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Miroslava, vizitată de primarii
din Republica Moldova
Asociația Grupul de
Acțiune Locală (GAL)
„Stejarii Argintii”, în
parteneriat cu Asociația
Casmed Republica și primăria comunei Miroslava
au organizat în data de 15
noiembrie, la Miroslava o
întâlnire de informare și
colaborare a reprezentanților autorităților locale
din zona Centru a Republicii Moldova.
La întâlnirea care a avut
loc în sala mare de ședințe
a primăriei a participat și
domnul primar al comunei
Miroslava, Dan Niță.
Continuarea
în pagina 4

Elevii de la Liceul Agricol,
din nou pe podium

În luna noiembrie,
elevii Liceului Tehnologic Mihail Kogălniceanu din Miroslava,
Andra Andriucă și
Mircea Diaconu, îndrumați de profesorii
Casiana Petrescu și
Ana Maria Andriucă
au participat la cea dea doua ediție a concursului “Identificarea și
atestare de produse
tradiționale”, organizat de USAMV Iași și
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași,
unde au câștigat locul
II.
Continuare în
pagina 9

Străzile principale și secundare
din comuna Miroslava

La nivelul comunei Miroslava, județul Iași se află în vigoare Hotărârea Consiliului
Local Miroslava (HCLM) nr.
171/26.11.2015 privind stabili-

rea categoriilor de drumuri din
comună.
Care sunt categoriile la care
se încadrează fiecare stradă
din satele comunei Miroslava

și cu ce tip de lucrări poate interveni Primăria Miroslava
conform legii în funcție de categoria străzii citiți în pagina
2.

Catinca Vieru din Horpaz,
de o vârstă cu țara: a
împlinit o sută de ani
Anul 2018 are o semnificație
aparte pentru istoria colectivă a
românilor, la data de 1 decembrie împlinindu-se o sută de ani
de la momentul unirii tuturor
provinciilor istorice locuite de
români în cuprinsul aceluiași
stat național, România. După
această sută de ani de istorie
colectivă când contemporanii
acelui moment sunt vii doar în

amintirile noastre și în cărțile
de istorie, mai există și veterani
ai acelor vremuri cu care viața
a fost răbdătoare și au ajuns să
împlinească venerabila vârstă
de o sută de ani în anul în care
țara sărbătorește Centenarul
Marii Uniri, una dintre ei este
Catinca Vieru din satul Horpaz.
Continuarea în pagina 6
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Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna octombrieie 2018
Reunit în ședinţă de lucru ordinară în
ziua de 29 octombrie 2018, ora 09:00,
în sala de şedinţe a Primăriei comunei
Miroslava, Consiliul Local Miroslava,
judeţul Iaşi a votat și aprobat următoarele normative locale:
l HOTĂRÂREA NR.205 privind
aprobarea proiectului tehnic nr.11/2018
și a indicatorilor tehnico – economici ai
proiectului: ”Extindere iluminat public
pe str. Iazului, sat Valea Adîncă, com.
Miroslava, jud. Iași”
l HOTĂRÂREA NR.206 privind
modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții la nivelulul
Unității Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Iași, ca urmare
a reorganizării activității în cadrul
Centrului de zi pentru copii sat Cornești
l HOTĂRÂREA NR.207 pentru
modificarea și completarea Anexei nr.1
la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr.171/26.11.2015 privind stabilirea categoriilor de drumuri din comuna Miroslava, județul Iași
l HOTĂRÂREA NR.208 pentru
modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de blocare/deblocare a roților autovehiculelor
sau a remorcilor oprite, staționate sau
parcate neregulamentar pe domeniul
public al Comunei Miroslava, Anexă
nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.236/ 29.11.
2017
l HOTĂRÂREA NR.209 privind
radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava și înscrierea
în inventarul domeniului privat al comunei a imobilului cu destinația « școală » din satul Găureni, comuna Miroslava, județul Iași în vederea demolării
l HOTĂRÂREA NR.210 privind
însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor
din inventarul domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.2/30.01.2018
l HOTĂRÂREA NR.211 privind
însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor
din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, Anexă
nr.1 la H.C.L. nr.3/30.01.2018
l HOTĂRÂREA NR.212 privind
modificarea și completarea Programului anual estimativ al achizițiilor pu-

blice pentru anul 2018, Anexă nr.1 la
H.C.L. Miroslava nr.264/21.12.2017
l HOTĂRÂREA NR.213 privind
concesionarea prin licitație publică
deschisă a imobilului-platformă betonată în suprafață de 245,29 m.p., identificat ca parte din numărul cadastral
62038 situat în extravilan comuna Miroslava și aparținând domeniului public al comunei pentru desfășurare activități de colectare selectivă deșeuri
l HOTĂRÂREA NR.214 privind
rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA
S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași
l HOTĂRÂREA NR.215 privind
radierea din inventarul domeniului public al comunei Miroslava și înscrierea
în inventarul domeniului privat al comunei a unor construcții aflate în administrarea Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”-Miroslava,
în vederea demolării
l HOTĂRÂREA NR.217 privind
introducerea în inventarul domeniului
public al comunei Miroslava a
investiţiei: “Extindere reţea de alimen-

tare cu apă și branșamente(15 bucăți) în
localitatea Vorovești, com. Miroslava,
jud. Iași”şi darea în administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A.
l HOTĂRÂREA NR.218 privind
achiziționarea unei cantități de 50 mc
de material lemnos în vederea acordării
unui sprijin pentru încălzirea locuinței
în perioada sezonului rece 2018-2019
persoanelor și/sau familiilor aflate în
situații de risc din comuna Miroslava
l HOTĂRÂREA NR.219 privind
închirierea unor suprafețe de teren
aparținând domeniului public al comunei Miroslava în vederea amplasării de
panouri publicitare în comună
l HOTĂRÂREA NR.220 privind
modificarea amplasamentului și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Contractului subsecvent de lucrări
nr. 2/2016
l HOTĂRÂREA NR.221 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiţie „PARC
INDUSTRIAL 2 MIROSLAVA”, comuna Miroslava, judeţul Iaşi
l HOTĂRÂREA NR.223 privind
modificarea obiectului contractului de

concesiune
nr.17320/12.09.2012
încheiat între Comuna Miroslava și
S.C. VEXEF S.R.L.
l HOTĂRÂREA NR.224 privind
aprobarea transformării unor funcții de
execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului Comunei Miroslava,
județul Iași
l HOTĂRÂREA NR.225 privind
actualizarea Actului Constitutiv al
Societății ”MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC” Societate cu Răspundere
Limitată, ca urmare a desemnării noului
administrator.
l HOTĂRÂREA NR.226 privind
rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava,
județul Iași pentru trim.IV 2018
l HOTĂRÂREA NR.227 privind
rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC
S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași
l HOTĂRÂREA NR.228 privind
aprobarea susţinerii financiare a Asociatiei Sportive pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport „Știința Miroslava”
în anul calendaristic 2018

Străzile principale și secundare din comuna Miroslava

La nivelul comunei Miroslava, județul Iași se află în
vigoare Hotărârea Consiliului Local Miroslava
(HCLM) nr. 171/26.11.2015 privind stabilirea categoriilor de drumuri din comuna Miroslava, județul Iași.
În luna octombrie a.c. această hotărâre a fost modificată
și completată prin HCLM nr. 207/29.10.2018. Prin
această hotărâre s-a modificat categoria unor străzi din
comună având în vedere dinamica dezvoltării urbane.
Conform legislației aflată în prezent în vigoare Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava,
județul Iași poate interveni cu investiții privind realizarea de utilități (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de energie electrică și gaz, asfaltări și pietruiri de drumuri, amenajări trotuare și spațiu verde, servicii de deszăpezire, etc.) doar pe drumurile publice.

Drumurile private care îndeplinesc condițiile tehnice
din Regulamentul Local de Urbanism (RLU), respectiv
lățimea minimă pot fi predate în domeniul public al comunei Miroslava numai cu acordul notarial al tuturor
proprietarilor de teren de drum cu drept de servitute,
ulterior cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Miroslava. Procedura se află pe site-ul primăriei comunei
Miroslava http://www.primariamiroslava.ro/cadastru/cadastru_17.pdf.
„Noi, ca și administrație publică locală putem face
investiții publice doar pe terenul care ne aparține,
proprietate publică sau privată. De aceea, rog pe toți
cetățenii comunei Miroslava care dețin drumuri în
proprietate privată și doresc diverse investiții pentru
realizarea de utilități, să facă demersurile necesare

pentru predarea suprafețelor de teren cu titlu gratuit
către primăria comunei Miroslava. A venit deja iarna,
o parte dintre investiții au fost sistate, urmând a fi reluate când timpul va permite realizarea lucrărilor de
construcții. Intervenim pe toate străzile principale și
secundare din comună pentru deszăpezire manuală
şi cu utilajele din dotare, în mod prioritar intervenind
pentru deszăpezirea intrărilor la instituțiile publice de
pe teritoriul comunei, punctelor gospodărești, stațiilor
de autobuz, a trecerilor de pietoni şi intersecțiilor,
apoi a trotuarelor”, a declarat primarul comunei Miroslava dl. Dan Niță.
Repartiția străzilor din comuna Miroslava o puteți
vedea în pagina 3.
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nomenclator stradal Comuna Miroslava

Legenda: S= Secundară, lățime – 8m; P=Principală, lățime – 11m
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Miroslava, vizitată de primarii din Republica Moldova

Asociația Grupul de Acțiune Locală
(GAL) „Stejarii Argintii” în parteneriat
cu Asociația Casmed Republica Moldova și primăria comunei Miroslava au
organizat în data de 15 noiembrie a.c.,
la Miroslava o întâlnire de informare și
colaborare a reprezentanților autorităților locale din zona Centru a Republicii
Moldova.
La întâlnirea care a avut loc în sala
mare de ședințe a primăriei a participat
și domnul primar al comunei Miroslava,
Dan Niță care a declarat în deschidere
următoarele: „În primul rând doresc să
urez un călduros «Bine ați venit în comuna Miroslava!» colegilor din Republica Moldova! Ne bucură prezența
dumneavoastră aici, ne face plăcere să
vă împărtășim din experiența noastră
și vă doresc o zi încărcată cu informații
utile pe care să le puteți utiliza în
activitățile pe care o desfășurați. Miroslava face parte din GAL Stejarii Argintii alături de comunele Lețcani,
Dumești, Popești, Mădârjac și Horlești. Teritoriul GAL este vecin direct

cu municipiul Iași, prin comuna Miroslava și comuna Lețcani. Comunele
Miroslava și comuna Lețcani fac parte
din Zona Metropolitană Iași, înființată
în anul 2004. După finalizarea activităților de aici, vă propun o mică vizită
de studiu în comuna noastră unde
puteți vedea câteva exemple de bună
practică (proiecte finanțate atât din

fonduri nerambursabile, fonduri guvernamentale și fonduri din bugetul
comunei Miroslava): Sala de sport,
Centrul de informare turistică, Parcul
fotovoltaic, Parcul industrial, Palatul
Sturza, Biserica din lemn în stil maramureșean de la Dancaș”.
Disponibilitatea reprezentanților primăriei comunei Miroslava de a prezenta

câteva din proiectele implementate cu
diferite fonduri (europene, guvernamentale, din bugetul local) poate fi doar un
impuls spre identificarea resurselor financiare și a posibilităților de parteneriate între reprezentanții celor două țări.
„Sperăm că a fost doar un început
de colaborare între reprezentanții din
Republica Moldova și reprezentanții
din teritoriul GAL „Stejarii Argintii”.
Echipa Asociației GAL „Stejarii Argintii”, deși la început de drum își oferă
disponibilitatea de colaborare cu persoanele care doresc să afle mai multe
despre înființarea unui GAL, scrierea
unei strategii de dezvoltare locală și
implementarea strategiei. Mulțumim
reprezentanților instituțiilor partenere
(CDRJ, Direcția pentru Agricultură
Județeană Iași, Primăria Comunei Miroslava, Primăria Comunei Dumești)
că au dat curs invitației și s-au alăturat
cu informații relevante dezvoltării teritoriale pe toate palierele”, a declarat
dna Irina Nenerică, reprezentantul
Asociației GAL „Stejarii Argintii”.

Locul Miroslavei în Planul Regional de Acțiune
pentru integrarea SRE în consumul de energie
al clădirilor în Regiunea nord-Est

O carte despre dimitrie
Anghel a fost lansată la
școala din Cornești

Dimitrie Anghel este una din figurile
emblematice ale Miroslavei, alături de
Olga Sturdza, Constantin Langa și Mihail Kogălniceanu. Nu este niciodată
prea puțin în a rememora personalitățile
menționate. Școala ,,Dimitrie Anghel”
din Cornești a organizat la finele lunii
octombrie, de Sfântul Dimitrie, o întâlnire cu scriitorul Liviu Papuc, ocazie cu
care a fost lansat volumul „Iașul lui Dimitrie Anghel”. În comparație cu „poetul florilor“, prozatorul Dimitrie Anghel a fost trecut pe nedrept în plan
secund, deși Nicolae Iorga îl socotea „unul din cei mai
mari maeștri ai prozei noastre”. Același prozator a
rămas cumva în umbra vremurilor. Un volum de poezii
și proză a apărut în anul 1957. Câteva decenii mai târziu
ediția de Scrieri din 1984 e drastic cenzurată. Așadar,
volumul lui Liviu Papuc îl readuce în atenție nu pe poetul, ci pe prozatorul Dimitrie Anghel care trebuie redescoperit și de elevii școlii din Cornești.
Întâlnirea scriitorului Liviu Papuc cu elevii școlii „Dimitrie Anghel” a fost așadar un bun prilej de a aduce în
atenție proza celei mai importante personalități literare
din Miroslava. Elevii au susținut și un recital din poeziile
lui Dimitrie Anghel. ,,Îi suntem recunoscători lui Dimitrie Anghel pentru opera sa. Elevii noștri trebuie sa
cunoască și poeziile și proza lui Dimitrie Anghel”, a
declarat profesoara Florica Zanvettor, directoarea școlii
din Cornești. ,,Elevii au demonstrat că, pe viitor, în
Cornești, poate să apară un alt Dimitrie Anghel. Și sperăm că așa și va fi” a afirmat scriitorul Liviu Papuc.
Otilia Porumboiu

În data de 15 noiembrie a.c. a avut loc
la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est din Piatra Neamț un focus grup dedicat consumului de energie la care au fost
prezenți și reprezentanții primăriei comunei Miroslava, județul Iași. Întâlnirea de lucru a avut
ca temă principală «integrarea surselor regenerabile de energie (SRE) în consumul de
energie al clădirilor în Regiunea Nord-Est».
Planul Regional de Acțiune este realizat în cadrul proiectului transnațional ENERSELVES –
Instrumente de politică pentru autonomia energetică a clădirilor având ca obiectiv promovarea
de noi politici sau îmbunătățirea politicilor existente pentru sprijinirea măsurilor de integrare a
surselor regenerabile de energie (SRE) pentru
consumul propriu al clădirilor în vederea asigurării unei performanțe energetice foarte ridicate
a acestora spre clădiri cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB). Au fost analizate
115 fișe de proiect realizate în proiectul ENERSELVES pentru cele 7 regiuni partenere (două
regiuni din Italia, Malta, Polonia, Suedia, România, Spania).
„Proiectul centralei fotovoltaice din comuna Miroslava, județul Iași a fost inclus ca
și exemplu de bună practică în cadrul acestui
proiect transnațional. Au fost mai multe
activități desfășurate, iar acum în cadrul Planului Regional de Acțiune pentru integrarea
SRE în consumul de energie al clădirilor în
Regiunea Nord-Est primăria Miroslava va fi
implicată în următoarele acțiuni: Stimularea
de parteneriate de consultare și diseminare
între Administrația Publică Locală și Piață,
Organizarea de sesiuni de formare profesio-

nală pentru diferite categorii de actori din
piață, Înființarea unui Ghișeu Unic pentru
promovarea SRE în cadrul autorității publice
locale, Acțiuni privind sprijinirea implementării proiectelor finanțate din Programe de
Mediu sau ale Agenției Fondului de Mediu.
Punctul de pornire este reprezentat de
recunoașterea importanței strategice a comunicării pentru a împărtăși informații robuste
între proprietarii de clădiri, constructori și în
general toate grupurile de profesioniști
implicați în procesul de renovare a clădirilor
către nivel nZEB”, a declarat dl. Samad Kazemi, coordonatorul Compartimentului Atragere de Fonduri Nerambursabile și Implementare Proiecte din cadrul primăriei comunei Miroslava.
În aceiași zi la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a fost organizată și Conferința
anuală “REGIO 2014-2020 - trenul Regiunii
Nord-Est spre Europa” care a constituit pentru
beneficiari, colaboratori și Organismul Intermediar un prilej de a împărtăși informații actuale și
relevante despre evoluția Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii
Nord-Est, despre beneficii, provocări și rolul
acestuia în dezvoltarea locală și regională.
Conferința a constituit totodată ocazia de a afla
primele repere despre cum va arata Politica de
Coeziune după 2020, bugetul și oportunitățile
de finanțare pentru perioada 2021 - 2027.
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Oamenii locurilor – Adriana ioniță
Anii trăiți printre cărțile
bibliotecii m-au apropiat atât de
școlarii satului, cât și de
vârstnicii pasionați de lectură.
Rep: - Doamna Adriana Ioniță, ne
apropiem de sfârșitul anului și, inevitabil, tragem cu coada ochiului la trecut- mai îndepărtat sau mai apropiat.
Cine este Adriana Ioniță?
A.I.: - De la o anumită vârstă privim
tot mai des în urmă spre a ne aminti de
propriile trăiri, de oamenii dragi plecați
de lângă noi sau pentru a ne analiza
viața.
M-am născut în prima zi a lunii lui
Cuptor aici, în satul Uricani, într-o familie cu mulți copii, eu fiind al șaptelea
și mezina familiei. Am crescut lângă
vatra părintească, împreună cu frații
mei și am avut o copilărie frumoasă, ca
în toate familiile de români cu mulți
copii, limitată doar de restricțiile vremii. Am parcurs primii ani de școală în
sat, la Uricani, fiind prima promoție cu
șapte clase elementare, urmând apoi
cursurile Liceului Teoretic de la
Moldovița, în județul Suceava.
Rep: - Și totuși, ați renunțat la Bucovina și ați revenit acasă, la Uricani.
A.I.: - După terminarea studiilor liceale m-am grăbit la măritiș, dar nu regret nici o clipă, deoarece am fost binecuvântată cu doi copii buni, Mihaela și
Traian, de care sunt foarte mândră.
Am obținut post de învățător la
școlile din Dumești, Vorovești și Uricani. După trei ani, am fost încadrată ca
bibliotecar în cadrul Primăriei comunei
Miroslava, ani trăiți printre cărțile bibliotecii și unde am putut să mă apropii
de școlarii satului, dar și de vârstnicii
iubitori de lectură.
Rep.: - Lumea cărților este fascinantă și, probabil, experiențele trăite
v-au marcat existența.
A.I.: - Da, aveți dreptate, nu am cum
să uit cei șase ani de la bibliotecă. Mi-l
amintesc, parcă ar fi azi, pe moșul Ghiță
Catrina, cititorul care avea fișa plină de
titluri împrumutate, care citea foarte
mult și când mergea cu animalele pe
pășune în Lunca Bahluiului. Nu aveai
cum să nu-l remarci, fiind un cititor cu
replici istețe, un adevărat analist, un critic exigent și care mă provoca mereu la
dialog pe tema cărților citite. Dar veneau foarte mulți cititori din rândul elevilor și care mă făceau părtașă la bucuria și mândria lor, când obțineau rezultate deosebite la diverse concursuri
școlare pe teme literare și artistice.
Rep.: - Au trecut totuși peste 40 de
ani de atunci, vă amintiți acele vremuri și pe oamenii care atunci au
pornit în viață?
A.I.: - O, da, cum să nu-mi amintesc
de „Prietenii Cărții”, de membrii echipei de dansuri, soliști vocali, toate cuprinse în concursuri și spectacole care
se desfășurau între școlile din comună.
Mulți dintre „cititorii” mei au urmat
facultăți, iar astăzi dețin funcții de conducere cu mare răspundere în viața
economică,
socială,
medicină,
învățământ, administrație publică, de
care sunt foarte mândră ca de copii mei.
Permiteți-mi să vă spun câteva nume,
care îmi vin acum în minte și anume
muzicianul Mihai Timofti, de la Filar-

monica din Bacău, Ioan Nani, directorul
actual al Fabricii Antibiotice Iași, Sanda
Veringa, judecător în Piatra Neamț,
Aneta Pricop, profesor de matematică
la Liceul „Mihail Kogălniceanu” și
mulți, mulți alții. Sunt mulți ca ei, nu
pot să-l omit aici pe actualul primar al
Comunei Miroslava, domnul Dan Niță,
nume care face cinste comunei. Mă
opresc, deoarece nu vreau să ocup prea
mult spațiu tipografic, poate vom mai
discuta pe parcursul altui interviu.
Rep.: - Doamna Adriana, dacă vaș cere să faceți o radiografie a locu-

rilor natale și a trecerii prin timp,
cum au fost acele timpuri comparativ
cu ceea ce este azi?
A.I.: - Este total diferit. A fost greu
în acele timpuri. Satele nu aveau nici
măcar ulițe pietruite, nu putem discuta
despre străzi asfaltate ca astăzi. Nu era
apă curentă și nici electricitate care din
ce-mi amintesc a apărut abia prin 19711972.
Rep.: - Și totuși, de ce nu ați rămas
la bibliotecă?
A.I.: - În anul 1974, din ordinul lui
Ceaușescu, au fost desființate toate po-

sturile de bibliotecar comunal din țară
și uite așa, am fost nevoită să-mi caut
alt loc de muncă. Timp de 30 de ani, am
muncit cu drag la SEDCOM, fostul
Centru de Librării, de unde am ieșit la
pensie. Nu a fost deloc simplu, a trebuit
să mă perfecționez, să-mi completez
studiile în domeniul contabilității.
Rep.: - Ce este fericirea, stimată
doamnă? Care ar fi coordonatele acesteia?
A.I.: - Vedeți dumneavoastră, noțiunea de fericire a evoluat în timp odată
cu tehnologia și societatea. Atunci, în
acele timpuri restrictive viața oamenilor
se desfășura linear, în natură, într-o comuniune perfectă cu ea. Erau fericiți
când adunau o recoltă bogată, dacă oile
aveau miei sănătoși și mari pentru Paști
și dacă la Crăciun aveau în gospodărie
porci mari cu care să îndestuleze
întreaga familie. Ce fericiți erau sătenii
când primeau în curte „Capra”și pe
urători, spre bucuria copiilor fascinați
de personajele din acel teatru popular.
Mai simplu spus, erau doar ei și Dumnezeu. Nu erau afectați de „binefacerile” internetului și a televiziunii, erau
fericiți în felul lor și punct. Că vrem să
recunoaștem sau nu, azi avem alte motive de fericire care vin să completeze
pe cele din anii tinereții mele.
Rep.: - Ne întoarcem la locurile
dumneavoastră natale, în comuna
Miroslava și la ceea ce este astăzi
lumea satului cu evoluția și binefacerile civilizației.
A.I.: - Satul Uricani, ca de altfel toată
comuna, s-a dezvoltat din toate punctele de vedere. Factorul economic a
schimbat perspectiva socio-urbană a comunei care, astăzi, cu mândrie o spun
este cea mai mare din Moldova. Nu îmi
imaginam în urmă cu 40 de ani că vor
fi parcuri industriale în zona UricaniBrătuleni cu sute de firme, care să asigure un loc de muncă, inclusiv pentru
localnici. Ce să vă mai spun, nici nu
știam despre parcurile foto-voltaice și,
iată, că azi avem unul la noi în comună,
la Ciurbești.
Dacă în copilăria mea curtea școlii,
maidanul sau imașul comunal erau
locul unde puteam să facem mișcare,
astăzi avem la Miroslava o bază
sportivă performantă, iar zonele
rezidențiale au schimbat fața satelor
componente ale comunei. Sunt delegat
sătesc în Consiliul Local Miroslava și
văd progresul și dezvoltarea administrativă a comunei noastre.
Rep.: - Suntem la apogeul anului
Centenar și se simte efervescența
acțiunilor care marchează acest eveniment. Ce gânduri aveți pentru comuna dumneavoastră, pentru români și pentru România, doamnă
Ioniță?
A.I.: - Am ajuns la încă un final de
an cu împliniri, cu realizări mai mari
sau mai mici și, așa cum îl cunosc pe
consăteanul meu, pe primarul Dan Niță,
sunt optimistă că nu ne vom opri aici.
Transmit un gând bun tuturor românilor
de aici, din țară și de pretutindeni și sper
să văd că tot mai mulți dintre românii
plecați dincolo de hotare se întorc
acasă. Să știți, vorba aceea străveche,
cum că „nicăieri nu-i ca acasă”, nu este
doar un slogan, este o certitudine!
Mona POPOVICI

în LuMEA SAtuLui

6

informația de Miroslava

Catinca Vieru din Horpaz a
împlinit o sută de ani

În unul dintre cele mai vechi satele
ale comunei Miroslava, Horpaz, își
poartă frumos bătrânețile Catinca
Vieru, femeia care pe 9 noiembrie a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani.
Anul acesta, cu ocazia împlinirii unui
secol de viață, Catinca Vieru a fost sărbătorită cum se cuvine atât de numeroasa familie cât și de către autoritățile
locale prin intermediul consilierilor locali Vicol Adrian și Radu Lupu care au
vizitat-o pe femeie de ziua ei oferindui o diplomă și un tort aniversar. Cei doi
consilieri locali au găsit-o pe femeie în
mijlocul familiei numeroase și alături
de Preotul Paroh Adrian Amaziliței
care a ținut să îi fie aproape femeii la
aniversarea venerabilei vârste de un
veac.
Născută cu doar două zile înainte de
sfârșitul Primului Război Mondial, mai
exact pe 9 noiembrie 1918, tanti Catinca vorbește astăzi despre viața și familia sa ca și cum totul s-ar fi întâmplat
ieri.
Povestea Catincăi Vieru, ce provine
dintr-o familie cu 6 copii, cinci fete și
un băiat, a început în satul Ciurbești,
unde a locuit 31 de ani, astfel că în perioada celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), bătrâna încă mai locuia cu părinții. Al Doilea Război Mondial (1939-1945) este o perioada despre
care bătrâna vorbește cu mare tristețe
în suflet, asta datorită întâmplărilor nefericite la care a luat parte. În perioada
războiului, casa în care locuia alături de
familia sa a ars, ei fiind nevoiți să plece
în refugiu, de unde s-au reîntors în anul
1944. La întoarcere, timp de 2, ani
aceștia au locuit la o soră de-a Catincăi,
timp în care împreună cu o soră a „vălucit 23 de care cu lut și pleavă”, casa
în care s-a mutat în 1946 alături de întreaga familie, cu toate că, spune bătrâna „de Sfântul Dumitru eram în
casă cu pământ pe jos”.
Bătrâna povestește cu tristețe în suflet că singurul ajutor pe care l-au pri-

mit în ceea ce privește construirea
casei, au fost câteva lemnele din pădure
aduse de vecini. Începuse foametea și
lumea se descurca foarte greu, însăși
bătrâna spune că în acea vreme „se
mânca cu porția”, iar una dintre mâncările de care își aduce aminte și acum
este mămăliga cu ovăz.
Trei ani mai târziu, pe 6 februarie
1949, Catinca Vieru s-a căsătorit cu
Vieru Petru, despre care bătrâna
povestește că era „un om iute și credincios”.
Bătrâna povestește că pe soțul său,
care provine de asemenea dintr-o familie numeroasă, cu 5 copii, 2 fete și 3
băieți, l-a cunoscut prin intermediul
unei femei de la din sat, care se pare a
fost inspirată în momentul în care le-a
făcut cunoștință căsnicia lor fiind una
fericită. Despre nuntă femeia își
amintește că a fost una mică, în familie,
într-o zi de duminică dar frumoasă și
plină de obiceiuri tradiționale.
Imediat după căsătorie, proaspăta familie s-a instalat în Valea Adâncă, împreună cu părinții soțului. După aproximativ 3 ani, în 1952, Catinca și Petru,
care aveau deja 2 copii, s-au mutat în
Horpaz, în casa situată pe a doua
străduță la dreapta, la intrarea în sat, în
partea dinspre centura Iașului. În timp
familia a crescut, cu încă trei copii, în
prezent bătrâna mândrindu-se cu cei 5
copii, 13 nepoți și 7 strănepoți pe care
îi are și care i-au fost alături la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani.
Astăzi, Catinca Vieru, care o bună
parte din viața ei a muncit la colectiv
(CAP), iar după `89 s-a ocupat de grădinărit, își petrece mare parte din timp
spunând „rugăciuni ziua și noaptea”.
Așa bătrâna a ajuns să povestească și
despre cei doi nepoți ai săi călugări, dar
și despre despre legătura strânsă pe
care o are cu preotul din sat, care trece
în fiecare săptămână să o vadă.
Diana LUPU
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Constantin V. Oescu, primul
director al Școlii de la Miroslava

Puțină lume știe astăzi faptul că domnul Constantin V. Oescu și-a început cariera didactică la Miroslava.
S-a născut în localitatea Fântâna
Mare din județul Suceava. Studiile liceale le face la Botoșani, până în anul
1910. Vine apoi la Iași unde se înscrie
la cursurile Facultății de Științe, secția
Științe Agricole, din cadrul Universității
,,Alexandru Ioan Cuza”. Absolvă cursurile în anul 1914 și este oprit de către
profesorul Alexandru Popovici ca asistent la Catedra de Botanică.
În anul 1920 a răspuns invitației de a
deveni profesor și director al Școlii
Agricole de la Miroslava întemeiată la
1 noiembrie 1919 în cadrul Orfelinatului de băieți ,,Principesa Olga Mavrocordat Sturdza”. Orfelinatul a adăpostit,
crescut și educat până în anul 1934
copii orfani ai Primului Război Mondial. Organizarea lui a fost posibilă datorită generoasei donații făcute de
prințesa Olga Sturdza (a donat palatul
și moșia primită drept moștenire la
moartea tatălui ei, Principele Alexandru
Mavrocordat, în anul 1907) animată de
sentimentul înalt al ocrotirii orfanilor la
nivel național. Din inițiativa ei se
înființase la Iași, încă din anul 1917,
Societatea ,,Ocrotirea Orfanilor din
Război”. Sub egida acesteia s-au întemeiat, mai întâi în Moldova și apoi în
România Mare, 117 orfelinate.
Vreme de un deceniu (1920-1929)
domnul Constantin Oescu a desfășurat
o activitate excepțională. A organizat
ferma școală după model familial francez, necesară întreținerii elevilor orfani.
Astfel, amenajează crescătoria de porci
și de păsări, cea pentru animale mari
(bovine și cabaline). Construiește o seră
de flori și una de zarzavaturi, întemeiază o pepinieră de pomi fructiferi și de
arbori ornamentali, o plantație de trandafiri. Înființează o livadă și plantează
o suprafață amplă cu viță de vie
susținută de spalieri, cu soiuri specifice
zonei Iași. A amenajat o remiză pentru
mașinile agricole. În incinta palatului a
amenajat un muzeu agricol bine înzestrat. A înălțat o nouă clădire în care a
amenajat patru săli de clasă și dormitoare pentru elevii orfani. A amenajat o
sufragerie pentru elevi și o casă pentru
personalul care își desfășura activitatea
în școală.
A întocmit planul de învățământ al
școlii agricole, ca școală specială de
agricultură, unică în spațiul Moldovei,
precum și programa școlară de specia-

Profesor doctor Constantin V Oescu

litate. Acestea au fost însușite ulterior
de toate școlile inferioare de agricultură
din țară. Ca profesor a predat elevilor
botanica iar la Școala Normală din Iași,
științele naturii.
Munca sa și a elevilor orfani a fost
recunoscută și gratificată de către autorități.
Astfel, la Expoziția agricolă de industrie casnică din anul 1923 Școala
agricolă de la Miroslava a obținut medalia de aur pentru creșterea cornutelor
mari moldovenești. A urmat medalia de
argint la Expoziția Ministerului Agriculturii deschisă la Iași, pentru creșterea
cailor jumătate de sânge englezesc.
Între anii 1930-1941 a condus Laboratorul de fitopatologie și fiziologie din
cadrul Stațiunii de ameliorare a plantelor. Aici se distinge prin cercetarea unor
noi domenii. A întocmit studii bine documentate despre flora microbiană a
Depresiunii Jijia, a contribuit la
cunoașterea botanică și agronomică a
grâului, ovăzului și fasolei. A inițiat studii în domeniul științei sistematicii
(producerea hibrizilor la cereale).
În anul 1942 Universitatea ,,Al. Ioan
Cuza” i-a acordat titlul de doctor magna
cum laude în științele naturii. A fost
numit profesor titular la catedra de botanică a Facultății de Agronomie, post
pe care îl va onora până la pensie.
Distant și apropiat în același timp, se
bucura de o mare autoritate în rândul
studenților săi.
A deținut funcția de decan al
Facultății de Agronomie din Iași între
anii 1944-1948. A fost nevoit să înfrunte anii grei ai pribegiei provocate de

al doilea război mondial (1939-1945).
Facultatea de Agronomie și-a întrerupt
cursurile imediat după Crăciunul din
anul 1943. În anul următor a fost evacuată la Geoagiu, județul Hunedoara.
La 15 ianuarie 1945 cursurile au fost reluate în localul liceului ,,Aurel Vlaicu”
din Orăștie. În aprilie 1945 Facultatea
revine la Iași reluându-și cursurile.
Își încheie cariera didactică,
științifică și de mentorat în cadrul Catedrei de pomicultură, dendrologie și arhitectură peisagistică, un domeniu nou
de cercetare pe care îl explorează vreme
de doi ani de zile (1956-1958). Predă
disciplina Floricultură, Dendrologie și
Arhitectura peisajelor. Desfășoară o
amplă activitate de documentare
științifică alături de fostul său asistent
ce și-l asociase în anul 1950, Mandache
Leocov. De altfel acesta îl caracterizează foarte frumos pe maestrul său,
spunând: „Domnul Constantin Oescu a
fost un mare botanist”. Ulterior, discipolul său, Mandache Leocov, va dezvolta Grădina Botanică din Iași, „cea
mai frumoasă grădină botanică din Europa” (al cărei director a fost în perioada 1973-1990, fără a fi remunerat),
amenajează Parcul Expoziției din
Copou, salvează ,,teiul lui Eminescu”,
reamenajează spațiul verde din jurul
Universității Agronomice ieșene, etc.

Dl Constantin Oescu a fost pasionat
de arheologie. În timpul vacanțelor a
făcut săpături arheologice la Șantierul
de la Șcheia, jud. Vaslui și cel de la Băiceni, jud. Iași.
Fiind un mare cititor de literatură a
scris cartea ,,Șturlubaticul Ionică” inspirat de „Amintiri din copilărie” ale
lui Ion Creangă.
S-a stins în luna iunie 1973 la Iași.
În prezent îi sunt recunoscute
performanțele în domeniul cercetării
științelor agricole, în sistematica experimentală și genetica agricolă. A inițiat
și a condus observațiile necesare întocmirii stărilor fitosanitare ale culturilor
agricole. A inițiat cercetări în fizionomia cartofului. A lăsat numeroase studii
referitoare la sistematica ovăzului.
Și nu în cele din urmă a fost și va rămâne, împreună cu Principesa Olga
Mavrocordat Sturdza, o efigie a Școlii
Agricole de la Miroslava, o școală răsărită din durerea neamului românesc.
Bibliografie:

1. Prof. V.Cireașă,T. Ion, Viața și activitatea
Profesorului Constantin V. Oescu, în Un veac
și jumătate de învățământ agricol la
Miroslava.1831-1981,pag.244-252
2. Botoșineanu,Cătălin, Ocrotirea orfanilor
din război și rolul prințesei Olga Sturdza. Preliminarii, pag.17.Studiu nepublicat.
3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Mandache_Leocov
4. Scurt istoric al USAMV-Iași-Portalul.

Cine poate depune cererile privind atribuirea
suprafeței de teren aferent casei de locuit

Potrivit Legii 231/2018 cererile privind atribuirea suprafeței de teren aferent casei de locuit și anexei gospodărești atât pentru terenurile edificate de către fostele
CAP-uri cât și pentru cele care nu au fost cooperativizate
se pot depune către Comisia Locală de Fond Funciar.
Pentru terenurile aferente construcțiilor edificate de
către fostele CAP-uri sunt prevăzute îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
1. Sunt deținători de construcții de la data dobândirii și
până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

2. Fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale;
3. Pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
4. Terenurile nu sunt în proprietatea publică sau
privată a unităților administrativ teritoriale.
Pentru terenurile aferente locuinței care nu au fost
cooperativizate sunt prevăzute îndeplinirea următoarelor condiții:

1. Solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
2. Dacă terenul este în proprietatea statului român și
persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai
construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei
legi;
3. Nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.
Termenul de depunere a cererilor este de 120 de zile de
la data intrării în vigoare a legii, respectiv 9 august 2018.
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Generația Erasmus+ de la Liceul Miroslava

Elevii din cadrul Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu”, Miroslava - județul Iași, manifestă un interes
deosebit pentru dezvoltarea de aplicații
mobile în scopul învațării. Deși interesul acestora este rezultatul aprofundării
informațiilor transmise la orele de curs,
un rol important îl au proiectele europene în care liceul din Miroslava a fost
implicat de-a lungul timpului, atât în calitate de partener, cât și în calitate de coordonator.
În prezent liceul implementează un
proiect Erasmus+ «Mobile applications to ease learning for students»
(Proiect de parteneriat strategic,
KA2). În intervalul 22 - 26 octombrie
2018, a avut loc, în Istanbul-Turcia,
cea de-a treia activitate de învățare.
Liceul din Miroslava a fost reprezentat de 5 elevi, locuitori ai Comunei
Miroslava și au fost însoțiți de profesorii Ana Maria Dumitrescu și Ana
Maria Andriuca.
„Săptămâna a fost una marcată de
evenimente și experiențe unice atât de
învățare cât și cultural-artistice. Elevii
din cele 4 țări participante (Grecia,

Polonia, Turcia și România) se vor
întâlni pentru ultima dată în cadrul
acestui proiect în Grecia, în luna martie 2019” a precizat coordonatorul proiectului prof. Ana Maria Dumitrescu.
Dincolo de profilul proiectului, centrat pe dezvoltarea aplicațiilor mobile,
activitățile cuprinse în program au asigurat diversitate, prin alternanța dintre
formal si non-formal, ceea ce a permis
o conexiune permanentă între elevii și
profesorii din țările participante. Experiența a fost un prilej de a relaționa cu
elevi din alte țări, de a face schimb de
idei și de bune practici și de a recunoaște diferențele culturale dintre cursanți. Participarea la această mobilitate
a oferit posibilitatea de a descoperi cultura și civilizația turcă și obiceiuri specifice locuitorilor din Istanbul. A fost o
oportunitate pentru a vizita obiective de
interes cultural și turistic precum: Insula Prinților, Palatul Topkapi, Catedrala Hagia Sophia, Marele Bazar, Bazarul de mirodenii, de a efectua o
frumoasă croazieră pe Bosfor și o
impresionantă excursie la Marea
Neagră.

„Suntem bucuroși de reușita acestui proiect și sperăm în viitoare
colaborări. Am discutat cu reprezentanții instituțiilor participante despre
posibilitatea implementării unor noi
parteneriate strategice. Proiectele E-

rasmus+ au un impact deosebit în comunitate, iar elevii noștri sunt foarte
încântați”, a declarat prof. Constantin
Timu, directorul Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava.

dă BLOCK agresivității! Și „glumele” dor. Stop cyberbullying!

Creșterea semnificativă a utilizării
dispozitivelor mobile, în special în
rândul copiilor, alături de proliferarea
rețelelor sociale, varietatea aplicațiilor și
costul relativ redus al Internetului, aduce
provocări permanente atât pentru copii,
dar și pentru părinți.
Studiile realizate de către Organizația
Salvați Copiii arată că fenomenul de cyberbullying este unul prevalent în rândul
copiilor și tinerilor, 69% din copiii
români declarând că au fost martorii unei
astfel de situații. Cyberbullying-ul este
un comportament agresiv intenționat
care este menit să provoace disconfort
sau durere, implică un dezechilibru de
putere și tărie între agresor și victimă și
se manifestă repetitiv, regulat prin intermediul dispozitivelor tehnologice. Spre
deosebire de situațiile clasice de bullying, în care comportamentul se oprește
la un moment dat, iar situația umilitoare
sau agresivă se încheie, hărțuirea online
pare să fie fără sfârșit.
Având în vedere impactul emoțional,
social și cognitiv pe care fenomenul de
cyberbullying îl poate avea asupra dezvoltării psihologice a copiilor, Organizația Salvați Copiii a lansat inițiativa
națională Dă BLOCK agresivității! Și
„glumele” dor. Stop cyberbullying! Proiectul educațional a fost lansat în cadrul
programului european Ora de Net și
susținut de Ministerul Educației
Naționale și de Orange România. Acesta
se derulează în perioada 9 octombrie – 9
decembrie 2018 și se adresează cadrelor
didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal.
Pentru a reduce și combate fenomenul
de cyberbullying, echipa Ora de Net
pune la dispoziția cadrelor didactice un
pachet de resurse care conține atât o
serie de clipuri video care abordează
acest subiect, cât și planuri pentru 3 lecții
care pot fi implementate la clasă cu elevii.

Mai multe informații despre inițiativă
pot fi găsite la www.oradenet.ro/blockagresivitatii.
Înscrise în programul de voluntariat
Ora de Net, cadrele didactice din Școala
Gimnazială „Colonel C. Langa” Miroslava au răspuns cu interes propunerii de
a se implica în derularea activității
educaționale cu scop de consultare a copiilor cu privire la experiențele lor online
și au susținut activități specifice în
școală.
Acestea au promovat utilizarea utilă,
sigură și creativă a Internetului de către
copii și au oferit oportunitatea de a
înțelege mai clar modul în care tinerii
aleg să interacționeze cu mediul online,
ce le place, ce le este folositor și,
totodată, ce este neplăcut sau inconfortabil pentru ei.
D-na profesor Oana Carmen Dumitriu
a lucrat cu un grup de 50 de elevi din clasele a V-a și a VI-a. „În prima etapă a
proiectului ne-am stabilit regulile, am
discutat despre rolul Internetului în
viața noastră, ne-am reamintit ce este
bullying-ul, am discutat despre cyberbullying. Împreună am realizat o harta
mentală a acestui fenomen, fixand elementele cheie. Am stabilit existența

unor roluri: agresor, victimă, martor.
Am împărtășit situații pe care le
cunoaștem din existența noastră pentru
a vedea că cyberbullying-ul este un fenomen prezent în viața noastră. Apoi
am realizat postere pe care le-am expus
în școală pentru a îi face conștienți și
pe ceilalți colegi. În etapa a doua neam hotărât să găsim soluții simple în
vederea reducerii fenomenului de cyberbullying în viața noastră. Ca victimă: raportează și blochează. Ca martor: anunță și blochează. Ca agresor:
conștientizează, șterge și oprește-te.
Apoi am creat texte cu impact și am
propus sloganuri care să atragă atenția: «Postează responsabil!», «Mai bine
blochează!», «Nu posta astăzi ce te va
răni mâine!». Am vizionat cu interes
materialele propuse și am discutat despre situații reale de cyberbullying în
care au fost implicați copiii.” (prof.
Oana Dumitriu)
Clasele a VII-a A și B și a VIII-a B au
lucrat cu d-na profesor Daniela Vlăduț.
Elevii au învățat, prin intermediul unor
metode de lucru non-formale și prin utilizarea unor resurse digitale, cum să acceseze într-un mod responsabil internetul, care sunt aspectele de care trebuie să

se ferească atunci când navighează pe internet și cum pot contribui, fiecare dintre
ei, la crearea unui mediu online sigur. Au
fost vizionate materialele prezentate de
ambasadorul campaniei, Alina Eremia și
de vlogerii Zmenta și Anne-Marie Chelariu. Elevii au fost informați și despre
cele două puncte de sprijin, unice în
România, pentru situațiile de risc din
mediul online. Prin ctrl_ajutor, linia de
consiliere online și telefonică privind neplăcerile întâmpinate online, pot beneficia de sfaturile utile ale specialiștilor
Ora de net, iar la linia de raportare
esc_abuz, se pot semnala cazurile de
conținut ilegal sau materiale înfățișând
abuzuri asupra minorilor. Acestea sunt
analizate și transmise spre investigare
autorităților competente. Ajutor pot sa
primească și la 031-80 80 000 - număr
apelabil gratuit în Digi Tel și Digi Mobil,
zilnic, între orele 10 - 17, la adresa de email ajutor@oradenet.ro sau prin mesaj
direct în mesageria paginii de Facebook
Ora de Net.
Copiii au identificat căi, norme, reguli
de urmat pentru a se proteja de efectele
cyberbullying: să nu posteze informații
personale în spațiul online, să nu comunice parolele de pe diferite conturi altor
persoane și la orice semn de hărțuire să
ceară ajutorul adulților.
Atelierele din acest an au încurajat folosirea noilor tehnologii în procesul
educațional, interacțiunea și lucrul în
echipă. Totodată, au identificat oportunitățile de dezvoltare pe care universul
online le oferă.
Considerăm că Ora De Net este ora
cea mai interactivă, la care toți copiii
participă cu plăcere, fără absențe. Copiii,
dar și părinții, pot învăța alături de profesorii voluntari și de personaje apropiate generației lor, despre comportamentul constructiv în mediul online și
despre interacțiunile de pe internet.
Director adjunct,
Prof. Daniela Vlăduț

EduCAțiE
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Elevii de la Liceul Agricol din
Miroslava din nou pe podium

În luna noiembrie, elevii Liceului
Tehnologic Mihail Kogălniceanu din
Miroslava, Andra Andriucă și Mircea
Diaconu, îndrumați de profesorii Casiana Petrescu și Ana Maria Andriucă
au participat la cea de-a doua ediție a
concursului “Identificarea și atestare
de produse tradiționale”, organizat de
USAMV Iași și Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, unde au câștigat
locul II. A fost o ediție cu multe noutăți,
un bun prilej pentru ca savoarea bucatelor tradiționale românești să fie apreciată la adevărată valoare gastronomică,
deoarece au fost puse în lumină rețete
culinare cu o vechime de mai bine de 30
de ani. În competiție au fost înscrise 34
de produse, care au un real potențial de
a fi atestate drept tradiționale.
Evenimentul și-a propus promovarea
și încurajarea consumului de produse
alimentare românești realizate conform
rețetelor tradiționale. Totodată, s-a urmărit stimularea spiritului antreprenorial al elevilor prin valorificarea superioară a producțiilor agroalimentare
obținute în fermele de mărime medie și
mică.

Produsul tradițional cu care s-a prezentat echipa Liceului a fost reprezentat de
ciorba ciobănească „Sârbușcă”. Preparatul ales a fost descris de autoarea Elena
Herovanu într-o carte de bucate intitulată
„Îndrumări practice pentru tinerele gospodine” din anul 1964. Sârbușcă este o
ciorbă de origine ciobănească din zona
Neamțului ce folosește zerul din lapte ca
materie primă pentru acrit.
„Rolul nostru, al tinerilor, este de
găsi și de a aduce în atenția consumatorilor aceste produse tradiționale. Neam dorit să folosim un preparat care
să promoveze tradiția și în același timp
să fie o soluție pentru folosirea zerului
rezultat din urma producerii brânzei
în laboratoarele de industrie alimentară ale liceului nostru. «Sârbușcă» va
fi introdusă în meniul saptămânal la
cantina liceului și cu siguranță va avea
un real succes”, a declarat Andra Andriucă, elevă în clasa a X-a.
Tot în cadrul cadrul concursului, liceul
a fost reprezentat de elevul George Lungu
care a participat cu un produs handmade
unic: sticle îmbrăcate în scoarță de copac
și decorațiuni pentru acestea.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește
Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor
cerești celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu îi
prăznuim doar pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ci
pe toate cetele îngerești care nu s-au despărțit de Dumnezeu. Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu din
nimic, nu din ceva preexistent și nici din ființă Să. Referatul biblic despre creație nu vorbește în mod precis despre
crearea îngerilor. Sfinții Părinți afirmă că la creație nu se
vorbește explicit despre îngeri din două motive: evreii,
înclinați spre idolatrie, ar fi căzut ușor în rătăcirea idolatră
a popoarelor vecine și că în cartea Facerii se urmărește
numai înfățișarea începutului lumii văzute.

În ceea ce privește ierarhia îngerească, Dionisie Areopagitul vede cetele îngerești în număr de nouă, așezate
în câte trei grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi,
Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri. Biserica și-a dat consimțământul asupra
acestei ierarhii prin introducerea ei în pictură
bisericească.
Pentru că îngerii sunt netrupesti, la ei nu se poate
vorbi de sex și nici de o transplantare a speciei (Fac
6,2), deci, ei nu se căsătoresc, nu se înmulțesc (Matei
22,30) și nici nu mor (Luca 20, 35-36). Îngerii își transmit unii altora propriile lor gânduri și hotărâri fără să
rostească cuvinte. Însă, pentru îndeplinirea slujbei lor,

pot lua înfățișare omenească (ÎI Reg 6,17), pot să
vorbească, să mănânce, să apară îmbrăcați și uneori
purtând aripi (Fac. 32,25; Luca 24, 4; Matei 28,3;
Apoc. 14,6).
Lucrarea principala a îngerilor este aceea de a-l întări
și susține pe om în a transfigura lumea.

Sfântul Arhanghel Mihail

În limba ebraică, numele sau înseamnă "Cine este
că Dumnezeu?". El este cel care "strigă": "Să luăm
aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer,
cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric
s-a făcut. Că cine este că Dumnezeu?", și așa s-a întocmit soborul, adică adunarea și unirea tuturor îngerilor. Pe seama să se pune și călăuzirea lui Lot și a familiei acestuia la ieșirea din Sodoma, precum și protecția
specială a poporului lui Israel. Îi scoate din cuptor pe
cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în lupta pe
Ghedeon, îl mustra pe vrăjitorul Valaam și îl eliberează
din închisoare pe Sfântul Apostol Petru. Conform
Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul
trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail. În iconografie,
Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mâna
o sabie de foc, semn că el pedepsește păcatul. Sfântul
Arhanghel Mihail este pomenit în cărțile Vechiului
Testament că fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea. Din acest motiv
Arhanghelul Mihail se arată a fi un înger al dreptății
Dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Gavriil

În limba ebraică, Gavriil înseamnă "bărbat-Dumnezeu". Numele sau conține concentrat vestea că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asumă firea omenească.
Vestește Sfinților Părinților Ioachim și Ana nașterea
Maicii Domnului, îi descoperă lui Zaharia nașterea
Înaintemergătorului. Păstorilor le arată că li S-a născut
Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, îl întărește că să nu
se îndoiască de nimic, călăuzește Sfânta Familie în
Egipt și aduce femeilor mironosițe vestea Învierii
Domnului.Arhanghelul Gavriil este reprezentat în
iconografia ortodoxă purtând în mâna o floare de crin
alb, că simbol al bucuriei și binecuvântării.
Arhanghelul Gavriil este îngerul bunătății și
milostivirii lui Dumnezeu.
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Program audiențe

l Program audienţe
primar Niţă Dan Joi: între orele 12.00 14.00

l Program audienţe
secretar
Ursanu Ancuţa Miercuri: între orele
09.00 - 12.00

l Program audienţe
viceprimar
Bulbaşa Vasile Vineri: între orele
09.00 - 12.00

l Program audienţe
consilieri locali - în
ultima joi din fiecare lună
între orele 08.00 - 12.00
l Program Registratură
Generală şi Ghişeu Unic
Luni - Miercuri: între orele
07.30 - 16.00; Joi: între
orele 7.30 - 18.00 Vineri:
între orele 07.30 - 13.30
l Poliţia locală a
comunei Miroslava
serviciu apelabil 24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

date înregistrate la
Starea Civilă
în luna octombrie 2018
Nașteri

l Cristea Elisabeth
Georgette
l Murgescu Jessica Maria
l Verdeș Elisabeta

Căsătorii

l Berbece Vlad Adrian și
Tănasă Petronela
l Țuțu Alin Răzvan și
Frățianu Mariana
l Condurache Robert și
Bartic Diana
l Popovici Eduard și
Bulboacă Ioana Simina
l Vicol Petru Bogdan și
Bulai Simona

l Moldan Constantin
Mihai și Morariu Oana
Loredana
l Bîrleanu Gabriel Ionuț și
Irimia Adriana

Decese

l Pamfil Toader, Ciurbești,
67 ani
l Podaru Dan, Valea
Adâncă, 76 ani
l Vicol Rodica, Balciu, 67
ani
l Porfir Mariea, Uricani,
94 ani
l Ilieș Gheorghe, Valea
Adâncă, 72 ani
l Padu Panaite Pavel,
Proselnici, 61 ani

Cupa „unirii” la handbal

Cu ocazia Centenarului
Marii Uniri, Primăria Comunei Miroslava în colaborare cu Clubul Sportiv
Știința Miroslava, secția de
handbal, organizează Cupa
Unirii la handbal fete junioare, eveniment ce va
avea loc în data de 30 noiembrie la sala de sport din
Miroslava.
La acest eveniment C.S.
Știința Miroslava a invitat
un număr de 4 echipe de la
Școala Gimnazială Ștefan

cel Mare din localitatea
Dancu, Școlile Gimnaziale
„Ion Simionescu” și „Titu
Maiorescu” din Iași, precum și echipa Clubului
Sportiv Școlar Unirea din
Iași.
Competiția va începe la
ora 10 iar festivitatea de
premiere este programată
în jurul orei 15. Vă așteptăm să încurajăm împreună
tinerele speranțe ale acestui
sport de tradiție în zona
Iașului.

Redactor șef: Mihaela Vechiu
tipografie: Adevărul Holding SA
telefon: 0746.029.536
Email: ziar@primariamiroslava.ro
iSSn: 2601 – 3568
www.primariamiroslava.ro

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

Complexul este situat
pe Stradă Veche, Valea
Adâncă, la doar 2
minute de Aleea Tudor
Neculai.

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

l Vă oferim căminul ideal,
încadrat într-un peisaj
deosebit, pentru a va
crea o viață relaxantă,
confortabilă.

l Sun Residence Veche 73
este o zona rezidențială
ce se bucură cu un
număr de peste 50 de
apartamente vândute.

l 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.
l Complexul oferă o
varietate de
apartamente cu 1-2-3
camere la prețuri
accesibile.
l Blocurile au cartea
tehnică a construcției cu
detalii pe fiecare etapă a
lucrărilor.
l Birou vânzări – Str
Veche, nr. 73, Valea
Adâncă, Miroslava

Anunț instituire taxă de salubrizare

Vă aducem la cunoștință că s-a finalizat licitația
pentru desemnarea operatorului de colectare și
transport a deșeurilor menajere din comuna Miroslava. Câștigătorul licitației este S.C.GIREXIM
UNIVERSAL S.A.
În conformitate cu Regulamentul de Instituire și
Administrare a Taxei Speciale de Salubrizare și a
planului tarifar aferent, taxa colectată de la populație
va fi în primă instanță de 4.2 lei/persoană/lună,
plătibilă trimestrial, iar pentru agenții economici,
taxa va fi de 366 lei/tonă de deșeu colectat.

După ce Regulamentul va fi adus la cunoștința
publicului prin publicare pe site-ul Primăriei Miroslava și la afișierul Primăriei și va fi aprobat în
ședința de Consiliu Local din luna decembrie, fiecare gospodărie și agent economic din comuna
noastră va primi o declarație de impunere, care va
fi completată și trimisă la sediul Primăriei Miroslava pana la 31.01.2019. Dacă după acest termen
nu sunt depuse declarațiile completate, impunerea
se va face conform datelor înscrise în registrul agricol al Primăriei.

u.A.t. Miroslava a desemnat responsabil cu
asociațiile de proprietari

Dezvoltarea continuă a comunei Miroslava și
creșterea considerabilă a gradului de construire a
locuințelor, dar mai ales realizarea de blocuri noi,
au determinat înființarea de asociații de proprietari
la nivelul U.A.T. Miroslava.
Având în vedere că prevederile legale în vigoare nu permit suplimentarea Organigramei
U.A.T. Miroslava, în sensul înființării compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea și
controlul asociațiilor de proprietari, pentru a se

asigura, la cerere, informarea asociațiilor și proprietarilor din condominii despre cadrul normativ
privind organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari, doamna Cardaș Adriana - polițist local
în cadrul Biroului Poliție Locală Miroslava - a fost
desemnată prin decizia nr. 429/2018 persoană
responsabilă cu sprijinirea, îndrumarea și controlul
asociațiilor de proprietari la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Miroslava, județul
Iași, conform art.10 din Legea nr.198/2016.

date de contact utile din comuna Miroslava

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

l Poliţia locală a comunei Miroslava serviciu
apelabil 24/24 h Tel: (+4) 0751.251.513
E-mail: politialocala@primariamiroslava.ro
l Centrul de Informare Turistică,
e-mail: turism@primariamiroslava.ro,
telefon 0232240510.

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

l SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL,
www.miroslavaindustrial.ro, e-mail:
office@miroslavaindustrial.ro, telefon
0745882888.
l Asociaţia Sportivă „Ştiinţa Miroslava“
Str.Stadionului, nr.1, Uricani, Miroslava,
județul Iași, www.stiintamiroslava.ro,
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro,
telefon 0232295680.
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Victorii pe linie pentru Știința Miroslava!
O performanță extraordinară a reușit
echipa noastră de suflet, o lună
calendaristică marcată de victorii pe
linie! În perioada 19 octombrie – 18
noiembrie a.c. echipa de fotbal C.S.
Știința Miroslava a reușit să se impună
în toate partidele pe care le-a disputat
în acest interval de timp.
Acum mai bine de o lună, în deplasarea de la Focșani contra echipei
locale C.S.M Focșani, băieții noștri sau impus la limită, scor 1-2. După o
primă repriză încheiată cu scor alb, în
care Știința s-a apărat exact în situațiile
în care focșănenii puteau să înscrie,
miroslăvenii au marcat pentru 0-1 prin
Nemțanu, cu un șut de la 30 de metri și
s-au desprins după autogolul lui
Panaite. A redus din handicap Predoiu,
în minutul 77. Partida poate fi vizionată
integral
pe
canalul
youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1qi
yLDd_Rp8
Pe 27 octombrie C.S. Știinta
Miroslava primea vizita echipei Foresta
Suceava, o cunoștință mai veche a
noastră, având în vedere că cele două
echipe s-au întâlnit și anul trecut în
Liga a 2-a a campionatului intern, la finalul sezonului ambele echipe retrogradând în Liga a III-a. De această dată
Știința Miroslava a reușit să dea o lecție
de fotbal echipei vizitatoare, impunându-se cu un neverosimil scor de
4-0, pe fondul unui meci avut la
discreție din primul până în ultimul
minut. Alexandru Marin a fost omul
meciului, cu un hattrick realizat în
minutele 23, 58 și 69, golul al 3-lea
fiind reușit de Iovu în minutul 64.
https://www.youtube.com/watch?v=3G
lXqpxOA34
Etapa din 3 noiembrie este una care
aduce o surpriză de proporții având în
vedere că una dintre cele mai vechi

echipe din zona Moldovei, cu o tradiție
de peste 50 de ani pe scena fotbalului
românesc, îsi anunța retragerea din
campionat. Este vorba de C.S.M
Roman, o echipă care de-a lungul anilor
a avut un cuvânt greu de spus atât la
nivelul Ligii a II-a, dar și la nivelul
Ligii a III-a.
Etapa a 12 -a a campionatului Ligii
a III-a, seria I, aduce față în față echipa
noastra și A.C.S K.S.E Târgu Secuiesc.
Formația noastră face din nou un meci
bun, reușind să se impună fără mari
emoții cu scorul de 2-0, goluri reușite
în repriza secundă de Răzvan Gorovei
(55’ - penalty) și Eduard Sandu (78’ după o gafă imensă a portarului echipei
oaspete). Golurile: https://www.youtube.com/watch?v=5nNtUjfn91s

Ultimul meci pe care Știința l-a jucat
în acest interval de timp a fost și cel mai
disputat și a consfințit o victorie de
prestigiu în deplasarea de la Buzău,
contra echipei locale AFC Metalul. A
fost un meci care s-a jucat cu garda jos,
cum spun pugiliștii, având în vedere că
ocaziile de gol au alternat de la o poartă
la cealaltă. A fost meciul în care erou a
fost portarul echipei noastre, Jan Turiță,
cel care și de această dată a fost cel ce
a dat siguranță echipei, în zi de grație,
păstrând poarta intactă până la finalul
meciului cu paradele sale de senzație.
Iar când Jan a fost bătut, s-au opus
barele porții. Știința Miroslava reușește
să se impună, la limită de această dată,
grație golului marcat de golgheterul
echipei, Alexandru Marin, din pasa

perfectă venită de la experimentatul
Denis Botezatu. Rezumatul partidei:
https://www.youtube.com/watch?v=Ks
SPAY3SGYM
Știința Miroslava ocupă în acest moment locul al 3-lea în seria I a Ligii a
III-a, cu un total de 28 de puncte și mai
are de disputat 2 partide din acest tur
de campionat, urmând să primească
vizita echipei Sporting Liești, iar în ultima etapă să se deplaseze la Galați
pentru a întâlni un nume cu tradiție, numele singurei echipe de fotbal
campioană a țării din Moldova, dus mai
departe de suporterii devotați, echipă
pretendentă la promovarea în eșalonul
secund, A.C.S. Suporter Club Oțelul
Galați. Mult succes, băieți, Miroslava
vă susține!

Regulamentul de blocare al roților pentru mașinile parcate neregulamentar

Urmare a activităților zilnice
desfășurate pe linie de circulație pe rază
comunei Miroslava și a problemelor cu
care ne am confruntat, lucrătorii Compartimentului Circulație din cadrul
Biroului de Poliție Locală Miroslava, au
înaintat mai multe propuneri Consiliului
Local Miroslava, pentru modificarea și
completarea Regulamentului privind activitatea de blocare/ deblocare a roților
autovehiculelor sau a remorcilor oprite,
staționate sau parcate neregulamentar pe
domeniul public al Comunei Miroslava.
Redăm mai jos prevederile acestui
regulament aprobat prin HCL 208/ 29 10
2018, cu precizarea că acesta este în
vigoare și urmează a fi pus în aplicare de
către lucrătorii Compartimentului Circulație.
Condiții privind blocarea/deblocarea
roților în zone unde oprirea, staționarea
sau parcarea este interzisă:
Art.2.(1) Activitatea de blocare/deblocare a roților autovehiculelor sau remorcilor se efectuează exclusiv pe rază
comunei Miroslava, în locurile unde
oprirea, staționarea și parcarea sunt interzise prin lege, precum și pentru
oprirea, staționarea și parcarea : pe trotuare, pe spații verzi, în stațiile destinate
transportului public local de călători,și
în parcuri.
(2) Staționarea vehiculelor se admite
numai în interiorul parcelei -în afară

circulației publice, astfel că posesorii de
vehicule trebuie să le parcheze în curți,
garaje sau spații anume destinate acestui
scop.
(3) Personalul din cadrul Biroului
de Poliție Locală Miroslava împuternicit de către primarul comunei Miroslava pentru constatarea faptelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor
reglementate în prezentul Regulament
va dispune și măsură blocării roților
autovehiculelor oprite, staționate sau
parcate neregulamentar, va asista la
aceste operațiuni și aplică sancțiuni inclusiv cele prevăzute de O.U.G. nr
195/2002 conform competenței prevăzute de lege.
Art.3.(1) Activitatea de blocare și deblocare roți, se va desfășura de regulă în
zilele lucrătoare între orele 08:00 -16:00,
vehiculul rămas blocat după orele 16:00
urmând a fi deblocat după orele 08:00 a
zilei următoare.
(2) Pentru deblocarea roții autovehiculului, contravenientul va trebui să
achite pe loc tariful de deblocare ,respectiv - 100 RON/vehicul.
(3) În cazul distrugerii, deteriorării
sau aducerii în stare de neîntrebuințare a
dispozitivului de blocare roți, se vor dispune despăgubiri civile egale cu un coeficient de 1,25 aplicat la valoarea dispozitivului.

Sancțiuni și contravenții

Art.4. Constituie contravenții și se
sancționează cu amendă contravențională, următoarele fapte săvârșite de către
persoane fizice și/sau juridice:
1) Parcarea autovehiculelor pe trotuare, spații verzi sau în parcuri, se
sancționează cu amendă de la 100 la 500
lei.
2) Crearea de restricții de circulație pe
carosabil, prin parcarea sau staționarea
de autovehicule sau mijloace cu
tracțiune animală, dacă acestea duc la îngreunarea circulației, se sancționează cu
amendă de la 100 la 500 lei.
3) Parcarea autovehiculelor de transport marfă sau călători în afară incintelor
firmelor cărora le aparțin se sancționează
cu amendă de la 200 la 1000 lei.
4) Expunerea spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public al comunei
Miroslava cu excepția locurilor special
amenajate în acest sens, se sancționează
cu amendă de la 500 la 1500 lei.
5) Blocarea cailor de acces în
instituțiile publice prin parcarea
neregulamentară a autovehiculelor sau a
mijloacelor cu tracțiune animală, se
sancționează cu amendă de la 100 la 500
lei.
6) Blocarea autovehiculelor oprite,
staționate sau parcate cu un alt autovehicul sau prin orice mijloace de către

deținătorii sau utilizatorii acestora, precum și folosirea excesivă a mijloacelor
de avertizare sonoră, se sancționează cu
amendă de la 200 la 1500 de lei .
7) Neeliberarea carosabilului sau a
locurilor de parcare la solicitarea personalului angajat în cadrul Biroului de
Poliție Locală, împuternicit de către primarul comunei Miroslava în vederea
efectuării curățeniei sau de deszăpezire,
constituie contravenție și se sancționează
cu amendă de la 200 la 1500 de lei.
8) Circulația autovehiculelor, utilajelor agricole și vehiculelor cu tracțiune
animală pe drumurile publice fără a fi
curățate se sancționează cu amendă de la
100 la 500 de lei.
9) Oprirea, staționarea sau parcarea
autovehiculelor în intersecții,pe treceri
de pietoni,în stațiile destinate mijloacelor de transport în comun, sau la
mai puțin de 25 m de intersecție, se
sancționează cu amendă de la 200 la
1000 lei.
10) Oprirea, staționarea și parcarea
vehiculelor pe carosabil în timpul sezonului rece, dacă prin această se
îngreunează ,sau se blochează activitatea
utilajelor de deszăpezire, se sancționează
cu amendă de la 200 la 1500 lei.
11) Distrugerea dispozitivului de blocare a roților se sancționează cu amendă
de la 1000 la 2500 lei.
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Program:
10:00 Program artistic susținut de elevi
11:30 Slujbă de comemorare a eroilor / Depunere

13:00
14:00

de Coroane / Cuvântul invitaților
Hora Unirii
Masă tradițională
Concert extraordinar de muzică
patriotică “Țara mea cântă” - Ansamblul
vocal-instrumental Armonia Lucis
Spectacol de dans și muzică populară Hora
Moldovei / Beatrice Duca / Eliana Agafiței

Vă așteptăm la Sala de Sport!

