radu Antohe şi editată de Revista Ferma

� câte două exemplare din cartea
„Ghid de creştere a puilor de carne“ -
semnată de Leonard Constantin Stafie şi
Radu Antohe şi editată de Revista Ferma.

� un abonament pe perioadă neli-
mitată la revista FERMA

De asemenea, toate liceele cuprinse
în proiect vor beneficia de promovare în
Revista Ferma, prin articole ce vor fi
publicate în revista tipărită, dar şi on-
line.

Nu în cele din urmă, a fost prezentat
un proiect inovativ de management al
fermei inițiat de Dr. Radu Antohe.

Urăm mult succes elevilor Liceului
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ și re-
zultate frumoase în noul an școlar!

Deschidere de an școlar la Liceul Agricol Mihail
Kogălniceanu plină de evenimente culturale

Pe 15 septembrie, 150 de ţări din în-
treaga lume s-au reunit într-una dintre
cele mai ambiţioase mişcari civice la
nivel internaţional, World Cleanup Day.
Într-un comunicat transmis de „Let’s Do
It, România!“ este prezentată această
mișcare globală:

„Pe 15 septembrie 2018, milioane de
voluntari din întreaga lume vor spune
Let’s Do It! în lupta împotriva uneia din-
tre cele mai presante probleme de mediu
- deşeurile. World Cleanup Day va în-
cepe pe 15 septembrie, la ora 10.00, în
Noua Zeelandă. Valul de acţiuni de cu-
răţenie va urma soarele prin 24 de fusuri
orare şi se va încheia 36 de ore mai târ-
ziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup
Day este de a mobiliza 5% din populaţia
Globului pentru a produce o schimbare
reală de comportament“.

Ziua de Curăţenie Naţională, parte
din programul World Cleanup Day,
ajunsă la cea de-a şasea ediţie, organi-
zată de „Let’s do it, Romania!“, a reunit
sute de mii de români, (peste 330000
conform surselor oficiale) care provin
din medii diferite, pentru una dintre cele
mai mari acţiuni din ţară dedicată ecolo-
gizării mediului. 

Încă din anul 2010 Școala Gimnazială
„Col. C-tin Langa“ din Miroslava s-a
alăturat conceptului Let’s Do It, Roma-
nia!, campanie care a adunat împreună
românii din toate categoriile sociale,
companii, autorități, media, ong-uri,
școli sau persoane publice cu obiectivul
declarat de a face curățenie în țară.
Această acțiune are scopul de a

conștientiza asupra rolului pe care fie-
care dintre noi îl are în societate și în
lume, dar este și un mod de a ne asigura
că elevii se simt parte dintr-o comunitate
pe care vor să o protejeze și să o
întrețină, responzabilizându-i în fața pro-
blemelor  mediului înconjurător.

Nu putem să dăm la o parte nici com-
ponentă de socializare și de implicare ci-
vică, activitatea având ca voluntari elevi
(78), cadre didactice (10) și părinți (7)
care s-au implicat în curățarea pădurii de
la Uricani, dar și a perimetrelor din jurul
scolilor din Vorovești și Uricani.

Am constatat cu bucurie că zona era
mai puțin murdară, prin comparație cu
cantitatea de deșeuri pe care voluntarii
noștri au colectat-o într-o acțiune simi-
lară de ecologizare desfășurată în luna
aprilie. Cu toate acestea, zonele limitrofe
erau pline de pungi de plastic, saci plini
de gunoi menajer, pet-uri și doze de alu-
miniu, ambalaje. O elevă a făcut consta-
tarea că absolut toate deșeurile ar putea
fi transportate de aparținători către o pu-
belă dacă ar exista un minum spirit eco-
logic și bun simț. Materialele necesare,
saci și mănuși, au fost oferite de Primă-
ria Miroslava. De altfel, sacii cu gunoi,
numeroși, au fost ridicați imediat din
zonă.

Pentru elevii noștri activitatea  a fost
și un prilej de a se bucura de frumusețea
naturii și de a descoperi atractivul traseu
de biciclete din pădurea de la Uricani, pe
care l-au degajat de crengile și vreascu-
rile căzute, cu scopul de a-l pregăti pen-
tru concursul de a doua zi, organizat cu

prilejul Zilelor Turismului în comuna
Miroslava.

Am decis să ne alăturăm Let’s Do It,
Romania! conștienți, înainte de toate, că
puterea propriului exemplu va avea
negreșit rezultate imediate, miraculoase
și, nu în ultimul rând, de durată căci

experiența implicării directe formează
atitudinea adecvată. Nimeni nu vrea să
murdărească ceva ce a fost curățat cu
propriile mâini!

Consilier educativ,
Prof. Carmen Oana Dumitriu

Ziua de Curăţenie Naţională - „Let’s do it, Romania!“
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Potrivit obiceiului, în fiecare an,
pe data de 8 septembrie când
se prăznuiește Nașterea Maicii
Domnului, este zi de hram la
Miroslava. Și, ca de fiecare dată,
părintele paroh Mihai Rusu a
avut grijă să fie biserica plină
încă din seara zilei de 7
septembrie, când a ţinut Litia și
Vecernia alături mai mulţi preoţi. 

Liturghia de a doua zi dimineaţa s-a ţi -
nut, iarăși, cu biserica plină. Au fost prezenţi
la slujbă locuitori ai satului Miroslava, un
grup de coriști îmbrăcați în port popular
care s-au rugat și au cântat împreună cu
preoţii psalmii specifici acestui gen de
manifestări. Spre final, toată lumea s-a
adunat la tradiţionala agapă, care s-a ţinut
în prăznicarul din imediata apropiere.

Scurt istoric 
Biserica cu hramul „Nașterea Maicii

Domnului“ din Miroslava a fost ridicată
în jurul anului 1811 și se află pe lista mo-
numentelor istorice din judeţul Iași. În
anul 1850 a fost reclădită de către arhiereul
Filaret Beldiman. În martie 1907, aici au
fost depuse rămășiţele pământești ale prin-
cipelui Alexandru Mavrocordat, monu-
mentul de marmură fiind amplasat pe pe-
retele sudic al bisericii. De-a lungul timpului,
biserica a trecut prin mai multe restaurări,
ultimele lucrări de înfrumuseţare și pictură
fiind realizate în perioada anilor 1990 de
către pictorii Costin și Zenaida Rachieru.
Cheltuielile au fost suportate de Adolf Ab-
ramovici (din Frankfurt, Main) la rugă -
min tea părintelui paroh Mihai Rusu, același
inimos contribuabil (evreu) care și-a adus
un aport esenţial la ridicarea bisericii din
Balciu. Biserica a fost sfinţită la 7 septembrie
2000, de către IPS Daniel, mitropolit al
Moldovei, actualmente Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.

Zi de hram și sărbătoare 
la Miroslava pe 8 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită
în fiecare an pe 14 septembrie. Este cea
mai veche sărbătoare închinată cinstirii
lemnului sfânt.

În această zi sărbătorim amintirea a
două evenimente deosebite din istoria
Sfintei Cruci:

� Aflarea Crucii pe care a fost
răstignit Mântuitorul și înălțarea ei
solemnă în fața poporului de către epis-
copul Macarie al Ierusalimului, în ziua
de 14 septembrie din anul 335;

� Aducerea Sfintei Cruci de la perșii
păgâni, în anul 629, în vremea îm -
păratului bizantin Heraclius, care a
depus-o cu mare cinste în biserica
Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din
Ierusalim.

Sfânta Cruce a fost aflată din porunca
Sfintei împărătese Elena, mama Sfân -
tului Împărat Constantin cel Mare.
Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota
trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea
pe care a fost răstignit Mântuitorul și
care sunt crucile tălharilor răstigniți
odată cu El, patriarhul Macarie le-a spus
să atingă pe rând crucile de o femeie

moartă. Femeia a înviat în momentul în
care a fost atinsă de cea de-a treia cruce,
cea pe care a fost răstignit Hristos.

După această minune, Patriarhul a po-
runcit înălțarea Sfintei Cruci la un loc
înalt, de unde să o poată vedea tot popo-
rul. Când împăratul persan Hosroe a cu-
cerit Ierusalimul, a luat cu el Crucea
Domnului în Persia. Sfânta Cruce a
rămas aici timp de paisprezece ani, până
când Hosroe a fost învins de împăratul
Heraclie, care a dus sfânta cruce în Ieru-
salim.

Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu
post, pentru că ea ne aduce aminte de pa-
timile și moartea Mântuitorului.

Crucea care, din unealtă netrebnică de
ruşinoasă tortură şi osândă, cum era mai
înainte, s-a făcut după aceea semnul
sfânt al izbăvirii noastre din osânda
păcatului, al biruinţei asupra morţii,
sfinţită fiind prin nepreţuitul sânge care
s-a prelins pe dânsa din mâinile şi pi-
cioarele Celui străpuns cu piroane şi
împuns cu suliţa.

În clipele noastre de cumpănă, de fur-
tuni şi de necazuri, să îngenunchem şi

noi, cu smerenie şi evlavie, la picioarele
crucii, ca acel naufragiat, să mărturisim
Celui răstignit pe dânsa toate păcatele,
căderile şi slăbiciunile noastre, cerându-
i cu credinţă iertare, mângâiere şi ajutor
întru necazuri şi nevoi. Şi, însemnându-

ne cu semnul ei sfânt, să ne rugăm,
zicând: „Mântuieşte, Doamne, poporul
Tău şi binecuvântează moştenirea Ta.
Biruinţă asupra celor potrivnici binecre -
dincioşilor creştini le dăruieşte şi cu cru-
cea Ta păzeşte pe poporul Tău!“.

Înălţarea Sfintei Cruci
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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 - 18.00;   Vineri: 

între orele 07.30 - 13.30
� Poliţia locală a

comunei Miroslava
serviciu apelabil 24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

Program audienţe

Tipografie: Adevărul Holding SA
Telefon: 0746.029.536
Email: ziar@primariamiroslava.ro

ISSN: 2601 –   3568
www.primariamiroslava.ro

� Secretariat Primăria Comunei Miroslava:
Tel: (+4) 0232.295.680
Fax: (+4) 0332.424.444
Fax: (+4) 0232.236.860
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro

� Poliţia locală a comunei Miroslava serviciu
apelabil 24/24 h Tel: (+4) 0751.251.513
E-mail: politialocala@primariamiroslava.ro

� Centrul de Informare Turistică, 
e-mail: turism@primariamiroslava.ro, 
telefon 0232240510.

� Serviciului de Gestionare a Câinilor fără
Stăpân, telefon 0746396051.

� SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL,
www.miroslavaindustrial.ro, e-mail:
office@miroslavaindustrial.ro, telefon
0745882888.

� Asociaţia Sportivă „Ştiinţa Miroslava“
Str.Stadionului, nr.1, Uricani, Miroslava, 
județul Iași, www.stiintamiroslava.ro, 
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro, 
telefon 0232295680.

Anunţuri
� Proprietarii de animale care pășunează pe

terenurile primăriei sunt rugate să se prezinte la Biroul
Taxe și impozite și să achite taxa de pășunat până la
data de 1 noiembrie. 

� În perioada 6-7 octombrie, Adăpostul de Câini
Miroslava va desfășura o nouă campanie de sterilizare a
câinilor cu și fără deținător din comuna Miroslava.
Legislația în vigoare impune sterilizarea câinilor de
rasă comună și a metișilor acestora, sancțiunile pentru
nerespectarea acestor prevederi fiind între 5.000 şi 10.000
de lei, potrivit Legii nr. 258/2013 pentru modificarea si
completarea OUG 155/2001. Toate persoanele interesate
sunt rugate să contacteze coordonatorul campaniei, dra.
Olaru Georgeana, tel. 0746.396.051.

Date întregistrate la
Starea Civilă 

în luna august 2018
Nașteri 
� Grumăzescu Matteo Ionel

Căsătorii
� Vîrlan Daniel Constantin și Bandac Roxana Mădălina
� Pleșca Alexandru Daniel și Apreloae Adelina
� Zaffeto Giuseppe și Lăcătușu Liliana 
� Hucaru Vlad Andrei și Nistor Elene Mădălina
� Petrea Alexandru Constantin și Dumitriu Petronela Adina
� Lazăr Petru și Frunzaru Marilena
� Ciobanu Mihai Victor și Cotoman Andreea
� Damaschin Doru Valentin și Ciubotaru Adelina Ionela
� Ghiceanu Florin Gheorghiță și Toma Delia

Decese
� Silion Elena, Găureni, 90 de ani
� Constantinescu Lucreția, Miroslava, 89 de ani

Date de contact utile din comuna Miroslava

� Sun Residence este un proiect
ambiţios ce își propune să
impresioneze prin bun gust și
calitate.

� Sun Residence Cug este situat în
spatele magazinului Selgros,
într-o zonă liniștită și accesibilă.

� Sun Residence Veche 73 este o
zona rezidenţială ce se bucură cu
un număr de peste 50 de
apartamente vândute. Complexul
este situat pe Stradă Veche, Valea
Adâncă , la doar 2 minute de
Aleea Tudor Neculai.

� Vă oferim căminul ideal, încadrat
într-un peisaj deosebit, pentru a

va crea o viaţă relaxantă,
confortabilă.

� Un avantaj îl reprezintă
conexiunea rapidă cu unul din
cele mai importante cartiere din
Iași, distanţă până în Podu Roș
poate fi parcursă în doar 5
minute cu autoturismul.

� Complexul oferă o varietate de
apartamente cu 1-2-3 camere la
preţuri accesibile.

� Blocurile au cartea tehnică a
construcţiei cu detalii pe fiecare
etapă a lucrărilor.

� Birou vânzări – Str Veche, nr. 73,
Valea Adâncă, Miroslava
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Poliția Locală Compartimentul Me -
diu aduce încă o dată la cunoștința tu-
turor deținătorilor de imobile de pe raza
Comunei Miroslava faptul că între -
ținerea și curățarea rigolelor, șanțurilor,
podețelor din dreptul proprietăților sau
în jurul acestora este obligatorie, nu
opțională.

Dacă până acum am încercat să ma-
nifestăm înțelegere față de cei care nu
au curățat corespunzător aceste zone,
pe motiv că au fost în concediu, a plo-
uat, nu au avut timp etc., am ajuns la
concluzia că numai aplicarea unor
sancțiuni severe va rezolva această
situație spinoasă.

În acest sens, în perioada imediat ur-
mătoare vom controla fiecare stradă din
comună, iar acolo unde vom constata
că toate avertizările și informările noas-
tre au fost de prisos, vom aplica amenzi
contravenționale cuprinse între 200 și
500 lei pentru persoane fizice și între
1000 si 2500 lei pentru persoane juri-
dice, conform HCL 223/2017, art.6,
lit. a și t.

O altă problemă cu care ne confrun-
tăm în ultima perioadă este legată de
creșterea invazivă a uneia dintre cele

mai de temut plante, cunoscută sub nu-
mele de Ambrozie sau Iarba pârloage-
lor. Această plantă, care provoacă
alergii severe, se găsește tot mai des în
grădini, pe marginea drumurilor, pe
câmpurile nelucrate (și nu numai), pe
spațiile verzi, în zonele de șantier în
care unele construcții nu au mai fost fi-
nalizate etc. Deși toată lumea vine cu
fel de fel de soluții și arată cu degetul
spre această buruiană toxică, invocând
inclusiv legea care sancționează per-
soanele pe terenul cărora crește această
plantă (Legea nr. 62/2018 privind com-
baterea buruienii ambrozia), nimeni nu
face nimic concret. Cu toții așteaptă ca
autoritatea locală, în speță Primăria Mi-
roslava, să vină cu personal, utilaje,
substanțe și dacă s-ar putea, aceștia să
facă curățenie în curțile, grădinile,
șanțurile, rigolele, și pe terenurile fie-
căruia.

Pentru cei care așteaptă astfel de
„soluții“, vă transmitem că acest lucru
nu este posibil din următoarele motive:
este ilegal și nu ar face decât să încura-
jeze neglijența și delăsarea.

Singura soluție viabilă și la înde-
mâna tuturor este aceea de a acționa

fiecare, cu simț de răspundere, în jurul
locurilor în care ne ducem viața de zi
cu zi. Numai astfel, printr-un efort
comun și susținut, ne putem proteja de
alergii, atât pe noi cât și pe familiile
noastre. Autoritatea locală va interveni
punctual, acolo unde va fi nevoie, pen-
tru a ajuta unele persoane care, din mo-
tive obiective, nu pot acționa singure

pentru eradicarea acestei plante. Toto-
dată îi informăm pe cei care, din rea
voință, refuză să-și curețe proprietățile
de ambrozie, că vor fi sancționați con-
form Legii 62/2018.

Doru PETRICĂ,
Poliţist Local - 

Departament Mediu

Campanie de sensibilizare împotriva
abuzului asupra copiilor

Abuzul împotriva copilului îmbracă
diferite forme, cum ar fi:

� a lovi un copil din cauza propri-
ilor supărări 

� a lăsă un copil nesupravegheat 
� a distruge înrederea în propriile

puteri ale copilului 
� a ignora un copil 
� a ridiculiza un copil 
� a neglija sănătatea unui copil 
� a manipula un copil 
� a neglija nevoile educaţonale ale

copilului 
� a nu îngriji un copil: igienă, hrană,

îmbrăcăminte 
� a neglija sănătatea unui copil 
� a abuza verbal un copil 
Deoarece disciplinarea prin (bătăi,

lovituri) determină încetarea imediată
a comportamentului nedorit al copilu-
lui, îi face pe părinţi să creadă că
această este o metodă eficientă. Schim-
barea însă este doar una temporară.

Ce se întâmplă dacă folosim pe -
depsele fizice: 

a) copiii învaţă forme agresive, vio-
lente de rezolvare a problemelor; 

b) copiii învaţă să aibă frică de
părinţi şi vor evita să le ceară ajutorul
în vreo problemă; 

c) copiii învaţă uşor să mintă pentru
a evita pedepsirea; 

d) copiii nu învaţă care este compor-
tamentul adecvat într-o situaţie pentru
care sunt pedepsiţi; 

e) pedepsirea devine impracticabilă
atunci când copiii vor creşte

PEDEPSELE VIOLENTE SUNT
INTERZISE ÎN ROMÂNIA PRIN
LEGEA 272 din 2004 cu privire la pro-
movarea şi garantarea drepturilor co -
pilului.

INSTITUŢII LA CARE 
PUTEŢI APELA PENTRU A

SESIZA O SITUAŢIE DE ABUZ
� Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi -
Telefon 983 

� Inspectoratul Judeţean de Poliţie –
112

� Serviciul Public de Asistență
Socială – Primăria Miroslava –
0232.295.680 int. 28

Curăţarea șanţurilor și rigolelor
este obligatorie, nu opţională!

Copiii învaţă ceea ce trăiesc
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Sâmbătă  22 septembrie 2018 la Sala
de Sport din Miroslava s-a desfășurat
cea de a două ediție a concursului Cupa
“Comunei Miroslava“ la șah, com -
petiție  organizată de către  CS Știință
Miroslava și Asociația Județeană de
Șah Iași  avându că parteneri:  Primăria
Comunei Miroslava, Liceul Agricol
“Mihail Kogălniceanu“ și Școala “Con-
stantin Lângă“ din Miroslava.

La concursul pentru jucători nelegi -
timati câștigătorii în ordinea clasamen-
tului general au fost:  copii<12 ani locul
I Tănase  David, locul al ÎI lea Iosif An-
drei, ambii din Iași urmați în clasament
de Ulianu Răzvan din Român. La fete
Locul I Amaricuei Alexandra și locul al
ÎI lea Ciobanu Maya ambele din
Miroslava, urmate de Dorobat Alexia
din Iași.

La adulți premianții au fost Grigore
Bogdan din Iași, Popescu Puiu (cel mai
în vârstă jucător 71 ani) din Miroslava
și Rotariu Liviu tot din Iași.

Cei mai mici participanți cu câte 4
anișori au fost desemnați Antighin
Ioana din Miroslava și Ciobanu Andrei
din Ciurea, iar familia cea mai nume -
roasă din concurs cu câte 4 membri,
fam. Hordila a fost răsplătită cu un tort
deosebit de delicios.

La competiția pentru jucători legi -
timați, competiție afișată pe lista Fe -
derației Internaționale de Șah lupta
pentru locurile fruntașe a fost deosebit
de acerbă și după 9 partide de blitz
câștigătorii au fost desemnați astfel:

La turneul de copii <12 ani casti-
gatare în clasamentul general a fost
Andrieș Alexia ,la fete 10 ani cele mai
multe puncte le-a obținut Apostol
Maria, iar la fete 8 ani s-a desprins în
câștigătoare Bugan Maria toate de la
Politehnică Iași.

Pe de altă parte în clasamentul gen-
eral al băieților  Giosan Ștefan de la
Philidor Iași a fost desemnat câștigător,
primul la băieți 10 ani a fost Cuzub
David de la Micul Șahist și la cei mai
mici băieți 8 ani Dodoi Matei de la
Politehnică Iași.

La turneul seniorilor după desfă -
șurarea celor 9 runde câștigător a fost
maestrul Fide Martinovici Ilie din Re-
publica Moldova, urmat de Plugaru
Rareș de la Capablanca Iași și Vlad
Zubcu de la Politehnică Iași.La fete
prima s-a clasat Ema Obadă de la
Politehnică Iași,fosta campioană euro -
peană la junioare.

Astfel după o zi plină de șah de cali-
tate, cu peste 114 jucători, amatori și
legitimați la cluburi din județele Iași,

București,Vaslui, Galați și Neamț, cu
prezența în premieră a 9 jucători de din-
colo de Prut ,din Republica Moldova, cu
mulți jucători de valoare și campioni
naționali la juniori, printre care 2 maeștrii
FIDE și 4 candidați de maeștri, cu premii
consistente în bani pentru adulți și trofee,
medalii și articole sportive pentru copii,
la sfârșitul competiției prof. Apostol
Alin, antrenor de șah la CS Știință
Miroslava ne-a declarat:  “Mulțumesc
foarte mult pentru sprijinul acordat  la
organizarea CUPEI COMUNEI MI -

RO SLAVA la șah, condu cerii CS Știință
Miroslava, Asociației Județene de Șah
Iași și Primăriei Miroslava , prof. Ro-
tariu Dan de la Liceul Agricol “Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava precum
și sponsorilor: Depozit materiale cons -
trucții B&S Districonstruct din Gau-
reni, Tractări AutoAlex și Spălătorie
Auto Self Service din Miroslava, Casă
Lebăda, Farmacia Sf. Nicolae Miro -
slava, Salon Nadine, Cofetăria  Mirro-
Bello, Gio Smart Fit, STOMART  și
Carion Design.“ 

Cupa Miroslavei la șah a reunit
sahiști din mai multe judeţe 

Știința Miroslava se impune în partida
din etapa a 4-a a Campionatului Ligii a III-
a de Fotbal împotriva celor de la Ceahlăul
Piatra Neamț cu scorul de 1-0. Stadionul
„Uricani“ a fost gazda acestui meci, pe 14
septembrie, jocul fiind deosebit de  impor-
tant în stabilirea principalelor favorite la
promovarea în Liga a II-a. Prin prisma
cărții de vizită a echipei oaspete și a
ambițiilor nemțene de promovare, calcu-
lele hârtiei indicau drept favorită echipa
de la poalele Pietricicăi. Însă Știința Mi-
roslava a început nemaipomenit meciul și
a deschis scorul după doar două minute de
joc prin Bucur, după ce Botezatu i-a cen -
trat perfect de pe partea dreaptă, dintr-o
lovitură liberă. Avea să fie, de altfel, sin-
gurul gol al unui meci spectaculos, condi-
mentat cu ratări ale ambelor formații. Au

trecut, rând pe rând, pe lângă gol, Țapu și
Pantea de partea nemțenilor, respectiv
Iovu, Nem țanu și Marin de la formația
antrenată de Viorel Frunză.

După această etapă echipa Știința Mi-
roslava acumulează 9 puncte, situân -
du-se pe locul 5, cu 3 victorii și o
în  frângere, golaveraj 4-2. De menționat
că primele 6 echipe ale clasamentului
sunt despărțite de un singur punct iar
lupta pentru promovare se anunță extrem
de disputată. Cum disputat va fi și
următorul meci, în deplasare la SCM
Gloria Buzău, duminică, 23 septembrie
de la ora 11. Gazdele, echipă de aseme-
nea cu o carte impresionantă de vizită,
ocupă locul al 2-lea al clasamentului. Să
le ținem pumnii băieților noștri! Hai,
Știința Miroslava!

Formația noastră secundă a reușit
scorul etapei învingând echipa AS Poly
2014 Iași pe stadionul „Victoria“ din
comuna cu același nume. Echipa
noastră a deschis rapid scorul în minu-
tul 2 prin Costin Răzvan după o recu-
perare pe partea dreaptă, iar căpitanul
Mihai Dascălu a majorat diferența 8
minute mai târziu când a trimis mingea
cu capul în plasa aparată de portarul
gazdelor, Vlad Achiței. Până la finalul
primei reprize, băieții antrenați de Cri-
stian Danielevici au mai marcat de încă
două ori prin Marian Sava în minutul
16 cu o super execuție direct din corner
și prin Ionel Grigoraș cu un șut impe-
cabil sub bară de la 20 de metri.

Repriza secundă a început mai
moale, iar jocul nu a oferit situații de
gol, dar totul s-a schimbat în minutul
66 după o greșeală a apărării gazdelor,
când după o degajare blocată de Ma-
rian Sava, mingea a ajuns la Sergiu
Maidan care a marcat cu un șut din 10
metri pentru 0-5. În minutul 70, Costin

Răzvan reușește dubla după trei șuturi
trimise de acesta și de Robert Secară,
care l-au învins, într-un final, pe porta-
rul Vlad Achiței. După alte trei minute,
Marian Sava a sprintat pe partea
dreaptă, iar din centrarea sa a rezultat
dubla trecută în contul lui Sergiu Mai-
dan. Golul de onoare reușit de cei de la
AS Poly 2014 Iași a venit cu 10 minute
înainte de final, prin Ovidiu Sandu,
care a șutat din întoarcere de la 16
metri. În minutul 82, Marian Sava
înscrie cu un șut din interiorul careului
mare la colțul lung trecându-se pe lista
marcatorilor cu câte două goluri, iar în
minutul 86 Răzvan Pușcașu închide ta-
bela la 1-9 cu un șut de pe linia de 16
metri lateral stânga.

Totodată, echipa noastră de juniori
A1 a învins-o pe cea a celor de la AS
Poly 2014 Iași cu 2-0.

Știința II: Șerban, Bordeianu, Das -
călu, Gavriluță, Pușcașu, Paiu, Costin,
Grigoraș, Maidan, Tanana, Sava,
Secară, Dima, Tofan.

Victorie categorică
pentru Știinţa Miroslava II

Miroslava învinge Ceahlăul!


