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În perioada 22-26
octombrie, Pri mă ria
comunei Mi ros lava
în parteneriat cu Li -
ceul Tehnologic A -
gri col „Mihail Ko-
  găl  niceanu“ a organi-
zat evenimentul cul -
tural „Seri de film la
casa Sturdza“. Pro -
iectul a con stat în
vizionarea de 5 filme
istorice ro mânești, în
5 seri consecutive, cu
tematica specifică
perioadei interbelice,
urmate de prelegeri,
discu�ii și dezbateri
la care au fost in vita�i
istorici, sociologi,
profesori. 

Continuare 
în pagina 4

Centenar la Miroslava: 
„Seri de film la Casa Sturdza“

Turiști din 4 ţări europene
în vizită la Miroslava

În ziua de luni, 15 octombrie comuna Miroslava a fost vizitată
de un grup de 11 profesori din 4 �ări europene: Marea Britanie,
Italia, Cehia și Lituania cu ocazia inaugurării primului refugiu
pentru turiști și bicicliști construit de Primăria Comunei Mi -
roslava în parteneriat cu Liceul Tehnologic de Mecatronică și
Automatizări din Iași în pădurea Surdă, din vecinătatea satului
Proselnici.

Continuare în pagina 4

Învăţământ profesional dual la Liceul
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ Miroslava

La sfârșitul lunii sep-
tembrie a avut loc o
întâlnire importantă la Li-
ceul Agricol „Mihail Ko -
găl niceanu“ din Miroslava
la cererea marilor fermieri
din zona Moldovei. Fer-
mierii au mare nevoie de
elevi proveni�i din sistemul
de învă�ământ profesional
de stat în sistem dual, care
pregătește elevii absolven�i
de gimnaziu să devină cei
mai califica�i și mai apre -
cia�i într-o specializare sau
o meserie.

Continuare în pagina 3

Investiţii Apavital în comuna Miroslava 
În ciclul investi�ional

2010-2016, din fonduri
proprii SC APAVITAL SA
și în baza unor parteneriate
cu primăria comunei Mi -
ros lava s-au implementat
proiecte de investi�ii în val-
oare de aproximativ 4 mil-
ioane lei, obiectul acestora
fiind reprezentat de  90.836
ml de conducte de apă în
satele comunei Miroslava.

Continuare în pagina 3
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Reunit în ședinţă de lucru ordi-
nară în ziua de 27 septembrie
2018, ora 09:00, în sala de şedinţe
a Primăriei comunei Miroslava,
Consiliul Local Miroslava, judeţul
Iaşi a votat și aprobat următoa-
rele normative locale:

 HOTĂRÂREA NR.195 privind
introducerea în inventarul domeniului
public al comunei Miroslava a
investiţiei: „Extindere re�ea alimentare
cu apă în localitatea Miroslava, comuna
Miroslava, jud. Iași“ şi darea în admi-
nistrare şi exploatare către S.C APAVI-
TAL S.A..

 HOTĂRÂREA NR.196 privind
aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-
05-2018 și a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de
investi�ie: « Trotuare sat Horpaz, com.
Miroslava, jud. Iaşi» 

 HOTĂRÂREA NR.197 privind
aprobarea proiectului tehnic nr.DRU-
04-2018 și a indicatorilor tehnico–eco-
nomici pentru obiectivul de investi�ie:
« Construire drum 2 din incinta– Parc
Industrial Miroslava, com. Miroslava,
jud. Iaşi» 

 HOTĂRÂREA NR.198 privind
necesitatea aprobării indicatorilor teh-
nico – economici pentru obiectivul de
investi�ie: « Construire gospodărire de

apă pentru stingerea incendiilor și re�ea
de hidran�i exteriori pe perimetrul Par-
cului Industrial, sat Brătuleni com. Mi-
roslava, jud. Iaşi» 

 HOTĂRÂREA NR.199 privind
însușirea de către Consiliul Local Mi-
roslava a modificărilor și completărilor

din Inventarul Domeniului Privat al
Comunei Miroslava, jude�ul Iași,
Anexă nr.1 la H.C.L. nr.3/30.01.2018 

 HOTĂRÂREA NR.200 privind
însușirea de către Consiliul Local Mi-
roslava a modificărilor și com pletărilor
din Inventarul Domeniului Public al

Comunei Miroslava, Anexă nr.1 la
H.C.L. Miroslava nr.2/30.01.2018

 HOTĂRÂREA NR.201 pentru
modificarea și completarea art.1
alin.(1) din H.C.L. Miroslava
nr.114/31.05.2018 privind necesitatea
acordării cu titlu gratuit a dreptului de
uz și de servitute către S.C. DELGAZ
GRID S.A. a terenului în suprafa�ă de
45 m.p. ce apar�ine domeniului public
al U.A.T. Comuna Miroslava pentru
execu�ia proiectului:“Alimentare cu
energie electrică locuin�a de serviciu
S.C. EURO DEVELOPMENT GRUP
S.R.L., str. Mărășești nr.18, localitatea
Miroslava, jude�ul Iași“

 HOTĂRÂREA NR.202 privind
alegerea președintelui de ședin�ă pentru
trimestrul IV, respectiv pentru lunile
octombrie, noiembrie și decembrie
2018

 HOTĂRÂREA NR.203 privind
necesitatea aprobării indicatorilor teh-
nico – economici pentru obiectivul de
investi�ie: « Realizarea de racorduri la
re�eaua de canalizare în satele
Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului,
Ciurbești, Găureni și Uricani, com. Mi-
roslava, jud. Iași»

 HOTĂRÂREA NR.204 privind
rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava,
jude�ul Iași 2018

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna septembrie 2018

ENERSELVES este un proiect transna�ional finan�at
în cadrul celui de-al 2-lea apel de proiecte al progra-
mului Interreg Europe (PI 3.1. Improving low-carbon
economy policies) având următorii parteneri: PP1.
(Lider de proiect) Agen�ia pentru Energie din Ex-
tremadura (Spania), PP2. Agen�ia pentru Energie Sud-
Vest (Suedia), PP3. Biroul Mareșalului Voievodatului
Sfintei Cruci Swietokrzyskie (Polonia), PP4. Agen�ia
pentru Managementul Inteligent al Energiei (Malta),
PP5. Regiunea Lazio (Italia), PP6. Agen�ia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est (România), PP7.
Regiunea Autonoma Sardinia (Italia). ENERSELVES
este legat de Directiva Europeană privind Performan�a
Energetică a Clădirilor (EPBD) 2010/31/UE care im-
pune ca statele membre (SM) sa ia măsuri pentru ca
toate clădirile noi să îndeplinească standardul energie-
aproape-zero (nZEBs – Nearly-Zero Energy Build-
ings), până în 2020, și toate clădirile publice nou-con-
struite, până în 2018. Standardul se referă la consumul
de energie provenită din surse conven�ionale. Obiec-
tivul general al proiectului urmărește să îmbunătă�ească
politicile existente sau să producă unele noi pentru a
sprijini integrarea SRE (surse regenerabile de energie)
pentru consumul propriu al clădirilor, utilizând sprijinul
financiar, reprezentat de Fondurile Structurale sau alte
finan�ări ale CE, sau alte instrumente inovatoare
(parteneriat public-privat), care pot sprijini tehnologiile
aferente în vederea asigurării unui cost optim.

Subiectul clădirilor cu un consum energetic apropiat
de zero (Near Zero Energy Buildings - nZEB),
reprezintă viitorul în acest domeniu de activitate, mai
ales că modelul respectiv este impus de Comisia
Europeană prin directiva privind performan�a
energetică a clădirilor, pentru includerea unor cerin�e
explicite referitoare la performan�a energetică a
clădirilor și la necesitatea proiectării/realizării imo-
bilelor cu un consum de energie aproape egal cu zero -

așa-numitele clădiri nZEB (Nearly Zero Energy Build-
ings). 

Potrivit directivei, după 31 decembrie 2018, clădirile
noi, ocupate și de�inute de autorită�ile publice, trebuie
sa fie din categoria nZEB, aceasta cerin�ă urmând să se
aplice tuturor imobilelor noi începând din 2021. Însă,
actualmente, conceptul nZEB încă nu pare să fie aplic-
abil cu ușurin�ă în România. Anumite cercetări ante-
rioare arată că investi�iile necesare și integrarea optimă
a tehnologiilor adecvate pentru construirea și/sau ren-
ovarea clădirilor la nivel nZEB, precum și pregătirea
specialiștilor în domeniu sunt printre cele mai impor-
tante bariere recunoscute pe pia�ă. Mai mult, câștigarea
încrederii operatorilor industriei construc�iilor și pro-
prietarilor de clădiri în performan�a energetică reală a
imobilelor nZEB și diminuarea riscurilor reale asociate
noilor tehnologii par sa fie principalele puncte strate-
gice a căror solu�ionare ar putea facilita realizarea
investi�iilor mari necesare în procesul de creștere a
performan�ei energetice a fondului de clădiri. Prin ur-
mare, este necesară dezvoltarea pie�ei de produse, ser-
vicii și solu�ii tehnologice competitive destinate
clădirilor noi și existente cu privire la construirea, ex-
ploatarea și post-utilizarea acestora, precum și ur-
gentarea pregătirii specialiștilor din domeniul
construc�iilor, pentru a de�ine compe�entele necesare
realizării clădirilor de tip nZEB. Consumul de energie
auto-produsă prin integrarea surselor regenerabile de
energie (SRE) este recomandată pentru a realiza nZEB,
deoarece necesarul (aproape nul sau foarte scăzut) de
energie consumată în clădiri nZEB, poate fi
ob�inut/acoperit astfel.

Clădirile ce urmează conceptul nZEB sunt în mod
clar cea mai bună alegere din punct de vedere eco-
nomic. Sunt profitabile pe termen lung, în cazul în care
acum, pentru unele clădiri optimizate în etapa de con-
cepere, costul de investi�ie al clădirii în sine poate fi

egal sau chiar mai scăzut în compara�ie cu aceeași
clădire cu o abordare standard. 

În acest context, proiectul prin care a fost construită
centrala fotovoltaică din comuna Miroslava, jude�ul
Iași s-a bucurat de privilegiul de a fi inclus în proiectul
transna�ional ENERSELVES ca și exemplu de bună
practică la nivel european (https://www.interregeu-
rope.eu/policylearning/good-practices/item/886/photo-
voltaic-park-ciurbesti-miroslava-commune/).

De asemenea, UAT Comuna Miroslava, jude�ul Iași
își propune să ini�ieze cât mai curând posibil o masă
rotundă unde vor fi invita�i to�i actorii locali implica�i
în acest domeniu (autorită�i publice locale, universită�i,
institu�ii publice, specialiști în domeniul proiectării și
consultan�ei, constructori, etc.) pentru promovarea con-
ceptului nZEB în România și a disemina rezultatele
proiectului. 

Conceptul nZEB. Centrala fotovoltaică din Miroslava – exemplu de bună
practică în cadrul proiectului transnaţional ENERSELVES 
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Un nou sens giratoriu va fi înfiin�at
la Miroslava, jude�ul Iași în satul Bră-
tuleni, strada Basarabia – intersec�ia cu
șoseaua de centură. În zona de nord-
vest a comunei noastre și sud-vestul
municipiului Iași se dezvoltă o zonă
preponderent industrială unde își
desfășoară activitatea peste 60 de firme. 

Pentru realizarea investi�iei în urma
procedurilor de achizi�ie publică UAT
Comuna Miroslava, jude�ul Iași a sem-
nat un contract de execu�ie lucrări cu
Asocierea SC MECON SRL și SC
CONEST SA cu o valoare de 1,58 mi-
lioane lei, fără TVA. Termenul de reali-
zare, conform contractului încheiat cu
executantul lucrării este de 5 luni. Din
estimările specialiștilor care urmăresc
execu�ia lucrărilor această investi�ie va
fi finalizată înainte de termenul estimat
ini�ial și ne bucurăm pentru asta.

Necesitatea și oportunitatea realizării
acestei investi�ii a fost justificată în ca-
drul studiului de fezabilitate, deoarece
este nevoie de asigurarea îmbunătă�irii
conexiunii cu re�eaua de străzi din co-
mună și șoseaua de centură a munici-
piului Iași, de îmbunătă�irea capacită�ii
portante și a siguran�ei circula�iei, pre-
cum și să se asigure un trafic rutier în
condi�ii crescute de siguran�ă și confort.
Totodată, se asigură posibilitatea de ac -
ces, în condi�ii optime, a mijloacelor de
interven�ie rapidă în caz de nevoie
(pompieri, salvare, poli�ia etc.) și a mij-
loacelor auto pentru transportul public.

„Acest sens giratoriu a apărut ca o
necesitate după numeroase solicitări
ale firmelor care își desfășoară activi-
tatea în zona industrială a comunei Mi-
roslava. Venim în întâmpinarea investi-
torilor români și străini pentru a-și
putea desfășura activită�ile în zonă și
pentru asigurarea circula�iei în condi�ii
de siguran�ă. Ne bucurăm că Delphi
Diesel Systems, cea mai puternică
firmă din jude�ul Iași care a depășit ca

cifră de afaceri 2 miliarde de lei în anul
2017 și cel mai mare angajator din
jude�ul Iași se află pe teritoriul nostru
și facem tot ce ne stă în putin�ă pentru
a le asigura un transport optim pe teri-
toriul nostru. De asemenea, existen�a
parcului industrial în zonă ne-a deter-
minat să grăbim pu�in lucrurile și spe-
răm ca din luna noiembrie a.c. sensul
giratoriu să fie circulabil“, a declarat
Dan Ni�ă primarul comunei Miroslava.

Un nou sens giratoriu în
comuna Miroslava

Pentru următorul ciclu investi�ional la SC APAVI-
TAL SA se află în derulare proiectul de Asisten�ă Teh-
nică pentru pregătirea Aplica�iei de finan�are și a
Documenta�iilor de atribuire pentru Proiectul Regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
jude�ul Iași în perioada 2014 – 2020, finan�at de Uni-
unea Europeană, cofinan�at de SC APAVITAL SA și
primăriile din aria de operare.

“În ceea ce privește stadiul proiectului regional,
sunt finalizate ridicările topometrice, este în curs de
definitivare tema de proiectare și se lucrează la întoc-
mirea Documenta�iilor de Atribuire, în vederea dema-
rării procedurilor de licita�ie pentru cele 13 contracte
de lucrări propuse. De asemenea, este în curs de defi-
nitivare Aplica�ia de Finan�are, spre a fi trimisă spre
aprobare Autorită�ii de Management a Programului
Opera�ional Infrastructura Mare (POIM). Au fost di-
verse întâlniri la sediul primăriei comunei Miroslava
cu specialiștii primăriei, ai SC EPTISA ROMANIA SRL
(firma de consultan�ă) și ai SC APAVITAL SA pentru
stabilirea amplasamentelor re�elelor de canalizare. În-
tâlnirile au avut ca scop definirea listei finale a
investi�iilor POIM pentru comuna Miroslava. Sunt pre-
văzute următoarele lucrări de investitii: Extindere re�ea

canalizare sat Miroslava – cca. 4800 m; Extindere
re�ea canalizare sat Balciu – cca. 4000 m; Extindere
re�ea canalizare sat Valea Adâncă – cca. 10000 m;
Înfiin�are re�ea canalizare sat Horpaz – cca. 6600 m.
Estimăm începerea acestor lucrări în trim. IV 2019 –
începutul anului 2020, data depinzând foarte mult de
durata procedurilor de licita�ie. Valoarea estimativă a
acestor investi�ii depășește suma de 10 milioane lei.“,
a declarat dl. Ion TOMA director general SC APAVI-
TAL SA.

Complementar acestor investi�ii, primăria comunei
Miroslava are în implementare proiectul Extindere in-
frastructură de apă uzată în localită�ile Găureni, Uri-
cani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești
din comuna Miroslava, judeţul Iaşi, cu finan�are prin
Programul Na�ional de Dezvoltare Rurală, Submăsura
7.2 care se află în stadiul de execu�ie lucrări. Valoarea
contractului de execu�ie lucrări este de aproximativ 7,8
milioane lei și are un stadiu de execu�ie de 30%. Ter-
menul final de implementare al proiectului este finalul
anului 2019.

„Toate proiectele depuse de primăria comunei Mi-
roslava la diverși finan�atori și investi�iile care sunt
acum în derulare sunt făcute pentru a îmbunătă�i

condi�iile de via�ă pentru locuitorii comunei noastre.
În timp ce unele investi�ii se finalizează, lucrăm la al-
tele noi pentru a putea �ine pasul cu dezvoltarea.
Rugăm pe to�i locuitorii comunei noastre să sprijine
autorită�ile pentru implementarea acestor investi�ii și
să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul
Local de Urbanism al comunei Miroslava (aprobat
prin HCLM nr. 146/26.11.2011), să păstreze distan�ele
între garduri de 8 m pe drumurile secundare și de 11
m pe drumurile principale.“, a declarat primarul co-
munei Miroslava, jude�ul Iași dl. Dan Ni�ă.

De asemenea, conform Legii nr. 241/2016 privind
serviciul de alimentare cu apă și canalizare, art. 31 (14):
„utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei
care au sisteme propria de alimentare cu apă, au
obliga�ia de a se racorda la sistemele publice de cana-
lizare existente sau nou-înfiin�ate, dacă aceștia nu de�in
sta�ii de epurare avansate care respectă condi�iile de
descărcare a apelor epurate în mediul natural“. Ne-
respectarea legisla�iei privind serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare și privind protec�ia mediului
(OUG nr. 195/22.12.2005, art. 58, lit. f.), constituie
contraven�ie și se sanc�ionează cu amenzi destul de
mari.

Investiţii Apavital în comuna Miroslava 
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Scopul acestui eveniment dedicat
anului Centenar a constat în transpune-
rea participan�ilor în atmosfera perioa-
dei Primului Război Mondial și cea in-
terbelică prin arta cinematografică, (res-
pectiv vizionare de filme) urmărind
drame personale sau colective de pe
front, percep�ii diferite din epocă asupra
începerii războiului și gradul de
conștientizare al societă�ii fa�ă de epoca
trăită și fa�ă de momentul Marii Uniri. 

Deschiderea evenimentului, în seara
de 22 octombrie s-a desfășurat în
prezen�a domnului primar Dan Ni�ă
care a declarat: „Importan�a momentu-
lui istoric pe care România îl va atinge
la data de 1 decembrie 2018, o sută de
ani de la Marea Unire din 1918, nu ne
poate lăsa nepăsători, motiv pentru
care dorim să sărbătorim acest mo-
ment prin organizarea mai multor eve-
nimente culturale cu tematică speci-
fică pe întreg parcursul anului 2018.
Serile de film istoric organizate aici, la
Palatul Sturdza fac parte din strategia

culturală a primăriei pentru anul în
curs. Mul�umim tuturor celor prezen�i
pentru interesul arătat fa�ă de acest su-
biect și îi asigurăm că primăria Miro-
slava va continua să desfășoare eveni-
mente culturale de interes pentru în-
treaga comunitate locală.“

Istoricul Liviu Brătescu, cercetător la
Institutului A.D. Xenopol al Academiei
Române, filiala Iași, a deschis eveni-
mentul cu o prelegere despre contextul
izbucnirii Primului Război Mondial și a
adus în discu�ie pe marginea scenariului
de film „Întunecarea“, film românesc
din 1986 regizat de Alexandru Tatos
având în rolurile principale pe Ion Ca-
ramitru, George Constantin, Dan Con-
durache și Florin Zamfirescu după un
scenariu scris de Petre Sălcudeanu și
bazat pe romanul omonim de Cezar Pe-
trescu, vizionat în aceeași seară, criza de
conștiin�ă a unui intelectual idealist
declanșată de participarea la Primul
Război Mondial și de neputin�a de a
schimba din punct de vedere moral o

societate capitalistă cangrenată de
corup�ie,. Acesta a mai men�ionat că
ac�iunea filmului care se petrece pe trei
paliere temporale: înainte de război, în
timpul războiului și după război sur-
prinde un tablou complex al acelei pe-
rioade. 

“Astfel de evenimente culturale care
au menirea să trezească în conștiin�a
noastră semnifica�ii profunde ale mo-
mentelor de maximă importan�ă din is-
toria colectivă a poporului român, sunt
și vor fi întotdeauna binevenite pentru
societate. Pe lângă arhive, și arta, în
cazul de fa�ă arta cinematografică, re-
prezintă o formă mai ușor accesibilă
publicului larg de a men�ine vie în me-
moria noastră istoria formării statului
na�ional român.“ a declarat Liviu Bră-
tescu. 

În cea de a doua seară, domnul pro-
fesor Dumitru Bunea, fost director al
Liceului Tehnologc Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ a oferit o lec�ie de isto-
rie despre desfășurarea efectivă a Pri-
mului Război Mondial și impactul lui
asupra ceea ce urma să devină după
momentul 1 decembrie 1918 România
Mare având ca suport scene din filmul

Triunghiul mor�ii, film românesc din
anul 1999, regizat de Sergiu Nico-
laescu, în care se reconstituie luptele
purtate de armata română impotriva
ocupan�ilor germani în Primul Război
Mondial în localită�ile Mărăști,
Mărășești și Oituz.

“Am ales să organizăm acest eveni-
ment dedicat Centenarului în incinta
Palatului Sturdza din Miroslava pentru
a pune în valoare atât istoria locală a
cărei emblemă o reprezintă această
construc�ie cât și a aniversa cei 187 de
ani de la înfiin�area Institutului de
Educaţie pentru Fiii de Nobili, deschis
la Miroslava la 24 octombrie 1831, și a
cărui prim absolvent de marcă a fost
Mihail Kogălniceanu cel al cărui nume
îl poartă astăzi institu�ia de învă�ământ.
Dorim să continuăm acest proiect și cu
alte edi�ii și suntem deschiși în aborda-
rea mai multor teme de interes atât
pentru Miroslava cît și pentru întreaga
zonă pentru a dezvolta o via�ă culturală
locală de calitate pentru cetă�enii co-
munei.“ a declarat Mihaela Vechiu, con-
silier la Centru de Informare Turistică
Miroslava, organizator al evenimentului
din partea primăriei.

Centenar la Miroslava: 
„Seri de film la Casa Sturdza“

Construirea refugiului din pădurea
Surda face parte din cadrul mai mul-
tor ac�iuni coordonate de Liceul Teh-
nologic de Mecatronică și Automati-
zări în cadrul proiectului Erasmus+
parteneriate pentru Educa�ia
Adul�ilor, Arboreal Futures (2016-
2018). 

“Pe parcursul celor doi ani în
care a fost implementat, proiectul și-
a propus explorarea unor spa�ii co-
munitare (grădini, livezi) în vederea
dezvoltării unor activită�i
educa�ionale și culturale inedite, în
afara clasei. Bazându-se pe promo-
varea voluntariatului și a învă�ării
non-formale. Arboreal Futures și-a
propus sprijinirea unor grupuri de
ini�iativă locale pentru cooperare
comunitară și grijă fa�ă de spa�iile
comune, mai ales prin mijloace eco-
logice și de creștere a conștientizării
importan�ei acestora. 

La Miroslava am găsit sprijin și
în�elegere în construirea acestui re-
fugiu care este un simbol al scopu-
lui principal al proiectului: buna co-
muniune a omului cu natura și pen-

tru care mul�umim autorită�ilor lo-
cale implicate.“ a declarat Ilie Apos-
tol, profesor la Liceul Tehnologic de
Mecatronică și Automatizări și unul
dintre coordonatorii proiectului. 

Centrul de Informare Turistică
din Miroslava a reprezentat un al doi-
lea punct important de vizită pentru
vizitatorii europeni. Aici consilierul
de turism, Mihaela Vechiu, le-a po-
vestit despre istoria, tradi�ia și cultura
locală din Miroslava, le-a oferit
informa�ii despre via�a poetului Di-
mitrie Anghel din Cornești al cărui
muzeu func�ionează în incinta Cen-
trulu de Turism și le-a oferit hăr�i ale
comunei și albume de prezentare ale
principalelor obiective de atrac�ie tu-
ristică din comună. 

“Profităm de fiecare ocazie când
turiștii ne calcă pragul pentru a rea-
duce la via�ă prin poveștile prezen-
tate o parte din istoria locală a Mi-
roslavei. Cu fiecare prelegere �inută
despre aceste meleaguri încercăm să
scoatem din cufărul prăfuit al isto-
riei măre�ia Palatului Sturdza și
importan�a educativă a dăinuirii lui

peste veacuri în curtea Liceului
Agricol, căutăm să aprindem lu-
mina povestirii peste tradi�iile păs-
trate tot mai greu din cauza urbani-
zării tot mai accelerate a satelor mi-
roslăvene din imediata învecinare a
Iașului, încercăm să ducem vizitato-
rii cu ochii min�ii în inima naturii în

mijlocul pădurii de la Uricani și ne
dorim să le stârnim interesul pentru
a pleca de la noi cu o lec�ie despre
via�a satului moldav în bagaje.“ a
declarat Mihaela Vechiu, consilierul
centrulu de Informare Turistică din
Miroslava.

Turiști din 4 ţări europene în vizită la Miroslava



Direc�ia pentru Agricultură Judeţeană
Iași în colaborare cu Asocia�ia Grupul de
Ac�iune Locală Stejarii Argintii cu sediul
în comuna Miroslava au organizat mar�i,
16.10.2018 la sediul Asocia�iei GAL
Stejarii Argintii (în incinta Liceului
Tehnologic Mihail Kogălniceanu) un

atelier de lucru privind activită�ile fe-
meilor din comunită�ile rurale, proiectele
cu finan�are europeană aplicate în
practică de acestea, avantajele proce-
selor de asociere și cooperare în
produc�ie și valorificarea produc�iei lo-
cale, precum şi oportunită�ile actuale.

Întâlnirea a fost organizată cu prilejul
Zilei Mondiale a Femeii din Mediul
Rural și a Zilei Mondiale a Alimenta�iei. 

Doamna Camelia Apetroaie și
doamna Mihaela Dădăcuș, reprezen-
tante ale Direc�iei pentru Agricultură
Judeţeană Iași au prezentat exemple de
bună practică și modalită�i de sărbătorire
a Zilei Internaţionale a Femeilor din
Mediul Rural (15 octombrie) și Zilei
Mondiale a Alimenta�iei (16 octombrie).

Actori locali - producători din terito-
riul acoperit de GAL Stejarii Argintii,
echipa GAL, cadre didactice din cadrul
Liceului Tehnologic Mihail Kogal-
niceanu, reprezentan�i ai ONG-urilor și
ai altor grupuri locale de ac�iune de pe
raza jude�ului Iași au împărtășit despre
cele doua teme, despre dificultă�ile si
realizările lor, despre posibilită�i de
asociere și cooperare în vederea
dezvoltării teritoriului GAL Stejarii Ar-
gintii (comunele Dumești, Horlești,
Le�cani, Mădîrjac, Miroslava și Popești). 

Concluzia atelierului organizat a fost
sintetizată în declara�iile doamnei Irina
Nenerică, manager Asocia�ia GAL Ste-

jarii Argintii: „Dezvoltarea comunitară
poate fi realizată pornind de la educa�ie,
implicare în identificarea nevoilor co -
munită�ii și a solu�iilor acestor nevoi și
mai ales prin parteneriate, cooperare și
asociere cu to�i actorii locali“. Aceste
as pecte nu pot fi atinse decât așa cum
afirma doamna Cristina Balint (produ -
cător local, comuna Le�cani): „prin mun -
că se poate ob�ine orice și doar
împreună vom reuși să facem vizibil
mediul rural“.
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„Mă înconjur de oameni pozitivi.
Am lăsat trecutul în urmăși nu-
mi fac griji pentru viitor. Accept
lucrurile așa cum sunt și am
învățat să mulțumesc Lui
Dumnezeu pentru fiecare zi
trăită.“

Rep: - Doamnă Maria Ciobanu, as-
tăzi îmi propun să vorbim despre via�ă,
despre trecerea dumneavoastră prin
timpuri și mai pu�in despre implicarea
dumneavoastră în politică. Cine este
Maria Ciobanu?

M.C. – Interesant modul dumnea-
voastră de abordare și, recunosc, mă
răscolește. 

M-am născut într-o zi frumoasă de
început de august, într-un sat din co-
muna �ibana. Înconjurat de pădure, cu
uli�e înguste și prăfuite, dar fremătând
de glasuri de copii și de oameni harnici,
satul Domni�a rămâne punctul de por-
nire în via�ă, linia de start într-un mara-
ton pe care mi-l doresc tot mai lung.

Asemeni lui Creangă, îmi amintesc
și azi cu drag de părul încărcat de rod
din fa�a casei părintești, de bujorii din
jurul fântânii de unde scotea mama apă
cu cofăelul, de gârla care ne despăr�ea
de pădure ca într-o poveste – locul bu-
curiilor copilăriei mele, modestă, așa
cum erau vremurile și, categoric, ră-
mâne un reper, o bornă de demarca�ie
pe drumul meu în via�ă. Mai târziu, la
vârsta de șase ani, am venit în această
comună frumoasă, Miroslava, care m-a
adoptat, în care locuiesc și astăzi.

Rep: - Au influen�at aceste ele-
mente, desprinse din tabloul copilăriei,
alegerea profilului profesional de mai
târziu?

M.C. – În acele vremuri coeficientul
emo�ional sau poten�ialul copilului în
alegerea profesiei era scăzut sau limitat

de posibilită�ile familiei și de
oportunită�ile locale.

Am urmat cursurile gimnaziale la
Școala „Constantin Langa“, după care
am urmat cursurile Liceului „Vasile
Adamache“ din Copou, sec�ia horticul-
tură, de unde am fost repartizată ca teh-
nician agronom la CAP Uricani, co-
muna Miroslava. Deși am lucrat doar
un an, am căpătat experien�ă și am adu-
nat amintiri.

Rep: - De ce doar un an la CAP? Ce
detalii și-au pus amprenta pe aminti-
rile dumneavoastra? 

M.C: - Voi răspunde punctual, în or-
dinea întrebărilor. Am lucrat doar un an
deoarece așa era regula timpurilor - erai
obligat să ai un stadiu de minim un an
la locul reparti�iei, ca să po�i pleca la un
alt loc de muncă. A fost o perioadă
scurtă de timp, dar îmi amintesc ce de-
zastru era cu drumurile din comună,
care nu erau nici măcar pietruite. Dacă
trebuia să te deplasezi din Vorovești în
Brătuleni sau din Cornești în Proselnici,
pe timp de ploaie, doar cu tractorul se
putea merge. Nu pot vorbi comparativ
cu ceea ce este astăzi în comună – dru-
muri, străzi asfaltate cu toate utilita�ile
și confortul civiliza�iei. 

Rep: - Cum a�i ajuns să cunoaște�i
atât de bine comuna și pe oamenii lo-
curilor?

M.C. – De la CAP Uricani am plecat
la I.A.S.Miroslava ca administrator de
grădini�ă (primitor-distribuitor) până la
revolu�ie și așa am cunoscut copiii și pe
părin�ii lor. Anii au trecut și din 1990
am lucrat în Primăria Miroslava, ca sta-
tistician, agent agricol- eram omul bun
la toate- învă�ând de la foștii secretari
ai comunei inclusiv tainele Stării Civile,
oficiind căsătorii, când aceștia erau în
concediu.

Ca agent agricol am străbătut toate
uli�ele satelor și am făcut hăr�i fiecărui
sat, dând denumiri străzilor din cele 13

sate ale comunei. Vă da�i seama, ce sen-
timent plăcut am astăzi când mă întâl-
nesc prin comună cu cetă�enii pe care
ani la rând i-am servit cu plăcere în ac-
tivitatea mea?!

Rep:- Ce a însemnat ieșirea la pen-
sie pentru un om activ ca dumnea-
voastră?

C.M: - A�i pus degetul pe rană. În
anul 2015 am ieșit la pensie, lucru care
nu mi-a plăcut. A fost greu, a fost dificil
de depășit momentul în care am realizat
că nu voi mai fi acolo, cu oamenii pe
care să-i ascult, să-i în�eleg și să-i ajut.
Am avut alături familia, pe foștii colegi,
pe care-i vizitam foarte des, dar, cu tim-
pul mi-am revenit. M-am implicat în di-
verse activită�i de familie și sociale, iar
astăzi sunt bine, sunt sănătoasă și, de pe
pozi�ia de consilier local, intru în con-
tact cu cetă�enii comunei.

Rep: - Comuna Miroslava este cu-
noscută la nivel na�ional pentru dez-
voltarea plurivalentă, pentru proiec-
tele de anvergură derulate, pentru dez-
voltarea galopantă a zonei industriale,
precum și pentru faptul că este co-
mună fără șomaj. Cum vede�i această

traiectorie administrativ-economică și
socială a comunei Miroslava?

C.M.: - Sunt mândră că sunt locuitor
al acestei comune și că fac parte din
Consiliul Local Miroslava. Sus�in pro-
iectele ini�iate de domnul primar Dan
Ni�ă, care se străduiește să acceseze cât
mai multe proiecte pe fonduri europene,
menite să asigure dezvoltarea zonelor
de interes în comună. Aici mă refer la
infrastructura stradală, re�ele de apă și
canalizare, dar și alte obiective de inte-
res local și zonal.

Rep: - Schimbând registrul discu�i -
ei, ce face bunica Maria?

C.M.: - Da, mă simt împlinită și din
acest punct de vedere. Sunt bunică și le
pregătesc nepo�eilor mei tot felul de
dulciuri, compoturi și alte bunătă�i, dar
le depăn și poveștile copilăriei. 

Rep.: - Se apropie sfârșitul anului
cu tumultul obiceiurilor de iarnă atât
de frumoase, al brazilor împodobi�i. Îi
învă�a�i pe nepo�ii dumneavoastră co-
linde, plugușorul? Se mai păstrează la
Miroslava obiceiurile străvechi?

C.M.: - O, iar mă face�i să mă
emo�ionez. Să ști�i că bucuria sărbăto-
rilor de iarnă este altfel trăită ca bunică,
decât atunci când eram eu copil. Da,
nepo�eii mei știu multe colinde și
plugușorul străvechi, doar că în zilele
noastre copiii nu mai parcurg acel tra-
seu frumos al plecatului la colindat sau
cu plugușorul. Se rezumă totul la nive-
lul familiei și atât. Oricum, mă consider
un om fericit și împlinit.

Sunt înconjurată de oameni dragi, de
oameni pozitivi, lăsând în urmă trecutul
cu toate bunele și relele lui. Nu-mi fac
griji pentru viitor. Trăiesc prezentul, ac-
cept lucrurile așa cum sunt și
mul�umesc Lui Dumnezeu pentru fie-
care zi trăită.

Mona POPOVICI

Oamenii de lângă noi: Maria
Ciobanu consilier local

Implicarea femeilor în dezvoltarea comunităţilor rurale
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Anul acesta familia Tanana Mihai şi
Maria din Vorovești au împlinit 50 de
ani de la căsătorie, motiv pentru care
au fost premiaţi de către Primăria Mi-
roslava cu ocazia Zilelor Turismului,
eveniment ce s-a desfăşurat în perioada
15-16 septembrie 2018. 

Povestea de dragoste a acestora a în-
ceput cu mult înainte de căsătorie, care
precum povestește nea Mihai a avut loc
în anul 1968, când el avea 22, iar tanti
Maria, 19. Aceştia au făcut cununia ci-
vilă pe 19 iulie 1968 şi cea religioasă
pe 3 noiembrie, în acelaşi an. Conform
spuselor lui „nea Mihai“, cununia ci-
vilă a avut loc cu câteva luni înainte de
nuntă, mai mult „forţat“, motivul fiind
obţinerea unei bucăţi de pământ pentru
a-şi face o casă în care să locuiască
după nuntă, nevrând să locuiască cu
părin�ii.. 

Un detaliu de care nea Mihai se
leagă povestindu-ne despre nuntă este
faptul că, în acelaşi an al cununiei lor
religioase biserica de lemn din Voro-
veşti a împlinit 200 de ani de la mo-
mentul construc�iei și anume anul
1768. Între vârsta bisericii şi anii de
cununie a acestora, cum spune nea
Mihai, este o strânsă legătură, aceasta
înaintând în vârstă o dată cu anii lor
de căsătorie, iar anul în care căsătoria
lor aniversează jumătatea centenaru-
lui biserica de lemn din Vorovește
împlinește un sfert de veac de exis -
ten�ă. 

„Nea Mihai“ Tanana s-a născut pe
10 octombrie 1946 în satul Voroveşti,
cu care se laudă că „este cel mai vechi
sat din comună şi mă bucur că m-am
născut în satu` ăsta.“ Semnifica�ia nu-
melui pe care îl poartă îi dă deaseme-
nea un motiv de mândrie spunând că
„mă cheamă Mihai şi cică arhanghelul
Mihail este îngerul dreptăţii, cam aşa
ceva, iar mie toată via�a mi-a plăcut să
fiu un om corect.“ 

La vârsta respectabilă pe care o are,
nea Mihai Tanana se mândrește atât cu
copiii cât și cu nepo�iii săi la care �ine
foarte mult, iar acum când a ajuns și el
bunic nu uită să povestească despre bu-
nicii săi cu a căror poveste de via�ă se
laudă că a apărut în Monografia Comu-
nei Miroslava și despre care �ine minte
perfect că s-au căsătorit pe data de 10
ianuarie în anul 1904. 

Din povestea de iubire a lui Mihai și
Maria Tanana care în acest an a ajuns la
jumătatea centenarului, s-au născut doi
copii, un băiat și o fată, care la rândul
lor au doi băie�ii, respectiv două fete,
nepo�ii de care bunicii, ca orice bunici
iubitori, sunt foarte mândri. 

Din povestea de via�ă a lui nea Mihai
Tanana acesta ne spune că până pe la 20
de ani, a lucrat la CAP alături de mama
sa, conform vremurilor, însă „în 1966, pe
11 mai, am lasat-o pe mama pe tarla și
am anun�at-o că mă duc şi eu până la şan-
tier, aici la fabrică“, care dealtfel nu se
afla nu la mare distanţă de satul în care
locuiau și câmpurile pe care le lucrau. 

Replica mamei sale „aulei, unde ai
fost golane“, din acea seara când s-a în-
tors acasă de la şantier, a reuşit să îi rea-
ducă zâmbetul pe buze şi după atâţia
ani, în acelaşi timp aducându-şi aminte
cum în acea zi o lăsase „pe săraca babă
cu două săpi şi cu un cociug cu fasole
şi cu mâncare.“ Începând cu acea zi,
nea Mihai a lucrat timp de aproximativ
8 ani la Trustul de Construc�ii Indus-
triale din Iași. Acesta a fost acceptat să
lucreze pe şantier de către „neamţul
Hoffman“ şi asta datorită aspectului
fizic pe care îl avea: „eram voinic, eram
făcut, eram tânăr, aveam 20 de ani.“ își
amintește cu nostalgie nea Mihai.

Între anii 1968 în 1970, când „for-
ţat am făcut cununia civilă şi mi-am
construit şi casa imediat după nuntă.“
a făcut o pauză de un an şi jumătate
de l munca de pe șantier. Cum în acea
perioadă tinerii nu obţineau pământ
pentru a-şi construi casă, decât dacă
erau căsătoriţi, aceștia din urmă au
decis să facă cununia civilă pentru a
obţine terenul de casă, iar cu banii de

la nuntă, pe care au făcut-o câteva
luni mai târziu, şi-au făcut casa ce
poate fi văzută şi astăzi în Voroveşti.
Nunta celor doi a ţinut după obiceiul
timpurilor de sâmbătă seara până
marţi, cu fanfară și a avut ca loc de
desfășurare „salonul de la Iorgu, din
mijlocul satului Vorovești“.

O altă perioadă în care nea Mihai a
făcut o pauză de la serviciu, a fost aceea
în care a fost în armată, pe care a făcut-
o la Târgovişte „din iunie 1972, până în
octombrie 1973“, unde a spus acesta
„trebuia să făcem poduri, să demontăm
poduri, am lucrat pe șantier.“ Întors din
armată, acesta a renun�at a mai lucra la
Trustul de Construc�ii Industral, unde a
lucrat din 1966 până în 1974, principa-
lul motiv fiind so�ia acestuia, tanti
Maria, care l-a rugat să își caute un ser-
viciu mai aproape de casă „nevasta mea
a zis să vin să fac un servici ca să fiu
mai liber, luam niște bani frumoși, dar
nu puteam să vin acasă, nu puteam să
fac naveta și am ales să fiu mai aproape
de familie“.

În același an, în 1974, după ce a
renun�at la Trustul de construc�ii indus-
triale, nea Mihai s-a angajat la antibio-
tice, de unde a ieşit la pensie. Acesta
povestește că „am intrat în fabrică, am
făcut cursuri de operator, am lucrat 9
ani într-o sec�ie, lizină se cheamă, iar
după cei 9 ani, în urma unor probleme
de sănătate, mi-am găsit un loc la pom-
pieri și am lucrat acolo 16 ani“. Nea
Mihai a ieșit la pensie de la Forma�ia
Silvică de Pompieri de la Antibiotice în
anul 1999.

Implicat mereu în via�a comunită�ii,
pe lângă serviciul pe care îl avea la an-
tibiotice, nea Mihai a cochetat și cu po-
litica, datorită rela�iei bune pe care o
avea cu profesorul Lazăr Sorin, primul
primar al comunei Miroslava imediat
după revolu�ie. 

După cei primii patru ani de după
revolu�ie, nea Mihai a renun�at la primă-
rie, unde s-a reîntors ca și consilier local
în abia în anul 2008 odată cu primul
mandat al actualului primar, Dan Ni�ă cu
care nea Mihai spune că a avut mereu o
rela�ie de colaborare foarte bună.

În prezent nea Mihai Tanana de�ine
func�ia de epitrop și membru în consi-
liul parohial al bisericii din Vorovești de
al cărei destin în via�ă se simte foarte
legat.

Diana LUPU

Familia Tanana din Vorovești, 
o jumătate de secol împreună
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Perioada anilor 1940-1945 a fost și
pentru școala Miroslava ca și pentru în-
treaga societate românească, una agitată
și cu contradic�ii administrative mari.

Anul școlar 1940 a debutat normal
iar datorită calită�ilor excep�ionale de
managaer ale directorului Dumitru
Șuler școala cunoștea economic vor-
bind o perioadă de mare înflorire. Școla
Agricolă din Miroslava a câștigat mult
în această perioadă deoarece s-a specia-
lizat în producerea de articole agricole
de mare căutare inclusiv produse spe-
ciale pentru restaurantele bucureștene
precum cultura de sparanghel. O altă
cultură ce s-a dovedit extrem de renta-
bilă economic pentru școală și care era
valorificată în perioada de primăvară
erau pomii fructiferi și vi�a de vie pe
care școala îi altoia și îi desfăcea pe
pie�ele din Iași în chioșcurile speciali-
zate iar pentru beneficiari externi direct
din ferma școlii prin comandă directă..

Culturile obișnuite pe care școala le
realiza permanent pe cele circa 180 de
hectare agricole pe care le-a avut au fost
pe 120 ha cultură cerealieră mare iar
restul suprafe�elor erau rezervate pentru
livadă, vi�ă de vie și pășuni pentru sec-
torul zootehnic. În sectorul zootehic al
școlii vom găsi cornute, ovine, porcii de
rasă pe care școala îi comercializa în
toată zona centrală a Moldovei tot pe
bază de comandă directă. 

O cultură interesantă pe care Dumi-
tru Șuler a promovat-o cu succes a fost
cea a trandafirilor selec�iona�i care se
vindeau foarte bine în municipiul Iași și
nu numai. Pentru trandafiri, directorul
Dumitru Șuler a creat un sector aparte
în cadrul fermei agricole, unde elevii
desfășurau atât activită�i de între�inere
cât și de altoire cum dealtfel se întâmpla
și în sectorul pomicol. Men�ionăm fap-
tul că sectorul pomicol era reprezentat
de o livadă foarte bine organizată cu so-
iuri de mare succes atât tradi�ionale cât
și de import. Altoitul pomilor a repre-
zentat o activitate cu tradi�ie atât în
școală cât și în localitatea Miroslava iar
școala prin intermediul elevilor săi ofe-
rea servicii de altoire și ter�ilor intere -
sa�i de aceast. De exemplu elevii înso�i�i
de un cadru didactic al școlii se depla-
sau la agen�ii economici importan�i,
proprietari de livezi sau vii mari și
desfășurau activitatea de altoire sau
plantau și îngrijeau fie pomii, vi�a de
vie sau trandafirii. În ceea ce privește
livada înafară de meri, aveau foarte bine
reprezentat sectorul perilor și al pruni-
lor, cireșilor și vișinilor și mai pu�in sec-
torul piersicului.

După cum rezultă din documentele
păstrate din perioada respectivă, com-
ponenta teoretică a pregătirii elevilor
era bine reprezentată și ocupa aproape
jumătate din timpul elevilor. Astfel con-
statăm că au apărut mai multe ore de
pregătire generală precum orele de fi-
zică chimie, geologie, geografie chiar
ore de muzică și educa�ie cetă�enească
în paralel cu orele de agricultură respec-
tiv de pomicultură, horticultură,
construc�ii rurale, contabilitate și zoo-
tehnie.

Această structură complexă a progra-
mei permitea elevilor interesa�i de con-
tinuarea pregătirii să se înscrie ulterior
în școlile medii sau chiar în
învă�ământul superior. Din statisticile
timpului reiese faptul ca aproximativ
10% dintre absolven�ii Școlii Inferioare
de Agricultură de la Miroslava urmau

învă�ământul mediu de profil și
învă�ământul superior.

Chiar dacă anul 19430 a început bine
din punct de vdere economic pentru
această școală, el se va încheia cu bul-
versări importante determinate de cata-
clismele sociale ce au dominat spa�iul
românesc respectiv ocuparea României
de către URSS, apoi de către Ungaria
care a preluat o suprafa�ă importantă
din teritoriu �ării, precum și de cedarea
în septembrie 1940 a Cadrilaterului
către Bulgaria. 

Schimbările sociale pentru întreaga
�ară sunt complicate și de faptul că în
septembrie 1940 Regele Carol al doilea
este for�at să abdice locul lui fiind luat
de către fiul minor Regele Mihai iar de
fapt puterea politică și administrativă
fiind preluată de către mareșalul Ion
Antonescu.

Odată cu anul 1941, intrarea Româ-
niei în război împotriva URSS a deter-
minat schimbări importante referitor la
personalul școlii de la Miroslava. Cu
problemele privind mișcările de popu -
la�ie școala a luat contact încă din mo-
mentul cedării Basarabiei când în școală
au fost adăposti�i pe perioade de timp di-
ferite refugia�i din Moldova, care au
făcut de fapt escală în această parte a
�ării din drumul lor dinspre grani�a cu
Rusia sovietică stabilită pe Prut.

Profesorii tineri ai școlii, angaja�ii cu
vârsta ce permitea înrolarea în armată
și participarea pe front au fost nevoi�i
să părăsească școala iar ca urmare pro-
blemele de personal s-au manifestat
printr-un schimb continuu de personal
didactic și tehnic în școala de la Miro-
slava.

Dumitru Șuler a rămas director în
continuare, a fost concentrat pe loc iar
profesorul Victor Stati deși tânăr, din
motive medicale a rămas în școală ne-
fiind nevoit să plece pe front și a ocupat
funcșia de director adjunct. 

Numărul elevilor școlii era de 120 de
elevi în toată această perioadă. O parte
mare dintre ei provenea din Basarabia
iar ceilal�i din zona Iașului, a Vasluiui
în general din zona Moldovei cu unele
excep�ii ale elevilor care veneau din re-
giuni mai îndepărtate atrași de renumele
școlii.

Bunul renume al școlii a fost
men�inut și în perioada războiului
școala a fost foarte activă și implicată
în proiecte sociale specifice timpurilor
grele ale războiului aceasta dispunând
de resurse agricole alimentare bogate și
de o cantină proprie la care autorită�ile
vremii au făcut apel permanent.

Deasemenaea sprijinul principesei
Olga Sturdza a fost unul constant și im-
portant pentru acele vremuri tulburi
până la sfârșitul arestării ei de către pu-
terea comunistă.

În 1944 odată cu apropierea frontului
de zona Iașului s-a pus problema eva-
cuării școlii. În primul rând arhiva a fost
pregătită pentru a fi evacuată la Curtea
de Argeș. Aceasta a fost încărcată într-
un tren cu destina�ia Curtea de Argeș
însă din păcate a fost bombardată chiar
în apropierea destina�iei și doar o pare
din arhivă a putut fi salvată și trimisă
mai departe spre Oltenia. Bombardată
de către avia�ia rusească arhiva a fost
practic pierdută iar pentru școală
această pierdere a fost una imensă pen-
tru că un adevărat tezaur arhivistic a
fost pierdut definitiv. Abia ulterior
școala a încercat să reconstituie cu mare

greutate și par�ial documentele privind
activitatea sa din perioada interbelică
recurgând la istitu�iie spre care trimi-
sese diverse rapoarte sau la arhiva per-
sonală a personalului didactic sau a
foștilor elevi.

În ceea ce privește școala ca și clă-
dire și dependin�e trebuie să men�ionăm
că Palatul Sturdza a fist bombardat de
către armata rusă în momentul în care
se ataca pe direc�ia Iașului iar col�ul din
partea dreapta al palatului a fost dărâ-
mat cu proiectile.

După ce frontul a fost rupt la Iași atât
palatul cât și școala au fost ocupate de
către trupele rusești care l-au ocupat
temporar iar jaful și distrugerile practi-
cate de către trupele în mișcare au fost
foarte mari. Practic toate bunurile mo-
bile au fost furate de la tractoarele școlii
la utilaje agricole performante pentru
epoca respectivă.

La toate acestea se vor adăuga și ja-
furile practicate de către persoane rău
inten�ionate din zona.

În anul 1944, după luna septembrie,
Dumitru Șuler și o parte a personalului

didactic au revenit în școală, deaseme-
nea și elevii din clasele terminale și au
început să se refacă înscrieri de
candida�i pentru anii începători de stu-
diu. 

Începutul anului școlar 1944-1945 a
fost foarte dificil în condi�iile distruge-
rilor suferite însă la insiten�a directoru-
lui Dumitru Șuler, noile autorită�i locale
au dovedit bunăvoin�ă și au sprijinit re-
luarea demersului educativ la Școala de
la Miroslava.

În noiembrie 1945 Dumitru Șuler a
fost retras din postu de director al școlii
de la Miroslava și trimis ca șef de ser-
viciu în Ministerul Agriculturii, sectorul
învă�ământ în semn de apreciere a
capacită�ii organizatorice deosebite pe
care o dovedise în postura de director
de-a lungul celor mai gei ani din istoria
școlii miroslăvene. Ulterior, Dumitru
Șuler a fost implicat în organizarea
învă�ământului la nivel na�ional din
această nouă etapă din via�a școlii
românești.

Profesor Dumitru BUNEA

Școala Agricolă de la Miroslava în perioada
celui de al Doilea Război Mondial (1940-1945)
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Ziua Interna�ională a Educa�iei sau
Ziua Interna�ională a Profesorului a fost
stabilită de UNESCO pe 5 octombrie și,
începând din anul 1994, este sărbătorită
și în școlile din România.

Încă din 2016, când s-au împlinit 50
de ani de la adoptarea „Recomandării
privind statutul profesorilor“, Ziua
Mondială A Educaţiei se sărbătorește
în cadrul unei noi agende mondiale:
Agenda 2030 pentru dezvoltare dura-
bilă. Adoptată de ONU în septembrie
2015, aceasta garantează o educaţie de
calitate. Cadrul de acţiune Educaţie
2030 subliniază faptul că profesorii sunt
indispensabili unei educaţii echitabile şi
de calitate, astfel încât aceştia „trebuie
să fie recrutaţi şi remuneraţi în mod
adecvat, să fie motivaţi, să beneficieze
de o formare profesională satisfăcă-
toare, să fie susţinuţi şi dotaţi cu resurse
suficiente.“

Chiar dacă elevii nu sunt
familiariza�i cu aceste reglementări
interna�ionale, ei așteaptă nerăbdători
această zi care este un nou prilej de
educa�ie nonformală, educa�ie pe care
ei o îmbră�ișează. În această zi cu o aşa
de mare semnificaţie, în fiecare şcoală
elevii îşi cinstesc profesorii, învă�ătorii
și educatorii prin numeroase activită�i.
Elevii Şcolii Gimnaziale ,,Colonel
Con stantin Langa“, Miroslava, au avut
ca obiectiv să cunoască mai bine rolul
şi rostul dascălului şi să pună în lumină
munca celor de la catedră. Unii dintre
ei au realizat compuneri în care oglin-
desc chipul dascălului lor, alţii au con-
fecţionat felicitări prin care să le ureze
un ,,La mulţi ani!“ din inimă profeso-
rilor. Educa�ia artistică a fost la mare
pre�. O activităte cu impact a fost con-

cursul de Desene pe asfalt din fa�a sălii
de sport, proiect coordonat de prof.
Pavel Marius.

Vizionarile de film au fost extrem
de atractive pentru copii, indiferent
dacă au avut loc la școală (pentru ele-
vii claselor a V-a și a VI-a) sau la ci-
nematograf (clasa a VII-a). Apreciată
a fost și vizita coordonată de d-na
prof. Grădinaru Ana la BOOKFEST,
pentru că mul�i elevi nu au mai parti-
cipat la un târg de carte de asemena
anvergură.

Pentru elevii claselor a VIII-a tema
zilei a fost orientarea școlară și profe-
sională. Ghida�i de d-le diriginte Ursu
Maria și Bradea Carmen, ei au vizitat
Liceul Tehnologic Agricol M. Kogălni-
ceanu, Miroslava, prilej de a afla lucruri
noi despre învă�ământul liceal din co-
mună, dar și de a socializa alături de
foștii colegi de școală, ajunși acum elevi
la liceu.

Cei mici au fost ferici�i să petreacă o
zi frumoasă în natură. Sub atenta supra-
veghere a doamnelor învă�ătoare, ei au

mers la pădure, au observat natura au-
tumnală, s-au jucat, si-au consumat
energia.

În numele școlarilor mici și mari,
urăm tuturor cadrlor didactice un căl-
duros ,,La mulţi ani!“, aducând prinos
de recunoștin�ă tuturor dascălilor din
Miroslava care, de-a lungul timpului,
au cresut în sufletul nostru dragostea
de carte, de �ară, de frumos, de adevăr,
de oameni!

Consilier educativ,        prof.
Dumitriu Carmen Oana

Ziua Internaţională a Educaţiei
sărbătorită la Școala Constantin Langa

În 13 octombrie a avut loc prima
edi�ie eWaste Day, ziua interna�ională a
deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE) a fost ini�iată de
WEEE Forum și sus�inută de 26 dintre
organiza�iile sale membre și implică 40
de organiza�ii din 20 de �ări din întreaga
lume. Evenimentul este menit să aducă
în aten�ia publicului importan�a reciclarii
DEEE-urilor și să încurajeze consuma-
torii să predea spre reciclare deșeurile
electrice și electronice proprii, în vede-
rea creșterii ratelor de reciclare în viitor.

Se estimează că în anul 2018, 50 mi-
lioane de tone de deșeuri electrice și
electronice vor fi generate la nivel mon-
dial. Jumătate dintre acestea sunt dispo-
zitive personale precum computere,
smartphone-uri, tablete și televizoare,
restul fiind electrocasnicele mari și echi-
pamentele de încălzire și răcire. 

Cu acest prilej, ECOTIC, ca membră
a WEEE Forum, a organizat împreună
cu partenerii și colaboratorii săi activită�i
ce au drept scop promovarea colectării
separate si reciclarea deșeurilor de echi-
pamente electrice și electronice. 

Ca urmare a invitaţiei din partea
ECOTIC Iași un grup de 25 de elevi ai
claselor a VI-a de la Şcoala Gimnazială

Colonel Constantin Langa, însoţiţi de
trei cadre didactice - prof. Oana Carmen
Dumitriu, prof. Daniela Vlăduţ și prof.
Beatrice Iosub au vizitat sediul ECOTIC
– Centrul Municipal de Colectare din
Iaşi, unde au aflat informaţii interesante
despre importanţa colectării şi reciclării,
în general, precum despre deşeurile elec-
trice şi electronice în mod particular.
Participând la această activitate atractivă
şi interesantă elevii au înţeles că pot pro-
mova colectarea separată, reciclarea deş-
eurilor de echipamente electrice şi elec-
tronice şi beneficiile reciclării acestora.
Elevii au remarcat cu uimire că deşeurile
care de obicei sunt asociate cu dezordi-
nea şi mizeria, la Centrul Municipal din
Iaşi sunt depozitate cu grijă, într-o ordine
perfectă care aduce beneficii tuturor. Ac-
tivitatea a inclus pe lângă vizitarea cen-
trului, vizionarea unor filmuleţe despre
importanţa reciclării şi protejării mediu-
lui înconjurător.

Mulţumim ECOTIC invitaţie şi pen-
tru organizarea acestor activităţi de in-
formare în scopul conştientizării benefi-
ciilor reciclării deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice, precum şi
a valorificării materiilor prime. 

Director, prof. Beatrice Iosub

Participarea Școlii din Miroslava la prima
ediţie a international e-Waste Day
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Dezbaterea la care au participat re-
prezentanţii APIMAR (Asociaţia Pro-
ducătorilor şi Importatorilor de Ma-
şini Agricole din România), reprezen-
tanţii Liceului Agricol din Miroslava,
reprezentan�ii Inspectoratului Școlar
Iași, reprezenta�ii primăriei comunei
Miroslava, doamna senator Iulia
Scântei şi reprezentanţii fermierilor a
avut un subiect legat de necesitatea
înfiinţării unei clase de mecanici agri-
coli cu susţinerea tuturor celor impli-
caţi. 

„Am revenit săptămâna aceasta la
Liceul tehnologic agricol „Mihail Ko-
gălniceanu“ din Miroslava, cu un nou
proiect: învă�ământul dual. Nu sin-
gură, ci împreună cu Monika Puiu, un
pionier al economiei austriece din Ro-
mânia, care a pivotat agricultura ro-
mânească în ultimii 28 de ani, impli-
cându-se în importul și distribu�ia
mașinilor și utilajelor agricole perfor-
mante către fermierii români. Aus-
triacă la origini, Monika vorbește
perfect limba română și iubește atât
agricultura românească performantă,
cât și educa�ia în domeniul agricol“,
a spus doamna senator Iulia Scântei în
deschiderea întânirii.

Problema a fost ridicată de fermie-
rii care achiziţionează tehnologie de

ultimă generaţie şi nu găsesc
specialiști care să știe să lucreze cu
aceste echipamente moderne. Pornind
de la această necesitate şi de la mesa-
jele primite de la producătorii agricoli
s-a născut ideea înfiinţării primei
clase de învăţământ profesional de
stat cu specializarea Mecanic Agricol
începând cu anul școlar 2019-2020.

Timp de trei ani, elevilor li se vor
asigura de către companiile partenere
cazarea, masa zilnică, o bursă de 200
lei/lună, dar şi orele de practică cu un
maistru specializat în mecanică agri-
colă. Statul va contribui suplimentar,
cu o bursă de 200 lei lunar. După şco-
larizare, elevii, absolvenţi ai aceastei
forme de învăţământ, nu vor mai fi
ucenici, ei vor fi mecanici agricoli,
vor avea un job asigurat de firmele
partenere foarte bine plătit.

Monika Puiu, președinte al API-
MAR, a afirmat că degeaba fermierii ro-
mâni își achiziţionează utilaje și tehno-
logie de ultimă generaţie, plătind bani
grei, nu le pot folosi pentru că nu găsesc
specialiști care să știe să lucreze cu ele
ori să repare aceste echipamente mo-
derne. De aceea, Monika Puiu a înfiinţat
încă din 2017, prima clasă de învăţă-
mânt profesional de stat cu specializarea

Mecanic Agricol la Colegiul Tehnologic
„Viaceslav Harnaj“ din Bucureşti și și-
a manifestat dorin�a să ofere suport de
specialitate împreună cu Mihai Ivaşcu,
director marketing APIMAR, pentru a
înfiin�a prima clasă duală dintr-o co-
mună din jude�ul Iași, la Liceul agricol
din Miroslava, în anul școlar 2019-
2020.

„Școala duală este școala care poate
ajuta tinerii absolven�i să nu mai plece
din �ară, pentru a căuta un loc de
muncă și să rămână aproape de familie,
în satul ori comuna ori în orașul unde
își au „rădăcinile“. E totodată, școala
care îi dă șansa unică elevului de gim-
naziu din mediul rural ori de la oraș să
dobândească „aripile“ meseriașe și
pricepute în profesii cu mare căutare în
prezent în economia românească. E
foarte important să aducem la cunoş-
tinţa părinţilor absolvenţilor de clasa a
VIII-a că-şi pot îndruma copiii spre o
meserie de viitor şi foarte bine plătită“,
a declarant doamna Monika Puiu, pre-
şedinta APIMAR. 

În partea a doua a întâlnirii de la se-
diul primăriei Dan Ni�ă primarul comu-
nei Miroslava a dat asigurări privind
func�ionarea eficientă a parteneriatului
dintre agenţii economici, administraţia
publică locală şi şcoală, pentru formarea
profesională iniţială în sistem dual, cu
beneficii în primul rând pentru tinerii

absolvenţi de clasa a VIII-a. „Am con-
vingerea că acest proiect privind prima
clasă de învă�ământ profesional dual
dintr-o comună din jude�ul Iași, respec-
tiv comuna Miroslava va debuta cu pri-
mii elevi în anul 2019 și că va fi multi-
plicat și la alte școli tehnice din jude�“,
a declarat primarul comunei.

Directorul Liceul Agricol „Mihail
Kogălniceanu“ din Miroslava Constan-
tin Timu speră ca în următorii ani
școlari să implementeze la nivelul liceu-
lui mult mai multe clase duale. Începu-
tul este mai greu, poate și din cauza
legisla�iei, un motiv pe care l-au invocat
şi fermierii, dar și dintr-o reticen�ă fa�ă
de tot ceea ce este nou în general. Tre-
buie să conștientizăm cu to�ii că dacă
avem ca obiectiv dezvoltarea unei eco-
nomii competitive, atractive și bazată pe
resursa umană calificată, în primul rând
din punct de vedere practic, și nu doar
teoretic, acest învă�ământ dual este o al-
ternativă pozitivă pentru pia�a muncii.
Practic, angajatorul își va pregăti viitorii
angaja�i în companiile lor. Avantajul
învă�ământului dual în specializarea
Mecanic Agricol este tocmai pregătirea
elevilor pe tehnologia actuală a fermie-
rilor dând posibilitatea acestora să îi
pregătească pe tineri, deci pe viitorii
angaja�i chiar pe utilajele lor și pe anu-
mite politici pe care ei le aplică în com-
pania lor.

Învăţământul profesional dual la
Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu“.

Planuri de viitor. Exemple de bună
practică în România

În perioada 21-27 octombrie 2018 Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kogalniceanu“ Miroslava va desfășura
cea de a treia deplasare din cadrul proiectului Eras-
mus+ „Mobile applications to ease learning for stu-
dents“. Aceasta va fi găzduită în Istanbul, Turcia de
către școala Ege Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lis-

esi. La această activitate din partea echipei romane va
participa un grup format din 7 persoane: 2 profesori și
5 elevi din clase diferite. Scopul proiectului este dez-
voltarea de aplicatii utile învă�arii pentru telefoanele
care utilizează sistemul de operare Android. Elevii vor
participa la mai multe workshopuri pentru a aprofunda

lucrul cu platforma App Inventor 2 și vor dezvolta
diferite aplica�ii pentru telefoanele lor mobile.

Ultima activitate dedicată elevilor în cadrul acestui
proiect va avea loc în luna martie a anului 2019 , fiind
gazduită de partenerul grec.

Coordonator, Prof. Ana Maria Dumitrescu

Elevii Liceului din Miroslava participă la proiectul Erasmus+ în Turcia
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Anunţuri
 Aducem la cunoștin�a cetă�enilor din

satul Horpaz, comuna Miroslava, jude�ul
Iași că începând cu data de 8 octombrie
a.c. s-au demarat lucrările de execu�ie
construire trotuar și rigole carosabile pe
strada Principală, drept urmare, vă
solicităm să elibera�i terenul aferent zonei
de protec�ie a drumului, în conformitate cu
proiectul în execu�ie, respectiv pe o
distan�ă de minim 2 m din limita
carosabilă.

Pentru alte detalii suplimentare, vă rugăm
să ne contacta�i la numărul de telefon
0751251513. Ne cerem scuze pentru discon-
fortul creat pe perioada de execu�ie a
lucrărilor!

În atenţia persoanelor
încadrate în grad de

handicap CU CERTIFICAT
PERMANENT

Având în vedere noile modificări legislative, va
informăm că s-au emis noi certificate de handicap
(doar pentru persoanele cu certificat permanent) iar
pentru a intra în posesia noilor certificate sunte�i
aștepta�i la Primăria Miroslava - Asisten�ă Socială în
perioada 01-19 noiembrie 2018 cu certificatul vechi
și cartea de identitate. Pentru persoanele nedeplasa-
bile se va prezen�a asistentul personal.

Pentru alte detalii apela�i 0232.295.680 interior 28.

Căsătorii

 Ionescu Eugen Andrei și
Moroșanu Diana Lenu�a

 Părălește Constantin și
Bobârnac Victori�a-
Antonela

 Ciofu Iulian și Buzdugan
Elena – Iuliana

 Moroșanu Mihai și
Frigură Elisabeta
Mădălina

 Mihalache Andrei
Bogdan și Preda Geanina
– Roxana

 Sacchi Emilio și Radu
Nicoleta

 Negru Dumitru și
Sofronici Silvia

 Musta�ă Marian și
Pascaru Roxana – Lenu�a

 Bobleancă-Axinte
Alexandru și Patrichi
Mirela-Daniela

 Gălă�anu Alin -
Alexandru și Ciubotariu
Bianca – Giorgiana

 Bucșa Nicușor - Daniel și
Asaftei Maria –
Loredana

 Alexa Nicu și Bălan Irina
– Gabriela

 Zamă Sergiu – Lucian și
Zvorășteanu Veronica

 Guzgă Marian și
Vacarciuc Andreea –
Mirabela

 Istin Ady – Gheorghi�ă și
Bârsan Andreia – Clarisa

 Bejan Ștefănel și Chelmu
Paula - Andreea

Decese

 Mutihac Elena,
Miroslava, 88 ani

 Constantinescu Florica,
Vorovești, 66 ani

 Anton Elena, Valea
Adâncă, 65 ani

 Filip Dumitru, Horpaz,
69 ani

 Păduraru Ion, Miroslava,
66 ani

 Rusu Gheorghe,
Miroslava, 70 ani

 Cozmei Valeria, Iași, 85
ani

 Vicol Elena, Miroslava,
96 ani

 Lupu Mihai, Proselnici,
68 ani

Date de contact utile din comuna Miroslava

 Sun Residence este un
proiect ambițios 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 rezidențială
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 viață relaxantă,
confortabilă.

 Un avantaj îl reprezintă
conexiunea rapidă cu
unul din cele mai
importante cartiere din
Iași, distanță 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 prețuri
accesibile.

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

 Birou vânzări – Str
Veche, nr. 73, Valea
Adâncă, Miroslava

Date înregistrate la
Starea Civilă 

în luna septembrie 2018

Va informăm că potrivit HCL nr. 142/28.06.
2018 publicarea anun�urilor de promovare în ziarul
local „Informa�ia de Miroslava“ a serviciilor/
lucrărilor/produselor la solicitarea agen�ilor econo-
mici se face contra achitării unei taxe speciale după
cum urmează:

 400 lei o pagina întreagă; 

 200 lei o jumătate de pagină;
 100 lei un sfert de pagină;
 50 lei o optime de pagina
Plata se face la ghișeul taxe și impozite de la

Primăria Miroslava. Anun�ul înso�it de dovada
plă�ii va fi trimis pentru publicare pe adresa de
email: ziar@primariamiroslava.ro.

Publicare de anunţuri în ziarul local
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Atunci când ne dorim să adoptăm
sau să achizi�ionăm un animal de com-
panie este necesar să cunoaștem cu
exactitate care sunt obliga�iile pe care
le avem fa�ă de necuvântătoare.

Legisla�ia românească s-a dezvoltat
destul de mult în acest domeniu, sin-
gura problemă fiind punerea ei în apli-
care.

Dacă animalul de companie este un
câine, trebuie sa știm că orice cușcă
utilizată ca adăpost trebuie
dimensionată în func�ie de talia anima-
lului, oferindu-i acestuia posibilitatea
de a sta în picioare și de a se intoarce.
Pentru câinii lega�i, zgarda trebuie să
fie confec�ionată dintr-un material care
să nu fie dăunător sănătă�ii animalului,
și care să fie altfel concepută încât să
nu existe riscul de strangulare.

Dincolo de acest aspect al spa�iului
optim pentru creșterea câinilor, este
bine de știut că orice proprietar de câine
are prevăzut prin legisla�ie, 3 obligaţii
majore:

1. prezentarea câinelui la medicul
veterinar pentru microcipare (microci-
parea câinilor este obligatorie în

România începând cu data de 15 martie
2014);

2. efectuarea vaccinării antirabice și
a deparazitărilor periodice (vaccinarea
contra rabiei a câi nilor și pisicilor în
vârstă de peste 3 luni este obligatorie în
România și trebuie efectuată anual);

3. sterilizarea - cu men�iunea că este
obligatorie sterilizarea câi nilor cu sau
fără stăpân apar�inând rasei comune,
metisii acestora, excep�ie făcând exem-
plarele cu regim special prevăzute în
normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 258/2013.

Deasemenea, orice proprietar de
câine trebuie să fie informat asupra
următoarelor aspecte: 

 Câinii neidentifica�i şi
neînregistra�i afla�i în spa�iile publice
sunt considera�i câini fără stăpân şi
sunt trata�i conform prevederilor
legisla�iei specifice în vigoare.

 Ca de�inător de câine ești obligat
ca la ieșirea cu acesta în spa�iile
publice, să ai asupra ta carnetul de
sănătate al câinelui.

 Înregistrarea în RECS (Registrul
de Eviden�ă a Câinilor cu Stăpân) este
făcută exclusiv de medicul veterinar și

ai obliga�ia de a-l notifica pe acesta, în
termen de 7 zile, asupra
evenimentelor referitoare la animal:
vânzare, cumpărare, pierdere,
dispari�ie, furt, dona�ie, moarte.

 Înregistrarea în RECS (Registrul
de Eviden�ă a Câinilor cu Stăpân) este
făcută exclusiv de medicul veterinar și
ai obliga�ia de a-l notifica pe acesta, în
termen de 7 zile, asupra
evenimentelor referitoare la animal:
vânzare, cumpărare, pierdere,
dispari�ie, furt, dona�ie, moarte.

 La găsirea unui câine pierdut,
persoanele care l-au găsit au obliga�ia
de a anun�a, după caz şi/sau
proximitate, cea mai apropiată sec�ie
de poli�ie sau serviciul specializat
pentru gestionarea câinilor fără stăpân
înfiin�at la nivelul unită�ii
administrativ-teritoriale pe a cărei
rază a fost găsit câinele, în vederea
depistării şi anun�ării proprietarului.

Potrivit legii, câinii agresivi sunt
încadraţi în două categorii iar legea
spune că, pentru a deţine un astfel de
câine, stăpânul trebuie să obţină o
adeverinţă de la o asociaţie chinologică,
în baza căreia animalul se declară la

secţia de poliţie unde stăpânul este
arondat.

Stă pânul trebuie să aibă peste 18 ani,
câinele trebuie să fie microcipat, să aibă
carnet de sănătate cu vaccin antirabic.
Dacă este Pitbull, trebuie să aibă asigu-
rare. De asemenea, la intrarea în curte,
trebuie să pună o pancartă în care să
avertizeze că deţine un animal pericu-
los. (Georgiana OLARU)

Tinerii din comuna Miroslava care
sunt în căutarea unui loc de muncă pot
apela la Agen�ia Jude�eană pentru Ocu-
parea For�ei de Muncă (AJOFM) Iași
care prin intermediul proiectului IN-
TESPO (Înregistrarea Tinerilor în
Eviden�ele Serviciului Public de Ocu-
pare) urmărește să ajute tinerii să
găsească job-ul potrivit stimulâdu-i fi-
nanciar pentru a se angaja. 

Tinerii care se vor angaja pot ob�ine
următoarele avantaje: 

 Prima de inser�ie de 1.500 de lei;
 Prima de activare de 1.000 de lei;
 Prima de instalare de 12.500 de

lei;
 Prima de încadrare de maximum

55 de lei / zi.

Pe lângă avantajele fiinanciare care
pot fi ob�inute AJOFM oferă informare
și consiliere, candidatul va afla care
sunt șansele de angajare în func�ie de
studiile/calificările și experien�a avută
și va putea participa la cursuri de for-
mare profesională. 

Pentru a beneficia de aceste avantaje
este necesară înscrierea în baza de date
a AJOFM. 

Exper�ii Agen�iei Jude�ene pentru
Ocuparea For�ei de Muncă Iași pot fi
apela�i la nr. telefon: 0771.363.873.

Misiunea lor este de a oferi detalii
cu privire la documentele care trebuie
depuse și pașii de urmat în găsirea unui
loc de muncă.

Ce obligaţii au de îndeplinit
proprietarii de câini

Tinerii fără un loc de
muncă ajutaţi de AJOFM

îÎn perioada 20 septembrie - 20 oc-
tombrie lucrătorii Poli�iei Locale Mi-
roslava au desfășurat numeroase
activită�i axate în principal pe efec-
tuarea de patrulări pe raza satelor co-
munei cu scopul de prevenire și iden-
tificare a faptelor care duc la atinge-
rea avutului public și privat al
cetă�enilor comunei. Men�inerea unui
climat stabil de ordine și siguran�ă
publică precum și men�inerea ordinii
la meciurile de fotbal ale CS Știin�a
Miroslava disputate pe stadionul din
Uricani au reprezentat principala ac-
tivitate desfășurată în intervalul
men�ionat.

Urmare a activită�ilor desfășurate în
această perioadă au fost aplicate un
număr de 12 sanc�iuni contraven�io nale
în valoare totală de 6100 lei, dintre care
10 sanc�iuni aplicate în baza HCL236/
2017 referitor la Regulamentul privind
activitatea de blocare sau deblocare a
ro�ilor autovehiculelor sau remorcilor
oprite, sta�ionate sau parcate neregula-
mentar pe domeniul public al Comunei
și o sanc�iune în baza HCL 182/20117
privind Regulamentul de Eliberare a
Acordului/Autoriza�iei de Func�iona re
referitoare la desfășurarea activită �ilor
comerciale de către agen�ii economici
pe raza Comunei Miroslava.

Poliţia Locală Miroslava informează
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În intervalul 19 septembrie - 14 oc-
tombrie echipa de fotbal C.S. Știin�a
Miroslava a disputat 4 partide din Liga
a-3-a, seria 1 din cadrul campionatului
na�ioanal de fotbal 2018-2019.

În prima dispută desfășurată pe 23
septembrie C.S. Știin�a Miroslava s-a
deplasat la Buzău pentru confruntarea
cu echipa locală Gloria Buzău, unde
elevii antrenorului Frunza Viorel au
reușit un rezultat de egalitate , scor final
3-3, rezultat scosn ultimile secven�e ale
partide.

În cea de a două confruntare C.S.
Știin�ă Miroslava primește vizită celor
de la Bucovina Rădău�i, echipa cu care
am mai disputat o partida oficială în

acest an, partida contând pentru Cupa
României, meci câștigat de echipa viz-
itatoare în prelungirile partidei, scor 2-
0. Ca și atunci, din păcate, echipa din
Rădău�i reușește să se impună, de dată
această cu scorul de 1-4, în pofida fap-
tului că echipa noastră reușea să
marcheze încă din minutul 2. 

Cea de a 3 a confruntare aduce fa�ă
în fa�ă echipa a 2 a a celor de la F.C
Botoșani și C.S. Știin�ă Miroslava. Cu
un joc pragmatic echipa noastră
reușește să-și adjudece victoria, scorul
înregistrat la finalul partidei fiind de 0-
1 în favoarea Știin�ei.

În ultima partida desfășurată în acest
interval, C.S. Știin�ă Miroslava a fost

din nou gazdă , în confruntarea cu cei
de la Somuzul Fălticeni, echipa aflată
în subsolul clasamentului, cu un total
de 4 puncte acumulate, înaintea acestei
confruntări. Rezultatul partidei a fost
unul favorabil echipei noastre, scor
final 2-1.

După 8 etape scurse din acest cam-
pionat, C.S. Știin�ă Miroslava se cla -

sează pe pozi�ia a 4 a/ cu un total de 16
puncte.

În următoarea etapă echipa noastră
va face deplasarea la Focșani unde va
întâlni echipa din localitate FCM
focșani 2007.Le urăm mult succes și
HAI ȘTIIN �A ! HAI MIROSLAVA!

Cristian UNGUREANU

Două victorii, un egal și o
înfrângere ale Știinţei Miroslava

În această toamnă pe harta eveni-
mentelor sportive jude�ene a apărut o nouă
competi�ie fotbalistică: „Cupa Satelor“,
competi�ie organizată del. 

Primăria Comunei Miroslava a răspuns
afirmativ, ca de fiecare dată, la noua provo-
care încriindu-se în această competi�ie al
cărui principal scop îl constituie de-
scoperirea deral.

Pentru înscrierea în competitie,
Federa�ia Română de Fotbal a impus mai
multe reguli din care le vom men�iona pe
cele mai importante două:

 Copiii care fac parte din lotul de 16
jucători al echipelor să aibă domiciliul sta-
bil pe rază comunei de unde este echipa;

 Să nu fie născu�i înainte de 1 ianuarie
2006.

Sarcina de a formă un lot cât mai echili-
brat și competitiv anul acesta a revenit
Consilierului pe Sport din cadrul

Primăriei Comunei Miroslava domnul
Ungureanu Cristian, secondat de domnii
profesori Duca Grigore Ioan și �u�uianu
Adi de la școala Constantin Langa din
Miroslava.

Grupa din care Comuna Miroslava face
parte mai are în componentă echipe din
Comuna Voinești, două echipe din
Comună �ibănești și una din Comună
Baltati. 

Rezultatele din prima etapă a acestei
competi�ii, organizată pe terenul din Bal-
ciu, au fost unele chiar neașteptat de bune
având în vedere timpul scurt pe care l-am
avut la dispozi�ie pentru formarea echipei. 

Echipa din Miroslava a înregistrat nu
mai pu�in de trei victorii și un rezultat de
egalitate. Următoarea etapă va avea loc pe
20 octombrie, organizatoare fiind de
această dată Comuna Băl�ati.

Cristian Ungureanu

Echipa de handbal a Clubului
Sportiv Știin�a Miroslava este înscrisă
în Campionatul Na�ional Junioare III
2018-2019. La această categorie de
vârstă (anul nașterii 2004-2005) sunt
înscrise 84 de echipe împăr�ite în 8
serii în func�ie de criteriul geografic.

Deoarece suntem un club în for-
mare, afilia�i anul acesta la Federa�ia
Română de Handbal, și nu avem
decât o singură grupă de fete (născute
în anii 2005,2006 și 2007), ne-am în-
scris în campionat la o categorie su-
perioară de vârstă.

În consecin�ă, primele patru me-
ciuri din campionat au însemnat și
primele înfrângeri la acest nivel,
unele chiar la o dife ren�ă mare de go-
luri.

Obiectivul de rezultat stabilit la în-
ceputul acestui an, care este unul de
tranzi�ie și de acumulare de
experien�ă, este clasarea pe unul din
primele șase locuri din serie anul
competi�ional următor. Dacă ne înde-
plinim obiectivul, ne vom califica la
turneul semifinal unde sperăm să
facem o figură cât mai frumoasă.
Obiectivele pentru acest an nu sunt de
rezultat ci sunt generale de
performan�ă. Dintre acestea amintim:
consolidarea lotului din punct de ve-
dere cantitativ și calitativ; dezvoltarea
continuă a calită�ilor motrice de bază

și specifice, perfec�ionarea tehnicii,
aprofundarea specializării pe posturi,
îmbunătă�irea randamentului în jocul
bilateral etc. 

Cu siguran�ă, în campionatul urmă-
tor, vom intra cu mai multă for�ă, teh-
nică, tactică și bine în�eles cu mai
multă experi en�ă. De aceea avem ne-
voie, din partea locuitorilor Comunei
Miroslava, să ne în�eleagă și să ne fie
alături într-un număr cât mai mare la
meciuri, chiar dacă rezultatele de pe
tabela de marcaj nu ne vor fi favora-
bile deocamdată.“ a transmis Cri-
stian Pascariu, antrenorul echipei de
hand bal.

Lot: Alecsandru Bianca, anul
naște rii: 2005, domiciliu: Miroslava;
Axiniei Andreea, 2006, Miroslava;
Barbacariu Iasmina, 2005, Miroslava;
Bălăceanu Cezara, 2006, Miroslava;
Chelariu Claudia, 2005, Iași; Cozaru
Denisa, 2006, Miroslava; Dăscăli�a
Claudia, 2005, Balciu - Miroslava;
Dăscăli�a Loredana, 2005, Balciu -
Miroslava; Florea Nicole ta, 2005,
Miroslava; Miha la che Andreea, 2007,
Vorovești - Miroslava; Pascal Mă-
riuca, 2005, Valea Adâncă - Miro-
slava; Popa Alexia, 2007, Miroslava;
Sacaliuc Alexandra, 2005, Iași; Silis-
tră Elena, 2005, Iași. Antrenor: Pas-
cariu Cristian, 1982 Miroslava.

Echipa de handbal a Miroslavei participă la
Campionatul Naţional de Junioare

Comuna Miroslava în Cupa Satelor


